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Karlovarské

Úvodní slovo primátora
Vážení spoluobčané,

v tomto čísle radničních listů najdete 
rozpočet města Karlovy Vary na rok 2009. 
Je to pro naše město zásadní dokument, 
který ve finančním vyjádření stanovuje 
jeho priority. 

Letošní rozpočet je sice schodkový, 
ale to v žádném případě neznamená, 
že by město hospodařilo nad své mož-
nosti. Naopak, pouze zapojuje do hos-
podaření rezervy vytvořené v nedávné 
minulosti právě za účelem investic.  
Výdaje v letošním roce dosáhnou výše 
dvou miliard korun, přičemž o něco 
více než polovinu z nich tvoří investi-
ce, tedy výdaje prorůstové, zaměřené 
na budoucnost.

Město bude v letošním roce pokra-
čovat v již dříve zahájených projektech, 
letos bude například dokončena multi-
funkční hala. Zároveň se v její blízkosti 
připravuje výstavba krytého plaveckého 
bazénu, vybudování přírodního veřejné-
ho parku a dokončení cyklostezky Stará 
Role – Rybáře v prostoru meandru Ohře. 
Město plánuje zrekonstruovat areál 
Rolava. To vše jsou projekty, na kterých 
se město bude podílet jen malou částí, 
většinu prostředků hodlá získat z dotač-
ních titulů Evropské unie. Další dvě desít-
ky milionů zlepší prostředí základních 
škol Truhlářská, Krušnohorská, Poštovní 
a Dukelských hrdinů. 

Významné investice čekají také měst-
ské komunikace, v Rybářích bude do-
končena ulice Sokolovská, v Drahovicích 
budou rekonstruovány ulice Vítězná, 
Drahomířino a Mattoniho nábřeží a Ga-
garinova. Připravuje se revitalizace Staré 
louky a Tržiště v samém srdci lázeňské-
ho území, výstavba opěrných zdí nad 
ulicí Na vyhlídce, oprava ulice Závodu 
míru ve Staré Roli či Studentské v Doubí. 
Nové kruhové křižovatky zajistí bezpeč-
nější a plynulejší provoz v ulicích Želez-
niční a Konečná v Rybářích, stejně jako 
v Drahovicích v Blahoslavově a Staré Ky-
sibelské. Rybáře získají nový park a Stará 
Role se dočká opravy Lidového domu. 
Investice čekají také například karlovar-
ské krematorium i samotný magistrát 
města, který rekonstruuje své prostory 
pro veřejnost. 

Věřím, že letošní rozpočet je dobrým 
nástrojem pro další rozvoj našeho měs-
ta. Stejně jako většina z Vás si i já přeji, 
aby bylo příjemnějším místem pro život. 

Ing. Werner Hauptmann, primátor města

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
a město Karlovy Vary

si vás dovolují pozvat na 6. ročník slavnostního předávání výroční ceny

Cena MOSTY oceňuje osobnost, projekt nebo čin, jenž významným způsobem zlepšuje postavení osob se 
zdravotním postižením v České republice.

•

VSTUP ZDARMA

Slavnostní předávání se koná pod záštitou a za účasti první dámy České republiky, paní Livie Klausové.

Moderátorem slavnostního předávání cen bude Aleš Cibulka. 

V programu vystoupí Ladislav Kerndl, Tereza Kerndlová, Zbyněk Drda, a Karlovarské Fanfáry.

•

•

•

2008

Partneři slavnostního předávání cen jsou:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, tel.: 266 753 421, email: nrzp@nrzp.cz, http://www.nrzp.cz

Slavnostní předávání cen MOSTY 2008 se pořádá 
za fi nanční podpory Úřadu vlády České republiky

17. února 2009 od 15. hodin
v karlovarském Grandhotelu PUPP

Generální partner ceny Mosty
www.skalskydvur.cz
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Vážení čtenáři,

od tohoto vydání vám budou na stránkách Kar-
lovarských radničních listů pravidelně představo-
vány jednotlivé odbory magistrátu města Karlovy 
Vary. Cílem nově zavedené rubriky je nejen před-
stavit širokou škálu činností, které karlovarský ma-
gistrát vykonává, ale především vám pomoci lépe 
se orientovat v tom, co mají jednotlivé odbory 
konkrétně ve své kompetenci, s čím vám mohou 
jejich zaměstnanci pomoci, kde je naleznete a dal-
ší zajímavé a užitečné informace.

V aktuálních Karlovarských radničních listech 
Vám chceme představit odbor dopravy karlovar-
ského magistrátu. Patří totiž bezpochyby mezi od-
bory, které se týkají téměř každého, a skutečně jen 
málokdo z nás jej nemusel nikdy navštívit. Jeho 
působnost je značně široká, a to nejen s ohledem 
na činnosti, které pod něj spadají. Odbor dopravy 
spravuje nejen území města Karlovy Vary, ale i ce-
lou řadu okolních obcí, které pod Karlovy Vary, 
jako pod obec s rozšířenou působností, spadají.

Pracovníci odboru dopravy, jak se blíže dozví-
te z podrobného představení jejich práce, sídlí 
v obou budovách magistrátu. Tento stav samozřej-
mě není ideální, ale byl veden především snahou, 
aby ta nejfrekventovanější pracoviště byla vám – 
tedy občanům města – co nejlépe dostupná.

Věřím, že přiblížení práce nejen tohoto odboru 
bude pro vás rozhodně zajímavou a užitečnou in-
formací, která vám jako občanům usnadní příští 
návštěvy karlovarského magistrátu.

Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města

Odbor dopravy

Počínaje únorovým vydáním Karlovarských rad-
ničních listů bychom vás v následující rubrice rádi 
seznámili s činností jednotlivých odborů Magistrátu 
města Karlovy Vary. Na úvod se vám představí odbor 
dopravy.

Odbor dopravy zahrnuje celou škálu činností, 
z nichž bychom se na následujících řádcích chtěli 
věnovat zejména těm, které mají pro občany města 
praktické využití. Mezi nejvýznamnější činnosti od-
boru dopravy patří projednávání přestupků na úseku 
bezpečnosti dopravy, dále vede registr vozidel a re-
gistr řidičských průkazů, provádí stanovení doprav-
ního značení, zajišťuje agendu dopravního úřadu pro 
taxislužbu, městskou hromadnou dopravu (MHD) 
a řeší i problematiku autoškol. Tyto činnosti vykoná-
vá odbor dopravy nejen na území Karlových Varů, 
ale, s výjimkou MHD, i v téměř 40 okolních obcích.

V rámci registru řidičských průkazů má odbor do-
pravy na starosti kromě udělování řidičských opráv-
nění také jejich výměnu. První vlna výměn proběhla 
do konce roku 2007. Mnoho občanů však s výměnou 
vyčkávalo na poslední chvíli, což mělo za následek 
tvoření dlouhých front na úřadech a všeobecnou 
nespokojenost. „Vyzýváme proto všechny občany, je-
jichž řidičské průkazy byly vydány v časovém rozmezí 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, aby žádali o výměnu 
průběžně do konce roku 2010,“ nabádá řidiče Bc. 
Lenka Kůsová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu 
města Karlovy Vary. Dle statistických údajů do toho-
to data podléhá povinné výměně ve správním území 
karlovarského magistrátu 14 619 řidičských průkazů. 
Další vlna výměn, která se uskuteční do konce roku 
2013, se týká řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 
2001 do 30. 4. 2004. 

K urychlení odbavování klientů na odboru dopravy 
slouží také systém elektronického objednávání přes 
webové stránky karlovarského magistrátu. „Občan 
tak má možnost objednat se k vyřízení své záležitosti 
na konkrétní den a hodinu,“ vysvětluje Lenka Kůsová. 
Tato služba je zatím zpřístupněna pouze pro registr 
řidičů a registr vozidel.

Registr řidičů v sobě zahrnuje, mimo jiné, také in-
formace o tom, kolik který řidič již získal trestných 
bodů. „Zpracovávají se zde veškerá oznámení od po-
licie či soudu, která se posléze zapisují do karty řidiče. 
Na základě těchto rozhodnutí jsou řidičům udělo-
vány nejen finanční postihy, případně zákazy řízení, 

ale i odečty či přidělování bodů. Po dosažení určité 
bodové hranice, jež je v současnosti tvořena 12 body, 
přicházejí řidiči o svá řidičská oprávnění,“ podotýká 
vedoucí odboru. Pro zajímavost uvádíme, že v roce 
2008 bylo v obci s rozšířenou působností Karlovy Vary 
5 298 bodovaných řidičů a u 205 případů byl v témže 
roce na odboru dopravy uložen zákaz činnosti.

„Pro mnohé občany může být překvapivá také in-
formace, že odbor dopravy provádí na základě žádosti 
dopravní značení,“ uvádí Lenka Kůsová. Odbor dopra-
vy zároveň schvaluje rozmístění dopravních značek 
při rekonstrukcích pozemních komunikací, a to na zá-
kladě podkladu, který zpracovávají projektanti.

Důležitou činností je také zajišťování čtyřiadva-
cetihodinové pohotovosti pro spolupráci s policií. 
K jejímu zavedení došlo v roce 2006 v souvislosti 
s účinností nového zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a snahou dodržet zákonné lhůty pro 
doručení oznámení o zahájení řízení v případě zadr-
žení řidičského průkazu policejní hlídkou. „Pohoto-
vost funguje v praxi tak, že konkrétní úředník odboru 
dopravy je k dispozici na mobilním telefonu a v přípa-
dě potřeby jej policisté zavolají přímo na místo pře-
stupku. Úředník zde pomocí notebooku a přenosné 
tiskárny ihned vyhotoví potřebný doklad a předá jej 
řidiči, který se tak nemůže vyhýbat doručení. Jestli-
že řidič i v takovém případě odmítne převzetí, je dle 
správního řádu již doručení provedeno a může se za-
hájit správní řízení,“ informuje Lenka Kůsová.

Odbor dopravy sídlí ve dvou budovách magistrátu. 
„V budově na Moskevské ulici je možné vyřídit pře-
devším přestupky a parkovací karty, nejvíce služeb 
je však pro občany k dispozici v budově bývalého 
okresního úřadu v ulici U Spořitelny,“ podotýká Lenka 
Kůsová. „Jedná se zejména o agendu registru vozidel 
a registr řidičů, sídlí zde však také zkušební komisaři.“

Pokud jde o aktuální dění na odboru dopravy, jsou 
nyní časté případy, kdy lidé využívají možnosti ode-
vzdat registrační značku do depozitu vozidel v přípa-
dě, že nechtějí platit zákonné pojištění svého vozidla. 
„K tomu, aby mohli automobil znovu používat, stačí 
doklad o zaplacení zákonného pojištění, na jehož zá-
kladě jim je registrační značka vrácena,“ dodává Lenka 
Kůsová. 

Úředníci odboru dopravy jsou občanům k dispozi-
ci každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v pátek 
od 8 do 12 hodin.

Jste spokojeni se zimní údržbou místních • 
komunikací a chodníků?
Který úsek je podle Vás nejhorší?• 

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“

Anketa měsíce února

Tajemník informuje

Bc. Lenka Kůsová, vedoucí odboru dopravy.

Odbor dopravy provádí mimo jiné i stanovení 
dopravního značení.

Budova magistrátu na Moskevské ulici je jedním 
ze dvou sídel odboru dopravy.

Nejvíce služeb pro občany je k dispozici v budově 
bývalého okresního úřadu v ulici U Spořitelny.
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Jako každý rok si vás i letos v radničních listech dovolujeme seznámit s in-
formacemi vztahujícími se k nejdůležitějšímu dokumentu města vzhledem 
k jeho fungování - rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2009. Příprava rozpočtu 
nebyla zdaleka jednoduchá, vyžadovala několikaměsíční práci odboru financí 
a ekonomiky včetně spolupráce všech odborů magistrátu města, vedení města 
včetně primátora, finančního výboru i politických klubů a další čas byl věnován 
kompletaci nashromážděných dat. Práci na tomto materiálu ocenili i zastupitelé 
města, kteří i díky doporučení finančního výboru a rady města schválili rozpočet 
29 hlasy, což je nejlepší výsledek za tři poslední roky.

Město Karlovy Vary bude letos hospodařit s odhadovanými příjmy přesahu-
jícími 1 miliardu 350 miliónů Kč a plánovanými výdaji cca 2 miliardy. Schodek, 
který vznikl disproporcí příjmů a výdajů, bude kryt peněžními zůstatky na ban-
kovních účtech města a dočerpáním úvěru, které se nám podařilo díky jednání 
s bankou prodloužit, čímž město ušetří několik miliónů Kč. Celá příjmová část 
byla podrobena detailní finanční analýze, u příjmů daňových se vycházelo ne-
jen z našich zkušeností z let předešlých, kdy jsme nejenže byli schopni daňové 
příjmy reálně odhadnout, ale vždy byla skutečnost ještě o mnoho lepší, ale také 
z predikcí Ministerstva financí i dalších institucí. Ještě na konci listopadu počí-
taly tyto instituce s 3-4procentním růstem ekonomiky a více než 8procentním 
růstem daňových příjmů. Město se však přesto drželo při zemi, i kvůli náznakům 
blížící se hospodářské krize, a zůstalo zhruba u 5procentního růstu daňových 
příjmů. Velký rozdíl, nutno podotknout kladný, činí v nedaňových příjmech 
částka 183 miliónů, kterou město dostane jako vratku DPH za Výstavní, sportov-
ně kulturní a kongresové centrum.

Na položkách běžných výdajů největší část spolykají náklady spojené se za-
jištěním chodu města, kam nepatří jen magistrát samotný, ale např. dotace 
dopravnímu podniku provozujícímu městskou hromadnou dopravu, neinves-
tiční příspěvky do školství, sběr a svoz odpadu, údržba a opravy silnic, i činnost 
městské policie. K dalším běžným výdajům patří transfery do kultury, sportu 
a tělovýchovy, samozřejmě i neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 
města. 

Mezi nejvýznamnější položky v investičních výdajích patří dostavba Výstav-
ního, sportovně kulturního a kongresového centra, rekonstrukce několika hlav-
ních tříd a silnic, nová osvětlení a zhodnocování městského majetku včetně 
školských zařízení. 

V dlouhodobém horizontu město počítá s vyrovnanými rozpočty, což je znám-
ka finančního zdraví, a samozřejmě i s výdaji na investiční akce z vlastních pro-
středků. Další nemalá část investičních výdajů v dalších letech bude realizována 
s využitím peněz z EU, kdy se městu budou vracet investované prostředky, ať už 
po ukončení akce či po etapách.

Situace dnes, kdy se finanční krize přelila do krize hospodářské, se mění den 
ode dne a není možné predikovat další vývoj s určitostí. Musíme si uvědomit, 
že rozpočet města je soubor informací k datu zpracování, ale během dalších 
několika měsíců se situace může někdy méně, někdy více razantně měnit. 
I z tohoto důvodu se odbor financí a ekonomiky dohodl s finančním výborem 
na tom, že mu bude předkládat plnění daňových příjmů a v případě jakýchkoliv 
propadů bude hledat intenzivně řešení nastalé situace.

www.spa5.cz, info@spa5.cz, tel.: +420 353 222 536

PŘÍJMY - Druh příjmu
Skutečnost 

čerpání 
2007

Odhad 
čerpání 

2008

Schválený 
rozpočet 

2009
Podíl

v tis. Kč v %

1 Daně z příjmů fyzických osob 186 053 165 892 196 181 14,44%

2 Daně z příjmů právnických 
osob 162 733 205 623 236 285 17,39%

z toho daň z příjmů za město 
- VHČ 16 021 43 168 66 000

3 Podíl daně z přidané hodnoty 202 227 230 668 233 470 17,19%

4 Daň z nemovitostí na území 
města 22 757 21 000 42 000 3,09%

5 Poplatky z vybraných činností 
a služeb 95 299 91 543 87 390 6,43%

6 Nedaňové příjmy 76 795 80 832 250 630 18,45%
z toho vratka DPH za Výst., 
sport. a kongr. centrum 0 18 183 500

7 Kapitálové příjmy 15 583 2 300 0 0,00%

8 Transfery ze státního 
rozpočtu 311 356 372 591 287 557 21,17%

9 Převody z fondů hospodářské 
činnosti - VHČ 287 323 125 133 25 000 1,84%

PŘÍJMY CELKEM 1 360 126 1 295 582 1 358 513 100,00%

Rozpočet města Karlovy Vary na rok 2009

VÝDAJE - Závazné ukazatele
Skutečnost 

čerpání 
2007

Odhad 
čerpání 

2008

Schválený 
rozpočet 

2009
Podíl

v tis. Kč v %

1 Sociální služby a zdravotnictví 151 520 202 788 216 639 10,73%

2 Vzdělávání 113 067 106 736 129 390 6,41%

3 Kultura 81 506 90 619 95 986 4,75%

4 Tělovýchova a sport 242 124 556 072 508 960 25,20%

5 Doprava 191 052 239 644 411 862 20,39%

6 Životní prostředí 126 063 100 604 252 994 12,53%

7 Lázeňství 11 497 9 550 8 050 0,40%

8 Bezpečnost 48 001 56 297 63 720 3,16%

9 Propagace města 12 434 8 902 10 219 0,51%

10 Bydlení a nemovitosti 17 729 30 235 54 679 2,71%

11 Vnitřní věci 176 218 188 756 243 038 12,03%

12 Ostatní 21 856 50 596 24 113 1,19%

VÝDAJE CELKEM 1 193 067 1 640 799 2 019 650 100,00%
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Fond pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických zaměstnavatelů
Nový fond města má pomáhat zaměstnancům 

strategických firem, které se dostaly do úpadku. 
Fond je určen pouze na výplaty finanční podpory 
zaměstnancům, nemohou z něj být hrazeny žád-
né jiné výdaje. Primátor města k tomu dodává: „Asi 
nikdo z nás by nechtěl prožívat to, co například 
momentálně zažívají zaměstnanci Karlovarského 
porcelánu. Měl jsem možnost s některými z nich 
mluvit, jsou zoufalí, protože nemohou zajistit své 
základní životní potřeby. Zároveň tak dáváme šanci 
udržet se na trhu a překonat nepříznivou, ale věřím 
že dočasnou a řešitelnou situaci“.

Strategickým zaměstnavatelem se podle statutu 

fondu rozumí takový podnikatelský subjekt, který 
minimálně 1 rok sídlí či podniká na území města, 
v posledních třech letech zaměstnával nejméně 100 
zaměstnanců, splňuje předpoklady úpadku podle 
insolvenčního zákona a v předchozí době se podílel 
na aktivitách města ve finančně ocenitelné výši ale-
spoň deseti milionů korun. Podle zastupitele Pavla 
Žlebka je solidarita se strategickými zaměstnavateli 
pro budoucnost města důležitá. „Měla by motivovat 
i ostatní dotčená města, aby se k tomuto problému 
postavila čelem. Uskutečnit takovou pomoc není 
bohužel vůbec jednoduché, o to více oceňuji vstříc-
nost všech zúčastněných a ochotu hledat co nejčis-

tější řešení,“ uvedl.
Možným příjemcem podpory je zaměstnanec ta-

kového strategického podniku, který je občanem 
Karlovarského kraje, jeho průměrný měsíční výdělek 
činí maximálně patnáct tisíc korun, a jeho zaměstna-
vatel je v prodlení s úhradou jeho mzdy minimálně 
30 dní. Podpora mu může být vyplacena buď přímo, 
či prostřednictvím sdružení zaměstnanců, napří-
klad odborové organizace v daném podniku. „Nejde 
tu o podporu podniku, ale lidí v tísni. V zastupitelstvu 
panuje široká politická shoda i na tom, že podpora 
musí být vyplacena co nejdříve, jinak ztrácí smysl,“ 
říká první náměstek primátora Tomáš Hybner.

Radní města se představují
V následující rubrice bychom vám rádi postupně 

představili jednotlivé členy Rady města Karlovy Vary. 
Jako první přijal pozvání k rozhovoru MUDr. Václav 
Larva, nejstarší člen rady a zároveň předseda zdravot-
ní a sociální komise rady města. 

MUDr. Václav Larva se narodil před 64 lety nedaleko obce 
Klatovy. V roce 1967 promoval na Lékařské fakultě Univer-
zity Karlovy v Plzni a dodnes působí jako praktický lékař. 
Do politiky vstoupil v roce 1998 za Českou stranu sociálně 
demokratickou (ČSSD). MUDr. Václav Larva je ženatý, má 
dvě vlastní a dvě nevlastní děti a od roku 1967 žije v Kar-
lových Varech.

Proč jste se rozhodl stát se lékařem?
Já jsem chtěl být leteckým konstruktérem, ale moje 

maminka mne systematicky připravovala na dráhu lékaře. 
Byl to její sen a v určitém okamžiku mne zlomila a já jsem 
začal uvažovat také tímto směrem. Ačkoli techniku miluji, v její praktické slož-
ce jsem nebyl moc úspěšný. Neměl jsem rád rýsování a deskriptivní geometrii, 
a tak jsem se rozhodl provozovat humanitní obor.

A nelitujete svého rozhodnutí?
Mé přání bylo naivní, viděl jsem něco jiného, než ve skutečnosti je. Nikdy jsem 

svého rozhodnutí nelitoval a mohu děkovat mamince, že mě k tomu naváděla. 
Myslím si, že jsem v medicíně našel své místo. 

Ovlivňoval jste stejným způsobem i svoje děti?
Pouze svého nevlastního syna. Velice jsem si přál, aby se z něj stal lékař 

a nakonec se jím opravdu stal.

A proč jste si zvolil specializaci praktický lékař?
Já jsem měl vždy veliké ambice býti internistou. Aby však tehdy člověk mohl 

mít specializaci, musel být v kádrových rezervách. Po první úspěšné atestaci 
nastaly problémy. V roce 1969, když jsem byl na vojně, jsem vstoupil do Komu-
nistické strany Československa (KSČ), ale po několika měsících jsem požádal 
o vyškrtnutí z jejích řad, čímž jsem byl vyškrtnut i z kádrových rezerv. Čili prak-
tickým lékařem jsem se v podstatě stal z donucení. Neměl jsem jinou volbu.

Jaký je Váš pohled na povolání lékaře?
Medicína není jen řemeslo, je to hlavně umění, kde obrovskou roli hraje intu-

ice. Lékař, který zná, ví a nemá intuici, je dobrý lékař, ale není vynikající. Léčení 
není pouze o pilulkách. Člověk od vás musí odcházet s pocitem, že mu je lépe. 
A když si vás pacienti váží, můžete jim říci i nepříjemné věci a oni vědí, že jim 
nechcete ublížit, ale že jim chcete pomoci. 

Co Vás jako lékaře v současnosti nejvíce trápí?
Mám-li být upřímný, tak mě trápí, že se medicína stala obchodem. Ten svět 

je jiný, než v době, kdy jsem začínal, já to uznávám. Ale velice mě mrzí, že v dneš-
ní době jsou měřítkem úspěšnosti člověka v jakémkoli povolání peníze, zisk 
a majetek. Dříve se říkávalo - tlustý doktor, dobrý doktor, dnes se říká - bohatý 
doktor, dobrý doktor. 

A co Vás trápí jako občana Karlových Varů?
Protože jsem od roku 1998 v zastupitelstvu, tak vidím mnoho věcí jinak, 

do hloubky, než je vidí ten, kdo nemá informace. Mnohdy vznikají problémy jen 
proto, že lidé neznají všechny souvislosti. Každá věc má mnoho barev, záleží, jak 
se na ni člověk dívá, ale nikdy to není jen černobílé. Já si nemyslím, že problémy 
tu jsou jiné než jinde, možná jen o něco drsnější. Je zde trochu odlišné složení 
obyvatel a chybí tu tradice lidí, kteří zde žijí generace. Ale to je dáno kosmopo-
litní charakteristikou Karlových Varů.

A existuje naopak něco, co Vás poslední dobou ve městě 
potěšilo?

Těší mne, jak, kromě některých částí, naše město vypa-
dá. Když cestuji po Čechách, tak vidím, že je to obvykle jen 
část města, která nějakým způsobem vypadá, ale rozhod-
ně ne město celé, jako tomu je u Karlových Varů. Někdo 
může namítat, že je to zásluhou zahraničního kapitálu, 
ale to je celosvětový trend. Žijeme přece v kosmopolitní 
společnosti. 

Kam podle Vás město spěje, kam se v současnosti ubírá?
Mým snem a přáním je, aby město Karlovy Vary nebylo 

monoekonomické. Aby zde nepřevažovalo jen lázeňství, 
eventuálně cestovní ruch s tím spojený, ale aby byly v Kar-
lových Varech a okolí vytvořeny pracovní příležitosti pro 
muže i ženy všech typů vzdělání, zvláště pak pro vysoko-
školáky. V současné době tu nic takového není.

Co Vás jako lékaře přimělo vstoupit do politiky?
Asi to, že jsem byl tehdy nespokojen s určitými věcmi, a tak jsem hledal ces-

tu, jak do toho mluvit. Ne jen někde sedět a řečnit, ale opravdu se na změnách 
podílet. Proto jsem vstoupil do politické strany. 

Měl jste nějaké konkrétní cíle, kterých jste chtěl dosáhnout, co jste chtěl změ-
nit?

Změnit toho člověk chtěl vždycky moc, což vychází z určitého pohledu na svět. 
Já mám, jako lékař, humanistický pohled na svět a v politice se setkávám s lidmi 
s vysloveně technokratickým pohledem. Čili pokud chcete něčeho dosáhnout, 
musíte se snažit o kompromis, který však nelze považovat za dosažení cíle. 
Podepíšete se za dobré rozhodnutí, ale bohužel někdy i za špatné.

Čeho byste chtěl v politice ještě dosáhnout?
Osobně už nechci v politice dosáhnout ničeho, protože je mi 64 let. Rád 

bych, pokud budu nadále v politických funkcích, pozvolna přenechal místo 
novým, nadějným tvářím. Mým osobním cílem tedy je pomáhat straně v úspě-
chu v komunálních volbách a volbách do poslanecké sněmovny a pak odejít 
do politického důchodu.

Jak se díváte na současný stav zdravotnictví?
Bohužel špatně. Ale to se dalo čekat již dlouho. Zdravotnictví je obrovsky fi-

nančně náročné. Chcete-li zabezpečit kvalitní péči pro všechny, tak na to po-
třebujete čím dál tím více peněz, což je dnes stále více nereálné. Na jedné stra-
ně máte neustále stárnoucí populaci, která potřebuje péči, a na druhé straně 
nezbývá již na potřebnou investici do mladé generace. Bohužel takový je sou-
časný trend. Medicína dokáže přinést zisky, ale jen v některých oborech, např. 
v plastické chirurgii. Ale jsou i obory, které jsou pro vás důležité, jako např. kož-
ní, ale které byly vždy ztrátové. Když byly tyto obory v jedné nemocnici, ztráty 
a zisky se vyrovnaly. Soukromé kliniky si však strhávají preferované obory a ty 
méně lukrativní nechávají veřejnému zdravotnictví.  

Co potom říkáte na poplatky ve zdravotnictví?
Myslíte si, že poplatek něco vyřeší? Já to slyším stále, že se zabrání plýtvání, 

ale vždyť je to hulvátské. Na jednu stranu po lidech chtějí, aby rozhodli, kam dají 
své peníze, na druhou stranu je už nepovažují za svéprávné, když mají zhodno-
tit svůj zdravotní stav. 

Co byste na závěr popřál občanům města do nového roku 2009?
Popřál bych jim obecně štěstí. Štěstí je věc, která obsahuje všechno: zdraví, 

zajištěnou existenci, mít někoho, na koho se obrátit, nežít jako kůl v plotě. Štěstí 
jeho pejska nebo kočičky pokud má… (smích). To je vše, co si člověk může přát, 
a nemusí toho být nikdy moc.
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Změny ve vedení linek
V souvislosti se zahájením druhé 

etapy rekonstrukce Sokolovské ulice 
dochází také ke změnám linek auto-
busů městské hromadné dopravy. 

Linky číslo 1, 15 a 22•  v úseku Trž-
nice – Rozcestí u Koníčka pojedou 
přímo bez zastávky po průtahu.

Od 7. 2. 2009 pojedou níže uvede-
né autobusy městské hromadné do-
pravy přes Ostrovský most a Nákladní 
ulici. Ulice Sokolovská bude v úseku 
od křižovatky s ulicí Nákladní až po 
ulici U Spořitelny pro městskou hro-
madnou dopravu neprůjezdná.

Linky číslo 14, 19 a 21•   budou do-

časně zastavovat na nově zřízené 
náhradní zastávce na Nákladní ulici 
(u odbočení na Jáchymovskou uli-
ci). Linka č. 21 již nebude zajíždět 
na Horní nádraží.

• 
Linky číslo 9 a 12•  budou dočasně 
zastavovat u křižovatky ulic Náklad-
ní a Sokolovská, kde budou zříze-

ny náhradní zastávky za zastávku 
městské hromadné dopravy Elite.

Od 9. 2. 2009 bude místní komuni-
kace Buchenwaldská opět obousměr-
ná.

Starostové dostali informace 
o eGovernmentu

Na karlovarském magistrátu proběhlo dne 20. 
ledna jednání o strategii implementace eGovern-
mentu obcí ve správním obvodu Magistrátu města 
Karlovy Vary. Na pozvání tajemníka karlovarského 
magistrátu se v zasedací síni radnice sešlo více než 
20 starostů a zástupců okolních obcí.

Důvodem setkání byla nabídka ke spoluprá-
ci při získávání finančních prostředků z Evropské 
unie na vybavení obcí výpočetní technikou, dále 
se jednalo o vzdělávání v této oblasti a společném 
postupu přípravy realizace zákona o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který 
nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Pod pojmem eGovernment se skrývá digitalizace 
celé státní správy a s ní související zrovnoprávnění 
elektronických dokumentů s papírovými a vytvoře-
ní husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze kte-
rých každý může jednoduše elektronicky komuni-
kovat se všemi úřady a institucemi. Tuto možnost 
mají mít samozřejmě nejen obyvatelé velkých měst, 
ale i malých obcí. 

Zavádění eGovernmentu bude dlouhodobý 
proces, pro který je nutno zajistit potřebnou tech-
nologickou a personální kapacitu na úrovni obcí 
s rozšířenou působností, které budou tuto činnost 
spádově zajišťovat pro obce ve svém správním 
obvodu. Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli 
je reálná šance získat nemalé prostředky na vyba-
vení obcí výpočetní technikou, nabídl karlovarský 
magistrát menším obcím pomoc i v tomto směru.

Na této schůzce se tedy starostové okolních obcí 
dozvěděli základní informace a proběhl mezi nimi 
i průzkum vybavenosti výpočetní technikou, další 
schůzky k této problematice proběhnou v následu-
jících týdnech.

Primátor představil nového 
ředitele infocentra

Novým ředitelem společnosti Infocentrum města 
Karlovy Vary, o. p. s., byl jmenován RNDr. Petr Horký. 
Na lednové tiskové konferenci jej veřejnosti před-
stavil primátor města Ing. Werner Hauptmann spo-
lečně s náměstkyní pro kulturu Dagmar Laubovou 
a předsedou správní rady inforcentra Jiřím Dietzem. 
Petr Horký ve své funkci vystřídal dosavadního ředi-
tele Mgr. Petra Masáka.

Jedním z prvních úkolů, které bude muset nový 
ředitel řešit, je hledání nových vhodných prostor 
pro kontaktní místo inforcentra, které se musí 
do jara 2009 vystěhovat z Lázeňské ulice. Ředitel 
zároveň prozradil, jaké projekty jsou v současnosti 
připravovány. Jedná se především o projekt Karlovy 
Vary ve filmu, který je plánován ve dvou mutacích, 
a o projekt Karlovy Vary pro Čechy, jehož cílem bude 
zajistit větší informovanost o městě Karlovy Vary 
mezi českou klientelou. Jedním z dalších záměrů 
je podle ředitele také rozvoj kongresové turistiky, 
která zahrnuje celý soubor činností spojených s ces-
tovním ruchem. Podle slov primátora by to mělo být 
právě infocentrum, kdo bude zajišťovat propagační 
a marketingovou činnost města.

Termíny svatebních obřadů 
v roce 2009

V obřadní síni v ulici Krále Jiřího č. 1285/22 v Kar-
lových Varech oddáváme v následujících termínech 
(vždy sobota):

Měsíc Den
Leden 24.
Únor 21.

Březen 14.
Duben 11. a 25.
Květen 16.
Červen 6., 13., 20. a 27.

Červenec 11., 18. a 25.
Srpen 8., 15., 22. a 29.

Září 9., 12. a 26.
Říjen 17.

Listopad 14.
Prosinec 12.

Vítání karlovarských občánků 
v roce 2009

Magistrát města Karlovy Vary v roce 2000 navázal 
na dlouholetou tradici vítání karlovarských občán-
ků. Obřady se konají v obřadní síni města Karlovy 
Vary - v ulici Krále Jiřího 1285/22 - zpravidla vždy 
poslední čtvrtek v měsíci od 13.00 hodin. Jsou zvá-
ny děti, které mají státní občanství České republiky 
a jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Karlových 
Varech.

Kontaktní údaje:
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, • 
361 20 Karlovy Vary
Oddělení matriky - 3. patro, číslo kanceláře 309• 
Telefon: 353 118 145• 

Datum konání 
obřadu

Pozvány budou děti
narozené v období od – do:

29. 01. 2009 01. 11. 2008 - 30. 11. 2008
26. 02. 2009 01. 12. 2008 - 31. 12. 2008
26. 03. 2009 01. 01. 2009 - 31. 01. 2009
30. 04. 2009 01. 02. 2009 - 28. 02. 2009
28. 05. 2009 01. 03. 2009 - 31. 03. 2009
25. 06. 2009 01. 04. 2009 - 30. 04. 2009
30. 07. 2009 01. 05. 2009 - 31. 05. 2009
27. 08. 2009 01. 06. 2009 - 30. 06. 2009
24. 09. 2009 01. 07. 2009 - 31. 07. 2009
29. 10. 2009 01. 08. 2009 - 31. 08. 2009
26. 11. 2009 01. 09. 2009 - 30. 09. 2009
17. 12. 2009 01. 10. 2009 - 31. 10. 2009

RNDr. Petr Horký
 Věk: 51 let
 Původní povolání: učitel matematiky, zeměpisu 

a výpočetní techniky
 Stav: ženatý
 Manželka: Vladimíra, učitelka Hotelové 

školy v Mariánských Lázních
 Děti: Vladimíra, 25 let, studující VŠ

 Petr, 23 let, taktéž studující VŠ
 Záliby: rodina, turistika, cestování, 

četba, počítače

Počátkem ledna se na karlovarském magistrátu uskutečnila tisková konference, na níž primátor města Werner Hauptmann společně s náměstkem primátora 
Petrem Keřkou a  ředitelem Dopravního podniku města Karlovy Vary Pavlem Bohánkem představili změny v městské hromadné dopravě v Karlových Varech.

Od 1. dubna 2009 totiž karlovarské dopravní podniky zavádí takzvané nulové tarify. V praxi to znamená, že za roční registrační poplatek 200 korun bude určité 
skupině občanů umožněna bezplatná přeprava městskou hromadnou dopravou. Toto zvýhodnění se bude týkat především seniorů nad 70 let, dětí a mládeže 
do 15 let, držitelů zlaté a stříbrné Janského plakety v důchodovém věku a jednočlenného doprovodu kočárku s dítětem. Za období duben-prosinec 2009 bude 
však výše ročního registračního poplatku snížena na 150 korun.

Cena měsíční, čtvrtletní a pololetní časové jízdenky zůstává stejná, zvyšuje se pouze cena jednotlivého jízdného, a to o 2 koruny u jízdenek zlevněných a o 4 
koruny u jízdenek základních. Zdražování se však dotkne pouze menšiny cestujících – zhruba jedné čtvrtiny, kterou tvoří spíše náhodní cestující či turisté. Většina 
cestujících totiž využívá právě předplacených časových jízdenek.

Zavedení nulových tarifů městské hromadné dopravy

Důležité upozornění
Jedná se o provizorní opatření. V průběhu rekonstrukce může operativně dojít k dalším změnám v trasách městské hromadné dopravy. Občané města však 

budou včas informováni prostřednictvím médií a internetových stránek města.
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Slavní návštěvníci
a zajímavé události

1. února 1954•  - vznikly Pozemní stavby Karlovy Vary, 
národní podnik, které za svou téměř 40letou působ-
nost postavily na Karlovarsku, ale i v Praze, stovky 
škol, desetitisíce bytů a mnohé lázeňské domy. Mno-
ho staveb rovněž rekonstruovaly, mj. Thermal, Švý-
carský dvůr, Toscu a další.

2. února 1964•  - naposledy hrála Štruncovou v Křišťá-
lové noci Marie Rovenská, členka Divadla V. Nezva-
la, před svým odchodem na zasloužený odpočinek.

4. února 1964•  - se vytvořila na Teplé ledová barié-
ra mezi Richmondem a kostelem sv. Petra a Pavla 
a voda se začala vylévat z břehů. Zvedala potrubí 
i mosty. Led byl rozrušen pneumatickými kladivy 
a motorovými pilami. Nakonec zakročili pyrotechni-
ci, kteří uvolnili ledovou plochu náložemi.

4. února 1804•  - jak je uvedeno na náhrobku, zemřela 
na svém panství v Třebívlicích Ulrika von Levetzow 
ve věku devadesáti pěti let. Některé prameny uvádějí 
její úmrtí 4. 4. 1804.

5. února 1909•  - náhlá  obleva  způsobila  rozvodnění  
řek  Teplé, Ohře a Rolavy.

10. února 1959•  - dokončena rekonstrukce Lázní III. 
Celkové náklady činily 6 milionů korun.

12. února 1929•  - ráno kolem 7. hod. vypukl velký 
požár v hotelu Savoy-Westend, patřícímu dědicům 
po zesnulém městském staviteli Josefu Walderto-
vi. Velký mráz způsobil zamrznutí všech hydrantů. 
Hasiči museli vykopat díry do ledu jezírka u Malých 
Versailles a odtud motorovými stříkačkami přivádět 
vodu. Pět hodin bojovali hasiči s ohněm, než ho do-
stali pod kontrolu. Zničeno bylo 10 nejlepších poko-
jů, mezi nimi i ty, které pravidelně obýval T. G. Masa-
ryk. Nájemci hotelu, manželé Jansenovi, však zvládli 
neštěstí, hotel opravili, takže když 12. července pre-
zident Masaryk přijel, nebylo po požáru ani památ-
ky. O únorovém neštěstí mu jen Jansenovi barvitě 
vyprávěli.

16. února 1989•  - po dlouhodobé opravě byly zko-
laudovány píšťalové koncertní varhany v Grandho-
telu Pupp. Instalovány byly v roce 1930 jako první 
pneumaticky ovládaný nástroj toho druhu ve střední 
Evropě.

16. února 1989•  - na Nové louce došlo k odstřelu 
domů Aleš, Dvořák a Jirásek, aby ustoupily výstavbě 
nového přepychového lázeňského hotelu Dvořák. 
Nešťastnou náhodou odstřelili pracovníci Průmyslo-
vých staveb Brno také dům Radegast, v němž sídlil 
útvar lázeňských hydrogeologů. Ti byli nemile pře-
kvapeni, když přišli ráno do práce a uviděli své praco-
viště bez ochranné zdi.

25. února 1634•  - byl v Chebu zavražděn vévoda 
frýdlantský a meklenburský, generalisimus Albrecht 
z Valdštějna. Karlovarští na jeho lázeňský pobyt roku 
1630 dlouho s láskou vzpomínali, neboť tehdy tek-
ly do jejich kapes zlaťáky proudem. Valdštejn přijel 
s téměř tisícičlenným doprovodem, pronajal všech-
ny lázeňské domy a ještě louky kolem města. Snědlo 
se všecko, co bylo k dispozici. Na vévodův lázeňský 
pobyt padly výnosy tří českých krajů. Ve Valdštej-
nově doprovodu byla řada významných válečných 
hrdinů, mj. Valdštejnův oblíbenec maršál Gottfried 
Heinrich von Pappenheim. Když Pappenheim padl 
v bitvě u Luetzenu 1632, zvonily na Valdštejnův pří-
kaz všechny pražské zvony nepřetržitě po tři dny.

Mgr. Eva Hanyková

Karlovarská Kronika roku

Jak jsme již informovali v lednovém čísle rad-
ničních listů, koncem loňského roku byly vyhlá-
šeny výsledky druhého ročníku soutěže Kronika 
roku, jejímž vítězem se mezi několika desítkami 
kronikářů stal právě ten karlovarský – Mgr. Kvě-
toslav Kroča, historik a bývalý ředitel Karlovar-
ského muzea.

O tom, že vedení kroniky padesátitisícového 
města je velmi náročnou a soustavnou doku-
mentární činností, nemůže být jistě pochyb. 
Podle Květoslava Kroči je kronikář něco mezi his-
torikem a novinářem. „Kronikář by měl v místě, 
jehož dění zaznamenává, bydlet delší dobu a mít 
k němu vztah, měl by splňovat odborné předpo-
klady, být při zápisech objektivní (i když to jde 
někdy ztuha) a nehledět na čas. Mé 
kronikářské pracovní vytížení něko-
likrát přesahuje smluvní úvazek 20 
hodin týdně. Jsou prostě události, při 
kterých kronikář nesmí chybět, aby 
podal svědectví, často i s kritikou.“ 

Květoslav Kroča byl do funkce kro-
nikáře města Karlovy Vary jmenován 
radou města v lednu roku 2004. Navá-
zal tak na činnost svého předchůdce, 
tragicky zesnulého Vladislava Jáchy-
movského, po kterém převzal i sys-
tém členění karlovarské kroniky.

Karlovarská kronika je rozdělena 
do 40 tematických kapitol a 300 pod-
statí, což jen potvrzuje fakt, že je svým 
rozsahem skutečně mimořádná. Na-
víc se skládá ze tří částí – z části texto-
vé, obrazové a dokladové. „Za polole-

tí kronika obsahuje 350 až 400 stran textu, 500 až 
600 fotografií ze všech oblastí činnosti a života 
města, 20 kilogramů dokumentace, kterou tvoří 
vzorky časopisů, výstřižky, pozvánky, plakáty in-
stitucí a podobně, a 6 CD se záběry významných 
událostí ve městě, které pořizuje každý měsíc TV 
Duha Karlovy Vary na objednávku magistrátu,“ 
uvádí Květoslav Kroča.

Největší zdroj informací pro práci kronikáře 
představují v současnosti média. Zvláště regio-
nální tisk, zápisy jednání z rady a zastupitelstva 
města i kraje, jsou podle slov Květoslava Kroči 
cennými materiály. „Používám i údaje z výročních 
zpráv nebo ze statistických ročenek a v nepo-
slední řadě samozřejmě internet. Snažím se však 
také osobně zúčastňovat všech významných 
jednání a akcí ve městě.“ 

Karlovarská kronika je každé pololetí schva-
lována radou města a po určité době se podle 
zákona odevzdává do státního okresního archi-
vu k archivaci. Kronika z posledních let je ulože-
na na karlovarském magistrátu na odboru lázeň-
ství, cestovního ruchu a kultury. V současné 
době magistrát zvažuje uveřejnění alespoň částí 
kroniky na webových stránkách města.

Karlovarská kronika však není jedinou činnos-
tí, které se Květoslav Kroča věnuje. Láska k filmu 
a snaha podchytit filmové tradice, které předsta-
vují kulturní bohatství, přiměla Květoslava Kroču 
k napsání Kroniky Mezinárodního filmového fes-
tivalu Karlovy Vary 1946 až 2001, kterou každo-
ročně aktualizuje. V současnosti se jedná o jediný 
zdroj informací o tomto fenoménu mezinárodní-
ho významu, a tak není divu, že byla kladně při-
jata odbornou i laickou veřejností. „Vypracoval 
jsem i návrh projektu Muzea filmových festivalů 
(MFF, Fresh Film Fest, Tourfilm, Tour Region Film), 
které by se mohlo stát novým turistickým mag-
netem lázeňského města s unikátní stoletou fil-
movou tradicí,“ uzavírá Květoslav Kroča.

Výzva
k předložení návrhů projektů na realizaci akcí v roce 2009.

Město Karlovy Vary vypisuje výzvu na realizaci vyjmenovaných kulturních akcí:
 Termín konání Předpokládaný příspěvek města
Mezinárodní jazzový festival říjen 400 tis.
Mezinárodní folklórní festival září 300 tis.
Festival rockové, folkové srpen 100 tis.
a alternativní hudby

Nabídka musí obsahovat údaje o žadateli, podrobně zpracovaný dramaturgický záměr, podrobný 
rozpočet (finanční spoluúčast žadatele).

Nabídky mohou zájemci doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary nebo zaslat 
na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, OLCRK, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, a to v řádně 
uzavřené obálce, označené názvem akce.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE DO 27. 2. 2009

Květoslav Kroča při nedávné návštěvě karlovarského 
magistrátu.

Květoslav Kroča a jeho dílo.
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Karlovarský útulek pro psy
Uvažujete nad tím, že byste si osvojili psa z útulku? Pokud ano, pracovníci 

karlovarského útulku pro opuštěné psy v Chodovské ulici vám rádi a ochotně 
při výběru vhodného pejska poradí. Je však třeba tento čin, byť chvályhodný, 
nejdříve pečlivě zvážit. Na jedné straně stojí možnosti a schopnosti nového 
majitele, na straně druhé pak nároky daného zvířete. 

Zapotřebí je také rozlišovat rozdíl mezi útulkem a hotelem, kde jsou psi 
dočasně ubytováni za úplatu. Karlovarský útulek slouží výhradně pro potřeby 
města a poskytuje útočiště pro nalezené nebo týrané psy. Nejvíce jich je již 
tradičně odchyceno u obchodního centra Fontána v Karlových Varech. Podle 
statistik bylo v loňském roce do útulku přijato 348 psů a 9 štěňat a vydáno cel-
kem 354 psů. Za poslední měsíc roku 2008 pak průměrný počet psů v útulku 
činil 18. 

Na následujících fotografiích vám chceme představit alespoň některé z pejs-
ků, kteří v karlovarském útulku čekají na nový domov. Pokud byste o některé-

ho z nich měli vážný zájem, kontaktujte příslušné pracoviště, abyste se ujistili, že vámi vybraný pejsek již 
nebyl vydán do rukou nového majitele.

GORO – vrácený 20. 2. 2008 FILIP – nalezen 14. 6. 2008 ve Stu-
dentské ul.

REK – nalezen 23. 9. 2008 ve Spor-
tovní ul.

KAZAN – nalezen 5. 3. 2008 v Dra-
hovicích

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

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

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

Výsledek Tříkrálové sbírky pro rok 2009
V pondělí 5. ledna 2009 byla, jako každoročně, 

před budovou Magistrátu města Karlovy Vary slav-
nostně zahájena Tříkrálová sbírka pro rok 2009, 
pořádaná Sdružením České katolické charity. Tříkrá-
lovou sbírku zahájil plzeňský biskup Mons. František 
Radkovský spolu s primátorem města Ing. Werne-
rem Hauptmannem a ředitelem karlovarské farní 
charity Jiřím Novákem. Mezi účastníky nechyběl 
ani karlovarský děkan Miroslav Chlupsa. Na slav-
nostním zahájení sbírky již tradičně zazpíval Dívčí 
pěvecký sbor Střední pedagogické školy a Gymná-
zia v Karlových Varech.

Sbírka probíhala v Karlových Varech do 11. ledna. 
Po odpečetění všech 39 pokladniček byl jejich ob-
sah spočítán na celkem 81 256 korun. Ředitel Far-
ní charity Karlovy Vary, pan Ing. Jiří Novák, k tomu 
dodává: „Jsme vděční všem dárcům a koledníkům 
za pomoc. 65 % vybraných finančních prostředků 
je určeno pro potřeby Domu na půl cesty Karlovy 
Vary, tj. pro mladé lidi opouštějící ústavní výchov-
ná zařízení. Zbytek je směřován na projekty Charity 
v diecézi i v zahraničí.“ Občané však mohou na stej-
ný účel přispívat i nadále, a to prostřednictvím dár-
covské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 
anebo bankovním převodem či poštovní poukáz-
kou na konto: 33001122/0800 u České spořitelny.

Sběr textilu
„Děkujeme všem občanům, kteří velmi aktivně používají 

kontejnery na textil,“ říká vedení projektu KOUTEX.
Za prvních osm měsíců od spuštění tohoto projektu (březen 

2008) bylo svezeno a vytříděno celkem 87 tun textilu.
Ve městě Karlovy Vary se od zahájení projektu KOUTEX 

do konce roku 2008 vytřídilo 9.281 kg textilu.

Objevují se však i první problémy, a sice v některých přípa-
dech špatné ukládání textilního odpadu do speciálních nádob. 
Při svozech bylo zjištěno, že většina textilu je vkládána volně, 
bez předepsaných obalů.

„Žádáme tímto občany, aby textilie byly vždy zabalené 
do PE-tašek či pytlů a zavázané (klidně přelepené izole-
pou). 

Tím, že textil není zabalen, dochází k jeho znečištění 
a následně ke znehodnocení,“ vzkazuje Pavel Koutecký všem, 

kteří zodpovědně třídí svůj odpad.

Dalším problémem, který nám stojí v cestě při rozmisťování 
dalších sběrných nádob na textilní odpad, je fakt, že se v kontej-
nerech objevují i zcela jiné suroviny – papír, sklo, plasty, běžný 
komunální odpad, mokrý a špinavý textil, který je bohužel pro 
projekt KOUTEX nepoužitelný. „Sběrné nádoby na textilní odpad 
jsou určeny výhradně na textil, a to suchý a čistý,“ upozorňuje 
vedení projektu. 

Aktuální sběrná místa v Karlových Varech, která můžete 
využít:

1. Penny market
2. Tesco
3. Hypernova (Rybáře)
4. OC Varyáda
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Seznam nejvíce půjčovaných knih v lednu 2009
Nejžádanější beletrie pro dospělé:
1. Erben, Karel Jaromír: Kytice
2. Neruda, Jan: Povídky malostranské
3. Frýbová, Zdena: Milostí presidenta
4. Brown, Sandra: Skandál
5. Cruz, Melissa de la: Au pair: léto začíná
6. Erskine, Barbara: Písky času
7. Fforde, Katie: Návrat Grace
8. Gordon, Noah: Lékařka
9. Monyová, Simona: Krotitelka snů
10. Boccacio, Giovanni: Dekameron

Nejžádanější dětské tituly:
1. Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a ďábelský víkend
2. Petiška, Eduard: Anička a flétnička
3. Schroeder, Bernd: Bodo. Příběh malého pejska
4. Kubátová, Marie: Bubáci z Krakonošova
5. Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti
6. Rowling, J. K.: Harry Potter a Kámen mudrců
7. Awdry, Wibert Vere: O mašince Tomášovi
8. Steinwart, Anne: Čarodějnické příběhy
9. Robinsonovi
10. Brezina, Thomas: Rozhodující bitva. Dračí srdce

Naučná literatura:
1. Pospíšilová, Zuzana: Hádanky a hříčky nejen 

se slovíčky
2. Čapek, Karel: Hovory s T. G. Masarykem
3. Kopecký, Miloš: Co za to stálo…
4. Dietrich, Rolf: Jak se naučit a trénovat logické 

myšlení
5. Madsen, Chris: Dinosauři. 3D
6. Petrovič, Jasminka: Nebuď čuně
7. Cílek, Roman: Holocaust – zřetězení zla
8. Wallace-Murphy, Tim: Odhalený kód symbolů
9. Hartl, Petr: Obelháni, podvedeni a převychováni
10. Nečas, Luboš: Známé TVáře bez svatozáře

Městská knihovna Karlovy Vary doporučuje:
Bollmann, Stefan: Ženy které čtou, jsou nebez-

pečné
Boučková, Tereza: Rok kohouta 
Formánek, Josef: Mluviti pravdu
Frýdlová, Pavla: Ženská vydrží víc než člověk 

(různé osudy žen)
Holden, Kate: Na vlastní kůži
Gilbert, Martin: Židé ve 20. století
Legátová, Květa: Mušle a jiné odposlechy 

(povídky)
Kolárová, Jaromíra: Divný čas, divná láska (životo-

pisné vyprávění)

Výstava prací 3. ročníku sou-
těže „Dopis pro Ježíška“

Na začátku listopadu 2008 vyhlásila Městská 
knihovna Karlovy Vary 3. ročník soutěže „Dopis pro 
Ježíška“, která byla pro všechny od 0 do 99 let. Dopis 
bylo možné napsat, namalovat či jinak vytvořit. Letos 
se sešlo hodně prací, především těch dětských. 

Vybrali jsme ty nejzajímavější a nejoriginálnější. 
Velké díky patří paním učitelkám, které do tvoře-
ní zapojily celé třídy. Jako již tradičně nejaktivnější 
pedagožky najdeme ve Speciální škole ve Vančuro-
vě ulici. Jejich kolektivní díla jsou opravdu fascinují-
cí. Výstavu si můžete prohlédnout do konce února 
na chodbách Městské knihovny Karlovy Vary na I. 
P. Pavlova 7. 

Přijďte se podívat!
Ludmila Křivancová

Karlovy Vary, I. P. Pavlova 7
 do 15. února 2009

CHVÁLA TVOŘIVOSTI

Výstava k soutěži Dopis pro Ježíška
v Městské knihovně

ZŠ Jana Amose Komenského
Základní škola Jana Amose Komenského a Peda-

gogicko–psychologická poradna Karlovy Vary zaha-
jují projekt „Rozvoj kompetencí nadaných žáků“, 
který bude realizován v období od 1. února 2009 
do 31. července 2011.

Projektem bude řešena problematika zajištění 
rovných příležitostí všech dětí. Jeho cílem je vyhle-
dávání, podpora a vzdělávání nadaných dětí. 

Dětem bude bezplatně zpřístupněno odborné 
psychologické vyšetření s cílem identifikace nadání 
a speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Výsledky 
odborného vyšetření budou závazným podkladem 
k implementaci vzdělávacích opatření, tvorbě indi-
viduálního vzdělávacího plánu. 

Projektem pedagogové získají podporu vzdělá-
vání v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální 
psychologie a tvorby individuálních vzdělávacích 
programů pro nadané žáky.

Cílem projektu je vytvoření kvalitního vzděláva-
cího prostředí s uplatněním a zlepšením organizač-

ních forem, podporující rovný přístup ke vzdělávání 
podle dokumentu Úmluva práv dítěte.

V průběhu projektu budou řešeny otázky vzájem-
ných vztahů žáků, podporující kladný vztah ke vzdě-
lávání a eliminaci nežádoucích projevů.

Projektem budou vytvořeny vzdělávací dílny vyba-

vené počítačovou technikou, literaturou, pomůcka-
mi a softwarem pro zvýšení přístupu dětí k infor-
macím. Část finančních prostředků bude využita 
na rekonstrukci speciální přírodovědné učebny, 
bude vytvořena studovna pro nadané žáky.

 
Vzdělávací dílny poskytnou dětem podmínky 

k rozvoji komunikačních dovedností, práci s médii, 
s interaktivními programy pomocí internetu, 
zapojení do programů pro nadané děti, zapojení 
do mezinárodních soutěží.

Psychologické dny – první setkání 
(identifikace nadání):

28. března 2009
Informace:

www.zskomenskeho-kv.cz
tel.: 353 300 321

skola@zskomenskeho-kv.cz

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

přednáší David Švejnoha (www.svejnoha.cz)

Středa 11. února 2008
v 17 hodin

Městská knihovna v Karlových Varech,
 I. P. Pavlova 7

vstup volný

NAMIBIE,NAMIBIE,
BOTSWANA, JARBOTSWANA, JAR

 
putování po přírodních krásách a národních parcích Afriky, 
život mezi  původními kmeny Křováků a Himbů, návštěva 

impozantních Viktoriiných vodopádů

Městská knihovna, I.P.Pavlova 7
v pondělí 23. února 2009

 od 18.30
SRDEČNĚ ZVEME

Foto: Cecílie Jílková

Autorské čtení spisovatelky 
Lenky Procházkové

nejnovější román o Janu Palachovi „Slunce v úplňku“
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Kulturní akce a výstavy v únoru 2009
CLUB IMPERIAL

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

6. 2.
Bharata B. and
Pražský freejazový quintet skvělého instrumentalisty Bharata Rajnošky, 
energické a kvalitní podání jazzových skladeb. 

13. 2.
Soul Collection
Hudba nabitá salsou, sambou, bosa novou;
originální hudební seskupení v čele s charismatickým zpěvákem
a saxofonistou V. Drtinou. 

20. 2.
Peter Mac Duo 
Osobitý kytarista a zpěvák původem z Austrálie vytváří vlastní jedinečný 
hudební styl s nádechem jazzu, blues a latinskoamerických rytmů.

27. 2.
Leona Prokopcová Group
Vynikající klubová zpěvačka v žánru popjazz, soul a blues v doprovodu své 
dynamické kapely.

Každý den hraje živá hudba:
Marakas Band – neděle až úterý• 
Gipsy Hery Band – středa a čtvrtek• 
Diskotékový pořad - sobota• 

Úterní vystoupení:
Magic show nebo Orientální tance

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

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

Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00 

VÝSTAVA
Pokračuje

Václav Benda - Multifocus
Retrospektivní výstava libereckého malíře představí převážně fi gurální žánr 
s výrazně expresivním až sarkastickým laděním, občas s prvky nostalgie nebo 
úzkosti. (do 1. 3. 2009)

STÁLÁ EXPOZICE
České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
Expozice představuje díla klasiků českého moderního umění 
1. poloviny 20. století – např. A. Slavíček, J. Schikaneder, J. Preisler, O. Kubín, J. 
Trampota, J. Zrzavý, B. Kubišta, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Lhoták.

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

7. 2.
15.00

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

14. 2.
16.00

JAK CHTĚL TRAUTENBERK KRAKONOŠŮV KOŽICH
Účinkují plzenští umělci. Režie: Jiří Untermüller.

22. 2. 
15.00

JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL
Divadlo HP Praha. Pohádkový příběh z Podkrkonoší.

27. 2.
19.30

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

14. 2. 17.00 Vernisáž:  Výtvarné práce dětí  - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, ateliér V. Hrebeňáka 
(do 26. 2.)

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

Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Od 26. do 28. 2. 2009 je hvězdárna uzavřena!

Každou
středu a pátek 

kromě 27. 2.
17.00 - 18.30

STÁLÁ ASTRONOMICKÁ EXPOZICE 
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných 
programových doplňků pro děti i dospělé. 

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 7. - 11. 2. kolem měsíčního úplňku, 
ideální podmínky ke sledování Měsíce 31. 1. - 6. 2. Postupně se zhoršují 
podmínky pozorovatelnosti Večernice neboli planety Venuše, zlepšují se 
podmínky pozorovatelnosti planety Saturn.

Každou středu 
v 18.30

Za drahokamy Orionu
Večerní pozorování pro všechny věkové kategorie najednou. 

Každý
pátek a sobotu
kromě 27. a 28. 2. 

v 18.30

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

Každý
pátek a sobotu 
kromě 27. a 28. 2. 

ve 20.00

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

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

11. 2.
17.00

SVĚT MALÉ ASTRONOMIE - PÁD DO ČERNÉ DÍRY
Pátý díl cyklu osmi pořadů určených především menším dětem a jejich 
rodičům se zájmem o astronomii a její nejnovější objevy. 

13. 2.
17.00

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST 
Krajská knihovna, Dvory 
MĚNÍ SE KLIMA, A CO MŮŽEME OD ZMĚN OČEKÁVAT? 
RNDr. Jan Pretel, CSc. (Český hydrometeorologický ústav). Přednáška 
shrne současné poznatky o vývoji světového klimatu, založené nejprve na 
nepřímých a přibližně od poloviny 19. století též na přímých měřeních a 
pozorováních. 

20. 2.
17.00

Krajská knihovna, Dvory 
MSG - Meteosaty druhé generace ve službách meteorologie
Přednáší: RNDr. Martin Setvák, CSc., (vedoucí družicového oddělení ČHMÚ). 
Družice MSG jsou v současnosti hlavním zdrojem družicových informací o 
počasí nad Evropou, Afrikou a přilehlými oceány. 

27. 2.
17.00

Krajská knihovna, Dvory 
KOSMONAUTIKA PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ aneb „Co dělají kosmonauti, když se 
řídicí středisko nedívá...“
Přednáší: Milan Halousek, Česká kosmická kancelář. Létat do kosmu je 
zodpovědné a nebezpečné povolání - ale i při něm si kosmonauti najdou čas 
na zábavu a odreagování. 

20. - 22. 2. VÍKENDOVÁ AKCE PRO DĚTI 8-14 LET 
Děti mají možnost strávit celý víkend přímo v prostředí Hvězdárny. 

26. 2. - 1. 3.
FINÁLE SOUTĚŽE OKNO DO VESMÍRU 2008 
Odložené fi nále soutěže, která se uskutečnila ve školním roce 2007/2008 
a kvůli zdravotním problémům některých organizátorů byla přeložena na 
tento termín. V termínu konání akce je hvězdárna pro veřejnost uzavřena. 

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

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

Každé po
16.00

Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé

Každé út
16.00

Klub pro dospělé

Každou st
16.00

Kroužek elektrotechniky

Každý čt
16.00

Kroužek elektrotechniky

KARLOVARSKÝ
SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

6. 2.
19.30

Divadlo 
Večer ruské hudby - C 6
M. I. Glinka: Ruslan a Ludmila - předehra 
S. Prokofj ev: Koncert pro klavír č. 2 g moll, op. 16
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll, op. 64
Lovro Pogorelić – klavír, dirigent Stanislav Vavřínek.
Koncert se uskuteční pod záštitou pana Valerije Ščetinina, generálního 
konzula Ruské federace v Karlových Varech. 

13. 2.
19.30

Divadlo
Symfonický koncert - A 7
F. Mendelssohn-Bartholdy: Pohádka o krásné meluzíně - předehra, op. 32
J. Brahms: Koncert pro housle D dur, op. 77
J. Haydn: Symfonie č. 95 G dur
Václav Hudeček – housle, dirigent Petr Vronský.

20. 2.
19.30

Lázně III
Symfonický koncert - B 7 
Z. Fibich: V podvečer, op. 39. B. Martinů: Koncert pro klavír č. 4 „Inkantace“
A. Dvořák: V přírodě - předehra, op. 91. W. A. Mozart: Symfonie č. 38 D dur 
„Pražská“.  Emil Leichner – klavír. Dirigent Alexander Apolín.

27. 2.
19.30

Lázně III
Symfonický koncert - M
A. Dvořák: Česká suita. W. A. Mozart: Symfonie č. 35 „Haff nerova“. F. V. Kramář: 
Koncert pro hoboj. B. Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie. Jan Adamus 
– hoboj. Dirigent Jiří Stárek.

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

www.kinopanasonic.cz

1. 2.
15.00

Bijásek pro nejmenší BRUNDIBÁŘI, ČR.

1. 2.
17.00

SOBÍK NIKO, Finsko, Dánsko 2008.

1. - 2. 2. 
19.30

Bio Art - CHAOTICKÁ ANA, Španělsko 2007. 

2. - 3. 2. 
18.00

SESTRA, ČR 2008.

3. - 4. 2. 
19.30

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ, USA 2008.

4. 2.  
15.00 a 17.00

Představení pro seniory - MAMMA MIA! VB, USA 2008.

5. 2.
19.30

Projekce FK KV - Poustevna, das ist die Paradies. ČR 2007.

6. a 8. 2.
17.00

7. 2. 
16.00

MADAGASKAR 2: Útěk z Afriky, USA 2008.

6. 2.
19.30

RALLYE SMRTI, USA 2008.

7. 2.
18.45

Metropolitan opera in HD - LUCIA Z LAMMERMOORU 
                                                           |  G. Donizetti

8. 2. 
15.00

Bijásek pro nejmenší - KRTEK A OSLAVA, ČR.

8. - 9. 2.
19.30

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1, Francie, Itálie, Kanada 2008.

9. - 10. 2.
17.00

STMÍVÁNÍ, USA 2008.

10. - 11. 2. 
19.30

Bio Art – PARANOID PARK, Francie, USA 2007.

12. 2.
19.30

Projekce FK KV - Aguirre, hněv Boží, Německo 1972.

12. 2. 
17.00,

13. - 15. 2.
18.00

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH, ČR 2008.

13. - 14. 2.
20.00

VEŘEJNÝ NEŘÍTEL Č. 1 – EPILOG, Francie 2008.

14. 2.
16.00

TAJEMSTVÍ OCELOVÉHO MĚSTA, ČR 1978.

15. 2.
15.00

Bijásek pro nejmenší - KUŤÁSEK A KUTILKA, ČR.

15. 2.
20.00

PROJEKT 100 – ANTÉNA, Argentina 2007.

16. 2.
20.00 

PROJEKT 100 - UPÍR NOSFERATU - Německo 1922.

17. 2.
20.00 

PROJEKT 100 - REQUIEM ZA SEN, USA 2000
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18. 2.
17.00 

Představení pro seniory - KARAMAZOVI, ČR, Polsko 2008.

18. 2.
20.00 

PROJEKT 100 - FARMA ZVÍŘAT, VB 1954.

19. 2.
19.30

Projekce FK KV -  ČAS UMÍRAT, Polsko 2007.

20. 2.
20.00 

PROJEKT 100 - SEDM SAMURAJŮ, Japonsko 1954.

21. 2.
21.30 

PROJEKT 100 – PSYCHO, USA 1960.

22. 2.
19.30

PROJEKT 100 - NOSFERATU - FANTOM NOCI, Něm., Fr. 1979.

23. 2.
18.00 

PROJEKT 100 - NĚCO Z ALENKY, ČSSR, VB, SRN 1987.

19., 22. 2. 
17.00
20. 2.
17.30
21. 2.

17.00 a 19.30
23. 2.
20.00
24. 2.
18.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH, ČR 2009.

22. 2. 
15.00

Bijásek pro nejmenší -  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, ČR.

24. 2. 
20.00
25. 2.
19.30

DENÍK NYMFOMANKY, Španělsko 2008.

26. 2. 
19.30 

Projekce FK KV -  VALČÍK S BASHIREM,
Izrael/Německo/Francie 2008.

27. - 28. 2.
16.00

1. 3.
17.00

CESTA NA MĚSÍC 3D, Belgie 2008.

27. - 28. 2.
18.00

Bio Art -  OCAS JEŠTĚRKY, ČR 2008.

27. - 28. 2.
20.00

Bio Art -  JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM, VB 2008.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

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

5. 2.

Psí vojáci
Kluci, kteří v roce 1979 jako patnáctiletí ohromili celou nezávislou scénu a 
za třicet let existence se stali undergroundovou legendou. Koncert kapely 
vedené Filipem Topolem, pianistou, kterému cáká krev od kláves, a zpěvákem 
a básníkem, kterému lze věřit každé slovo. 

11. 2.

Vladimír Merta
Zakládající člen sdružení Šafrán, kytarový samouk, neotřelý básník a 
písničkář, také amatérský fi lmař na profesionální úrovni. Každá písnička je 
originál, nikdy jí nezopakuje se stejnou melodií. V Paderewském se představí 
tento muž mnoha profesí, stvořitel Uplakané země paní Pampelišky. 

20. 2.
Kalandr a Revival Band
Legendární bluesman a rocker Petr Kalandra znovu ožije na scéně, ztělesněn 
příležitostnou formací tvořenou členy Velmi malého komorního orchestru 
Varvary Divišové.

23. 2.

Kulturní událost roku 2008 v Karlovarském kraji podle Mf Dnes 
– vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků každoroční kulturní ankety deníku Mf Dnes.
Václav Havel - Vernisáž
Premiéra nového nastudování jednoaktovky Václava Havla opět ve 
spolupráci Divadla Na tahu a Divadla V patře v režii Andreje Kroba. Hrají Lucie 
Domesová, Karel Beseda a Radek Bár.

28. 2.
Goodfellas + Imodium - Akustika
Jako reminiscence na absolvované společné akustické turné se uskuteční 
tento koncert dvou populárních kapel. Tentokrát ovšem v obráceném gardu: 
hostitelem bude domácí soubor Goodfellas a hostem Imodium. 

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

1. 2.
14.00, 16.00, 
18.15, 20.30

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

2. 2. - 4. 2.
18.15, 20.30

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

1. 2.
12.30

LOVECKÁ SEZÓNA 2.  Animovaný, USA, 2008.

2. 2. - 4. 4.
16.00

LOVECKÁ SEZÓNA 2.  Animovaný, USA, 2008.

5. 2. - 8. 2.
16.00, 18.10, 

20.20

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ: MATURITNÍ ROČNÍK.  Komedie, USA, 2008.

9. 2. - 11. 2.
16.00, 18.00

FALCO.  Biografi cký, Rak./Něm., 2008.

9. 2. - 11. 2.
20.10

HLÍDAČ č. 47.  Drama, ČR, 2008.

12. 2. - 15. 2.
16.00, 18.00

NESTYDA. Komedie, ČR, 2008.

12. 2. - 15. 2.
20.00

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA.  Drama, USA, 2008.

16. 2. - 18. 2.
20.30

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA.  Drama, USA, 2008.

16. 2. - 18. 2.
16.00

STMÍVÁNÍ. Akční, USA, 2008.

16. 2. - 18. 2.
18.15

YES MAN.  Komedie, USA, 2008.

19. 2. - 22. 2.
15.30, 19.45

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM. Komedie, VB, 2008.

23. 2. - 25. 2.
16.00

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM. Komedie, VB, 2008.

19. 2. – 22. 2.
17.30

CHE GUEVARA - REVOLUCE. Biografi cký, USA/Fr./Šp., 2008.

21. 2. - 22. 2.
13.15

CHE GUEVARA - REVOLUCE. Biografi cký, USA/Fr./Šp., 2008.

23. 2. - 25. 2.
17.30

CHE GUEVARA - REVOLUCE. Biografi cký, USA/Fr./Šp., 2008.

26. 2. - 28. 2.
16.00

SOBÍK NIKO. Animovaný, Fin./Dán./Irsko, 2008.

26. 2. - 28. 2.
17.30

DENÍK NYMFOMANKY. Drama/erotický, Španělsko, 2008.

26. 2. - 28. 2.
19.30

VÝMĚNA. Mysteriózní, USA, 2008.

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

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

6. 2.
19.30

koncert Karlovarského symfonického orchestru

8. 2.
15.00

Jiří Kahoun: „Příběhy včelích medvídků“
Divadlo Krapet Praha. Přijďte se podívat do divadla za Čmeldou a Brumdou 
na Příhody včelích medvídků. Režie: Z. Tomeš.

9. 2.
19.30

Julius Machulský: „SEX MISE“
Metropolitní divadlo Praha. Zatím nejslavnější polská komedie, ve které se 
hlavní hrdinové po experimentu zmrazení probouzejí o „něco“ později, než 
vědecký pokus plánoval. Hrají: R. Štolpa, J. Monczka (člen Varšavského 
národního divadla), R. Slováčková, M. Dolinová, D. Čárová a další. Režie:
R. Štolpa.

11. 2.
19.30

PETR MUK – koncert 
Umělecká agentura RichART. Více než dvacítka písní bude na pódiu ilustrovat 
Petrovu právě desetiletou sólovou kariéru, doplněnou o drobné výpůjčky
z období Oceánu a Shalomu.

13. 2.
19.30

koncert Karlovarského symfonického orchestru

15. 2.
15.00

Ludmila Císařová: „PRINCEZNA KAPRADINKA“
Liduščino divadlo Praha. Výpravná klasická pohádka. Hrají: J. Stránská, P. 
Beneš, L. Hoppová, E. Hájek, J. Kovářík. Režie: L. Císařová.

16. 2.
19.30

Marc Camoletti: „A do pyžam!“
Divadlo Palace. Brilantní komedie, která kultivovaně oživuje neselhávající 
principy francouzské bulvární frašky. Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. 
Brožová/K. Špráchalová, K. Herčíková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. 
Vencl. Režie: P. Hruška.

19. 2.
19.30

„SPIRITUÁL KVINTET“ – koncert
Nejstarší a nejznámější česká folková skupina opět na prknech Karlovarského 
městského divadla. Spirituál kvintet hraje ve složení: J. Tichota – kytara, 
Z. Tichotová – zpěv, I. Budweiserová – zpěv, J. Cerha – zpěv, J. Holoubek 
– kytara, zpěv, D. Vančura – kontrabas, zpěv.

21. 2.
15.00

Milan Petrovský: „PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ“
DIVADLO M Duchcov. Výpravná hudební pohádka o tom, jak je důležité 
vybrat si tu správnou nevěstu.

22. 2.
19.30

Neil Simon:  „VSTUPTE!“
Agentura HARLEKÝN. Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. 
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová. Režie: P. Háša.

26. 2.
19.30

Pavel Fiala, Josef Dvořák: „S Pydlou v zádech“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Obnovené nejslavnější představení 
hrané v Divadle Semafor v roce 1981 – 1991, které mělo přes 500 repríz. Hrají: 
voják, holič: J. Dvořák, královna: M. Hrubešová, mladý král: R. Trtík, komorní: 
K. Gult/J. Veit, učitelka, bába: V. Bajerová/D. Schlerová. Režie: J. Dvořák.

28. 2.
19.30

„VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ“
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Š. Heřmánková – soprán, sólistka 
hudebních divadel; M. Vlček – tenor, sólista opery Národního divadla v Brně; 
P. Matuszek – bas, sólista opery Severočeského divadla opery a baletu.

DIVADLO DAGMAR

4. 2.
19.30

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

9. 2.
19.30

Komorní scéna „U“
MASOX aneb Matky v kostce
Hraje Hana Franková.

19. 2.
19.30

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

22. 2. 
19.30

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

25. 2. 
19.30

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

26. 2.
19.30

Komorní scéna „U“
Iva Procházková: Soví zpěv
Zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší...
Režie Hana Franková, hraje Studio Divadla Dagmar.

27. 2.
9.00

Komorní scéna „U“
Nechte na hlavě
O letmých dotecích života. Hraje a zpívá Dagmar Hubičková.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 27),
oddělení pro děti a mládež (linka 21)

Půjčovní doba:

Půjčovna pro dospělé     po, út, čt, pá  10.00 - 18.00
Čítárna                                 st                   10.00 - 14.00
                                               so                     09.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež 
                                               po, út, čt, pá  13.00 – 18.00
                                               st                   12.00 – 15.00
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POBOČKY 
MĚSTSKÉ 

KNIHOVNY

Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085,  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346,  
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844, 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747, 
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská 150: Po 13.00 –18.00,
Tašovice, U Brodu 9: Út 14.00 –18.00,
Stará Role – pobočka je již otevřena v nových prostorech - v budově ZŠ 
Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou školy).

11. 2.
17.00

Namibie, Botswana, JAR – přednáší cestovatel David Švejnoha. Povídání 
bude doplněno řadou fotografi í.
 

23. 2.
18.30

Autorské čtení Lenky Procházkové z nejnovějšího románu o Janu 
Palachovi „Slunce v úplňku“.

Každé úterý
15.00-16.00

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU  z vedené Mgr. Marcelou Luňáčkovou 
(vhodné i pro seniory), 16.00-17.00 cvičení pro předškoláky (3 až 6 let).  Bližší 
informace na tel.: 353 221 365.

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

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

Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30

3., 10., 17. a 24. 2
14.00

Léčitelská poradna (na objednání)

3., 10., 17. a 24. 2. 
18.00 

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO REIKI - MUDr. Petr Kadleček

1. 2.
9.00

GARSHAN - kurz odborné ajurvédské zeštíhlující masáže

21. 2.-5. 4
8.00

MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE  – rekvalifi kační kurz 
- víkendový

4. – 8. 2
9.00

LYMFATICKÁ MASÁŽ PRO REGENERAČNÍ MASÉRY  – odborný kurz

12. – 15. 2.
9.00

THAJSKÁ MASÁŽ – kurz dle metodiky chrámové školy Wat Po v Bangkoku

14. 2.
9.00

REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY  – odborný kurz

21. 2.
9.00

ANTICELULITIDA – kurz zeštíhlujících masáží 

22. 2.
9.00

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ a zábal – kurz relaxační exklusivní 
procedury 

28. 2. – 1. 3.
9.00

THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ  – kurz

19. 2.
14.30

DAVID HUF – autogramiáda, cvičení, konzultace, měření tělesné 
kompozice. Wellness Studio u LH Thermal. Počet míst omezen.

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
5., 12., 19., 26. 2.

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

Výstavy
2. 2. – 27. 2.

Kavárna Dvory:
„Obrazy“ výběr z tvorby Jaroslava Homolky

16. 2. – 26. 2. Hala Dvory:
EUROCENTRUM – Návrhy log k českému předsednictví Evropské Unie

2. 2. – 31. 3.
A-klub:
„Integrovaná střední škola Cheb – Houslařská škola“  – výstava ukázek 
klasického houslařského řemesla (části houslí, rozpracované 
výrobky, nástroje) 

Pro začínající 
autory

11. 2.
16.00

Společenský sál Dvory: 
Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku Literární soutěže 
za účasti spisovatele Davida Zábranského

Pro děti 
2. 2. 

13.00

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

12. 2. 
13.00

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

16. 2. 
13.00

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

26. 2.
13.00

Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu 
populárních televizních soutěží – O POKLAD ANEŽKY ČESKÉ

Pro zájemce o anglický jazyk

17. 2.
16.30

Britský fi lmový klub: 
Sál - Shadowlands/Krajina stínů – Drama/romantika, VB 1993. Hrají: 
Anthony Hopkins, Debra Winger. V původním znění s anglickými titulky.

Krajská knihovna K. Vary – Studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice, tel: 353 
224 034

Pro seniory 
12. 2.
10.00

Literární klub pro seniory – Vesmírná Odyssea

26. 2.
10.00

Literární klub pro seniory – vernisáž výstavy „Tvorba studentů“

4., 11., 18., 25. 2.
14.00

VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ  – projekt „Moje kniha“  (vznik, výroba 
knihy, text, ilustrace, knižní vazba…)

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

zavřena stálá expozice 5. 1. – 28. 2. 2009

Vernisáž:  
4. 2. 

17.00

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

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: st – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
zavřeno do 28. 2. 2009

25. 2.
17.00

IRSKO a jeho linie – přednáška Jiřího Prázdnovského

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

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

8. 2 Vizážistické a kadeřnické poradenství  (ostříhání a nalíčení + rady od 
profesionálů)

8. 2 Uzávěrka nominací na cenu Křesadlo 2008
28. 2 MASOPUST od 15.00 hodin – rej masek a soutěže pro děti

2. 3. – 6. 3.
!JARNÍ PRÁZDNINY!
Jarní tábor  pro děti  1. – 4. tříd. Přihlášky v MC nebo na www.materske-
centrum.cz.
Poslední volná místa v kurzech plavání pro děti od 6 měsíců do cca 2,5 let. 
Stále v nabídce Biofeedback, Logopedie a přípravné kurzy pro 
předškoláčky. 
Zápis na letní příměstský tábor se koná ve dnech  27. 3.  v době 13-17 
hod, a 30. 3. mezi 9-16 hod.  
Na všechny akce je nutné se předem nahlásit!
Kontakt: mckv@seznam.cz, 606 581 369, 353 230 847. 
Další info na www.materske-centrum.cz
Od února stálá nabídka OS STUDNICE rekvalifi kačních, motivačních a 
jazykových kurzů v prostorách MC, hlídání dětí možné.
KOMUNITNÍ CENTRUM

ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 225 861, 608 400 504

2. 2.
13.00 – 17.00

Burza ošacení

6. 2.
18.00

Setkání křesťanů - společné modlitby

14. 2.
15.00

DOBRÉ MANŽELSTVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST  - v rámci 
Národního týdne manželství vás zveme na přednášku Ing. Pavla Rause 
(vedoucí katedry ETS v Praze)

25. 2.
10.00 – 15.00

Knihmil - Burza knih

každou středu 
pouze v únoru 
10.00-11.00

PAMATOVÁK - trénujeme paměť

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 fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 602 865 110, www.cck-
kv.wz.cz, e-mail: v.sladkova@email.cz

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

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

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

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

29. 11. 08. - 31. 3. výstava obrazů s názvem „Matka a dcera“
Jindra Husáriková - obrazy, Šárka Mrázová-Cagliero - obrazy

LÁZEŇSKÝ HOTEL
SANSSOUCI - KAVÁRNA

28. 2.
14.00

Jak se meteor notám naučil  Divadlo dětí, Libor Balák.

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

4. 2.
17.00

PEDIG - košík s pleteným dnem

11. 2.
17.00

DECOUPAGE OBRÁZEK - práce se strukturovací pasty

18. 2.
17.00

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - šátek

25. 2.
17.00

TVORBA PŘÁNÍČEK - technika embosingu  NOVINKA
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S P O R T   Únor 2 0 0 9
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, fl orbal a tenis

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

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

Středoevropský pohár žen 
1. 2.  Loko K. Vary – Finále nebo o 3. místo. Výsledek semifi nále v době vydání 

není znám.

Ženská basketbalová liga
7. 2. 17.30 Loko K. Vary - BK Tábor   
14. 2. 17.30 Loko K. Vary - Sparta Praha   
21. 2. 17.30 Loko K. Vary - BK Strakonice  
 
Starší dorostenky – dorostenecká liga
14. 2. Loko Karlovy Vary - TJ DDM Česká Lípa 
15. 2. Loko Karlovy Vary - Lokomotiva Liberec 

Mladší dorostenky – extraliga
21. 2. Loko Karlovy Vary - USK Praha  
22. 2. Loko Karlovy Vary - BK Strakonice  

Mladší žákyně –  žákovská liga
7. 2. 14.30 Loko Karlovy Vary - Sokol H. Králové 
8. 2. 11.00 Loko Karlovy Vary - Basket Slovanka

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

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

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

T J  T H E R M I A  Z Š  D v o r y
muži do 20 let:
7.  2. 17.00 TJ Thermia - BC Benešov celostátní liga
8.  2. 10.00 TJ Thermia - BK Tábor celostátní liga

muži:
21. 2. 18.00 TJ Thermia “B” - BK Sokolov krajský přebor

muži:
28. 2. 17.00 TJ Thermia - BK Kladno II. liga
 

H C   E N E R G I E
O2 extraliga mužů:
11. 2. 18.00 HC ENERGIE K. VARY - HC GEUS OKNA KLADNO
15. 2. 16.30 HC ENERGIE K. VARY - HC SPARTA PRAHA
19. 2. 17.30 HC ENERGIE K. VARY - HC MLADÁ BOLESLAV

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

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

Město i letos podpoří hokejový klub
Město Karlovy Vary dlouhodobě podporuje 

sportovní aktivity na svém území a pomáhá tělo-
výchovným organizacím a subjektům formou nein-
vestičních účelových dotací. Podporuje tak rozvoj 
tělovýchovy a sportu v několika směrech. Jedná se 
o finanční podporu jednotlivců, sportovních klubů 
či sportovních akcí. 

Ke špičce vrcholového sportu v Karlových Varech 
patří hokejový klub HC Energie. To se odráží i v divác-

kém zájmu, který se pravidelně každoročně rozrůs-
tá. I proto město Karlovy Vary hokejisty významně 
podporuje. 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém jedná-
ní schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 16 milionů pro HC Energii, za účelem úhrady 
provozních nákladů v kalendářním roce 2009. Pra-
vidla pro využití takové dotace jsou ovšem značně 
přísná. HC Energie tak nemůže dotaci čerpat třeba 

na úhradu mezd a povinných odvodů z mezd členů 
statutárních orgánů a zaměstnanců, včetně spor-
tovců, na úhradu cestovného a ubytování při koná-
ní soustředění, nemůže dotovat nebo sponzorovat 
další subjekty a úhrady za přestupy hráčů. Cílem 
takové podpory je zachování špičkového hokeje v 
Karlových Varech, který je divácky značně atraktivní 
a hokejový klub se zároveň aktivně věnuje i dětem 
a mládeži.

5. ročník Plesu tenistů
se koná v pátek 27. února 2009 v Kongresovém sále Hotelu Thermal od 20 hodin. K tanci hraje skupina ALFA SEXTET a MATTHEW RUPPERT a ROMAN HOLÝ 

(MONKEY BUSINESS). Vstupné 180 Kč. Předprodej vstupenek od 3. února v tenisové hale Hotelu Imperiál a tenisového klubu Lokomotiva.

Jak se město stará o své stromy
V případě škody způsobené pádem stromu je zákonem jasně stanovená 

odpovědnost, kterou nese vlastník pozemku, na kterém strom stojí. 
Primátor k tomu říká: „Město Karlovy Vary si tuto odpovědnost uvědomuje, 

o to spíše, že jako lázeňské město je plné zeleně. Pro péči o zeleň proto zřídi-
lo odbornou organizaci Správa lázeňských parků, která stav stromů průběžně 
monitoruje, je dostatečně vybavená personálně i finančně a v případě potřeby 
spolupracuje i se znalci z oboru dendrologie.“

Situace stromů ve městě se poněkud liší od situace v lese a v pásmu do 50 
metrů od lesa. V lese se pád stromu považuje za zásah vyšší moci, ačkoliv správ-
ci lesů samozřejmě dělají také vše pro to, aby les byl bezpečný. V případě zvýše-

ných rizik, například po kalamitách, často přistupují k zákazu vstupu do poško-
zeného lesa, právě s ohledem na ochranu veřejnosti. 

Technická poznámka od vedoucího odboru životního prostředí Stanislava 
Průši: Problém je, že ani pravidelné sledování nevyloučí riziko, že napohled 
vitální strom je skrytě poškozený. To riziko je o to větší ve městě, kde oproti lesu 
strom zažívá obrovský stres, má k dispozici omezený životní prostor, je vystaven 
chemickým vlivům v ovzduší i půdě atd. Jeho vitalita i životnost je tak logicky 
daleko menší než u stromu v přírodě. Pokud odborníci zjistí, že ohrožuje bez-
pečnost, musí být odstraněn, ačkoliv zdánlivě vypadá zdravě.
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Nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice v Tašovicích

V polovině ledna proběhlo za účasti primátora 
Karlových Varů Wernera Hauptmanna a zástupců 
krajských hasičů oficiální předání nově zrekonstru-
ovaného zázemí hasičské zbrojnice Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Karlovy Vary-Tašovice.
Již v roce 2005 se tašovická zbrojnice dočkala 

částečné rekonstrukce – nové rozvody elektrické 
energie, výměna kotle, nová fasáda včetně oblože-
ní původní hasičárny dřevem. V letošním roce byla 
provedena kompletní rekonstrukce sociálního zaří-
zení jednotky s nákladem 1,5 milionu korun. 

První hasičská zbrojnice se v Tašovicích objevila 
již před druhou světovou válkou. Koncem roku 1946 
zde vznikl Český hasičský sbor, který se ujal nejen 
techniky, která zde zůstala po odsunu Němců, ale 
staral se také o malou zbrojnici. Současný vzhled 
dostala zbrojnice kolem roku 1972, kdy byly dosta-
věny dvě větší garáže, kancelář, společenská míst-
nost a sociální zařízení. 

Tašovičtí hasiči jsou zařazeni jako Jednotka 
požární ochrany (JPO) III, jejíž členové nemají stálou 
pohotovost, ale při vyhlášení poplachu vyjíždí z mís-
ta své dislokace nejpozději do 10 minut. Dobrovolní 
hasiči zasahují při všech mimořádných událostech 
(požárech, živelných katastrofách apod.), ke kterým 
je svolá Krajské operační a informační středisko.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tašovice, 
jejímž velitelem je Milan Holý starší, se skládá z 15 
členů, z nichž každý absolvoval základní výcvik, dal-
ší speciální kurzy (kurz nositelů dýchací techniky, 
obsluha motorové pily, práce na laně atd.) a zároveň 
se účastní pravidelných školení. V roce 2008 vyjeli 

tašovičtí dobrovolní hasiči celkem ke 40 událostem 
a v letošním roce mají na kontě již 3 výjezdy.

Technika
Vybavení automobily: TATRA 148 cisterna, rok 1979
 LIAZ 101 CAS K 25 – cisterna, 

rok 1995

Další vybavení: Plovoucí čerpadlo
 Elektrocentrála s osvětlením
 Motorová pila
 Motorové čerpadlo
 Motorová rozbrušovací pila
 Spojovací technika MOTOROLA

Kurz pro budoucí prvňáčky
Karlovarské speciálně pedagogické centrum (SPC) pořá-

dá pro děti před nástupem do základní školy Kurz pro bu-
doucí prvňáčky.

Budoucím školáčkům je u nás poskytována zvýšená in-
dividuální péče metodami přiměřenými vývojové úrovni 
každého dítěte.

Chceme, aby se děti naučily spolupracovat a vycházet 
mezi sebou, aby uměly jednat s dospělými a plnit zadané 
úkoly samostatně. Vedeme je k tomu, aby postupně doká-
zaly po omezenou dobu udržet pozornost a aby se zlepšila 
jejich grafomotorika. Zaměřujeme se na rozvoj sluchového 
a zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku 
čtení a psaní nebyla pro děti velkým problémem. 

Toho všeho dosahujeme bez nátlaku, způsobem „hry na 
školu“.

Kurz probíhá v měsících březen, duben, květen a čer-

ven vždy jednou týdně po dvou hodinách v hezkém pro-
středí herny, třídy a tělocvičny.

S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne 9. 
března 2009 od 13.30 do 16.00 hodin
v budově Základní školy, mateřské školy a praktické školy 
Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role.

Předběžně se mohou rodiče hlásit na telefonním čísle 
353 549 172.

Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči.

SPC, jehož činnost vykonává Základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Karlovy Vary, poskytuje své služby 
bezplatně.

Pracovníci SPC
a ředitelka školy Mgr. Martina Kheilová

Vstupní hala karlovarské radnice získá novou tvář
V lednu 2009 byly zahájeny práce na výrazné přeměně vstupní haly budo-

vy karlovarského magistrátu na Moskevské ulici. Cílem této přestavby není jen 
zlepšit poněkud fádní a nemoderní vzhled vstupních prostor. Především dojde 
k výraznému zlepšení služeb pro občany, kteří si přijdou na magistrát vyřídit své 
záležitosti.

Nejvýraznější novinkou ve vestibulu bude zřízení informačního pultu, na kte-
rém každý příchozí získá všechny potřebné informace o službách, které ma-
gistrát občanům poskytuje. Už řadu týdnů jsou na magistrátu zaměstnány pra-
covnice, které zde budou občanům k dispozici. V tuto chvíli získávají informace 
o chodu úřadu, aby byly následně schopné poradit a pomoci příchozím.

Informační pult bude v provozu každý pracovní den. Zatímco v úřední dny 
budou samozřejmě občané běžně navštěvovat jednotlivá pracoviště magistrá-
tu, v neúřední dny budou pracovnice informačního pultu nápomocny k vyříze-
ní jednoduchých úkonů, ke kterým není třeba návštěva odborného referenta. 
V ostatních případech, kdy bude návštěvník magistrátu objednán k jednání 
na konkrétní pracoviště, mu zaměstnankyně informačního pultu přivolá pří-
slušného úředníka a ten si jej odvede do kanceláře, kde vyřídí potřebnou záleži-
tost. Ubude tak poměrně časté bloudění lidí po chodbách magistrátu a hledání 
správné kanceláře. Zároveň bude zaručeno, že při vyřizování věci nebude ob-
čan v kanceláři rušen dalšími příchozími a návštěvami. 

Je třeba také zdůraznit, že v neúřední dny zaměstnanci magistrátu zpraco-
vávají žádosti a podněty, které od občanů přijmou ve dnech úředních, účastní 
se místních šetření mimo magistrát, vedou správní řízení, která vyžadují přes-
nost a pečlivost a pracují s velkým množstvím osobních a jiných citlivých údajů. 
Tímto opatřením získají čas a klid k vyřízení těchto záležitostí a občané naopak 
budou moci některé věci vyřídit přímo na informačním pultu a nebudou nuceni 
chodit od kanceláře ke kanceláři.

Kromě informačního pultu vybaveného moderní výpočetní technikou, for-
muláři a dalšími informacemi poznají lidé na první pohled i další změny. Vstupní 
hala magistrátu bude moderně vybavena, budou zde prostory k sezení, velko-
plošná obrazovka s informacemi a také technologie WIFI s možností bezplat-
ného připojení k internetu. Celá vstupní hala bude nově vymalována a bude 
skutečně připomínat moderní instituci 21. století.

Náklady na úpravu vestibulu jsou plánovány ve výši 1,2 milionu korun a práce 
by měly skončit v březnu letošního roku.



www.fortepiano.czweb.org
353 228 122

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

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

TERAPIE
 1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY

 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

 3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

 4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ

 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

ZASKLENÍ LODŽIÍ

OD VÝROBCE
P  Ø  Í  M  O

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

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

5%
Sleva s tímto

inzerátem

Ceny roku 2007

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

777 178 057

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

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

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

» Ploty • Mříže • Zábradlí 
» Kované prvky

 Úklidové práce administrativních budov a výrobních závodů
 Úklidové práce po řemeslech
 Strojní čištění koberců
 Ochrana a údržba přírodních kamenů a PVC
 Speciální úklidové práce

Družstevní 713/12, 360 17 Karlovy Vary, Tel./Fax: 353 561 240 E-
mail: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz

POČÍTAČOVÉ  KURZY  PRÁCE  NA  POČÍTAČI
www.softwarovaskola.cz    kvary@softwarovaskola.cz

Iva Kulatá - SOFTWAROVÁ ŠKOLA
akreditovaná lektorka - 10 let praxe v oboru

kurzy ve skupince do 5 uchazečů• 
individuelní kurzy pro 1 zájemce• 
školení zaměstnanců ve fi rmě• 

Rokycanova 957/3, 360 17 Karlovy Vary

777 940 555 353 434 016

j a z y k o v ék u r z y
a n g l i č n a ,  a r a b š n a ,  
č ínš na,  francouzš na,  
chor vatš na ,  i ta l š na ,  
j a p o n š n a ,  n ěm č i n a ,  
r u š n a ,  š p a n ě l š n a ,
č e š n a  p r o  c i z i n c e

v z d ě l á v a c ík u r z y
p r á c e  n a  P C ,  p rů v o d c e
Č R ,  p r ů v o d c e  P r a h o u ,  
p s y c h o l o g i e ,  r é t o r i k a  a  
k o m u n i k a c e

p ř e k l a d y ,  k o r e k t u r y
v  s o u č a s n é  d o b ě  
za j i šťujeme p řek lady  a  
k o r e k t u r y  z / d o  4 0
j a z y k ů

Centrum cizích jazyků a dalšího vzdělávání, s.r.o.
MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION

ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR

tento  inzerát  s louž í  jako  s leva
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

www.ccjskola.cz

 ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE REKLAMA

 ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE REKLAMA

1/32
1.100 Kč

Primátor vyznamenal strážníky
Koncem ledna letošního roku přijal primátor 

města Werner Hauptmann na magistrátu šestici 
strážníků městské policie. Důvodem bylo ocenění 
jejich dlouhého působení v řadách karlovarských 
strážníků. Ocenění z rukou primátora a velitele 
městské policie Marcela Vlasáka obdrželi ope-
rační důstojníci Hynek Maděra, Karel Schmied a 
Libor Szebenyi a dále technik a člen PCO Daniel 
Schlosser a velitel skupiny Stará Role Jindřich Lát 
za 15 odsloužených let. Spolu s nimi byl odměněn 
i psovod Emil Hanzelín, který je v řadách městské 
policie 10 let.

˘prodejová

AKCE

P R O N Á J E M  V Ý U K O V É H O  C E N T R A
informace o volných hodinách na telefonech:  353 223 611,  602 576 963

P RO  I N R E A  C Z  a . s .
Nám. Dr.
M. Horákové 983/2
Karlovy Vary
360 01
info@proinrea.cz
www.proinrea.cz

- prostor vhodný pro školení, semináře, klubová setkání, 
víkendové pronájmy

- výborná poloha v centru města v sousedství magistrátu
- reprezentativní učebna s kuchyňkou a sociálním zařízením, 
vybavená učebními a prezentačními pomůckami, internet 

- ideální dostupnost MHD (blízkost autobusového 
a vlakového nádraží)

- doplňkové služby



Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.

A nyní větší výběr na větším prostoru !A nyní větší výběr na větším prostoru !

AKCE: 10% SLEVA od 1. 1. – do 31. 3.  2009 nebo od 1. - 12. 2008  AKCE: 10% SLEVA od 1. 1. – do 31. 3.  2009 nebo od 1. - 12. 2008  
s montáží v novém roces montáží v novém roce

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

účetnictví)
- Daňová evidence 

(jednoduché 
účetnictví)

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

Soutěžní křížovka (uzávěrka tajenky 28. 2. 2009)
Znění tajenky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tajenka@mmkv.cz
nebo poštou na adresu: Redakce KRL, Magistrát města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary a označte heslem TAJENKA 02/2009.

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

vv˘prodejová

AKCE
50-80%

na textil

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

slevy �

Kdy?
Úter˘ - Stfieda
17. - 18. 2. 2009

Kde?
Karlovy Vary
ul. I. P. Pavlova 2001/11
LázeÀské sanatorium
Thermal

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

nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny

 trámy sušené

truhlářské řezivo

pořez na katru

na zakázku

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

p. Pechman
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Telegrafi cky
V polovině ledna byly zahájeny práce na druhé etapě rekonstrukce Soko-
lovské ulice. Tomu předcházela instalace dopravního značení, které upo-
zorňuje na dopravní omezení klíčové komunikace v Rybářích. Druhá etapa 
rekonstrukce začala frézováním vozovky a postupuje od ulice Celní až po 
objekt karlovarského magistrátu v ulici U Spořitelny. Průjezdný zůstane 
pouze jeden jízdní pruh, a to ve směru z centra do Rybář. V tomto úseku 
bude vjezd povolen jen záchranářům, autobusům MHD a dopravní obslu-
ze. Pro ostatní dopravu bude v tomto rozsahu komunikace uzavřena. Bez 
omezení zůstává pouze část komunikace od Dolní Kamenné (kruhový 
objezd nad Lidlem) až po nově vybudovaný kruhový objezd u archivu. Pře-
stože jsou některé úseky zcela průjezdné a některé s omezením, prosíme 
řidiče o zvýšenou opatrnost, neboť se stále jedná o staveniště. Zahájení 
prací přišli na místo zkontrolovat i primátor města Werner Hauptmann 
a jeho náměstek Petr Keřka.

  

Popřát do nového roku přišel v lednu primátor města Werner Haupt-
mann seniorům do domova důchodců ve Staré Roli a po té i do domu pen-
zionu v Drahovicích. V obou těchto zařízeních, která provozuje karlovarský 
magistrát, si primátor prohlédl vnitřní prostory a následně proběhla i dis-
kuse se seniory na nejrůznější témata, týkající se města Karlovy Vary. 

  
 
Rada města vybrala na svém lednovém jednání na základě poptávkové-

ho řízení společnost, která bude v letošním roce a v roce 2010 zajišťovat 
na území Karlových Varů svislé dopravní značení na místních komunika-
cích a plochách ve vlastnictví města. Společnost tak bude mít na starosti 
opravu a údržbu dopravních značek, jejich obměnu a umísťování nových 

značek. Zajištěno bude také půjčování mobilních dopravních značek 
a ve firmě budou držet i stálou pohotovost pro mimořádné havarijní pří-
pady. Nejčastějšími důvody k výměně poškozených značek ve městě jsou 
dopravní nehody, při nichž dojde k jejich poškození a bohužel i vandal-
ství. Společnost, která bude pro město zajišťovat značení vodorovné, které 
je nakresleno přímo na vozovkách, vybere magistrát na jaře, kdy je možné 
tyto práce začít provádět.

  

V těchto dnech připravuje karlovarský magistrát studii proveditelnosti 
na zpracování bioodpadu. Touto problematikou se musíme začít aktivně 
zabývat na základě nové platné legislativy. Záměrem bude také vytipo-
vání lokalit, především ve vilových čtvrtích u domů se zahradami, kde 
by nemovitosti byly vybaveny speciálními odpadovými nádobami právě 
na bioodpad. Podobný pilotní projet už proběhl před třemi lety v části Sta-
ré Role. Do kompostárny by odpad však mohli vozit i sami občané, kteří 
se jej potřebují zbavit. Zpracovaný bioodpad by následně mohla využívat 
především Správa lázeňských parků.

  

Městská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Křesťanskou akademií 
uspořádala dne 14. ledna v půjčovně pro dospělé na ulici I. P. Pavlova před-
nášku pana Tomáše Holuba, na téma etika ve válečném konfliktu. Vojenský 
kaplan Tomáš Holub hovořil o složitosti válečných konfliktů ve světě včet-
ně situace v Kosovu, v Iráku nebo v pásmu Gaza, kterých se osobně účast-
nil. Posluchačům přiblížil pohled, kdy na jedné straně jsou mezinárodní 
vztahy, politika postižených zemí, zájmy politické i ekonomické a na druhé 
straně člověk, voják - jeho život v armádě, zodpovědnost a rozhodování.

  

V pondělí 26. ledna proběhl od patnácti hodin první primátorský den 
na karlovarském magistrátu. Právě od ledna letošního roku mají občané 
každé poslední pondělí v měsíci možnost sejít se bez předchozí domluvy 
s primátorem města Karlovy Vary Wernerem Hauptmannem, který bude 
odpovídat na jejich dotazy a vyslechne si jejich náměty. Setkání probíhá 
přímo v pracovně primátora v 5. patře budovy magistrátu, a to od tří hodin 
odpoledne do půl šesté večer. Hned prvního primátorského dne využily 
dvě desítky lidí. 

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

I přes velké mrazy, které panovaly, začaly práce na Sokolovské včas.

O setkání s primátorem byl v domově důchodců zájem.

O zkušenosti s prací vojenského kaplana se s posluchači podělil Tomáš Ho-
lub.


