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Karlovarské

 Po rezignaci bývalé primátorky 
města Karlovy Vary JUDr. Veroniky 
Vlkové (ODS) ke dni 15. listopadu 
byl na šestém jednání Zastupitel-
stva města Karlovy Vary v úterý dne
18. listopadu zvolen no-
vým primátorem města 
Ing. Werner Hauptmann (ODS).

 Kandidát ODS byl zvolen taj-
nou volbou sedmadvaceti hlasy 
z třiceti pěti přítomných zastupi-
telů. Čtyřicetiletý Werner Haupt-
mann je ženatý a má dvě děti. 
 V uplynulých letech působil na-
příklad v Grandhotelu Pupp, dále na 
Krajském úřadě Karlovarského kraje 

a od března 2006 byl zástupcem Kar-
lovarského kraje při Evropské unii 
v Bruselu.
 
 V příštím čísle radničních listů 
přineseme rozhovor s novým primá-
torem. 

Karlovy Vary mají nového primátora

 před dvěma týdny jsem byl zvolen do funkce 
primátora města Karlovy Vary a toto rozhodnu-
tí karlovarských zastupitelů považuji v prvé řadě 
za velký závazek vůči našemu městu a vůči vám – 
jeho obyvatelům. Vím, že jako primátora mne čeká 
řada obtížných úkolů, přesto jsem rád, že jednou 
z mých milých povinností je popřát vám všem pří-
jemné prožití nadcházejícího času adventu a Vá-
noc. 
 Blíží se nejkrásnější svátky v roce a s nimi i ko-
nec letošního roku, tedy čas, kdy se tradičně ohlí-
žíme za tím, co pozitivního a zároveň negativního 
uplynulých dvanáct měsíců přineslo. Stejně, jako 
se v životě každého z nás přihodí řada událostí, 
které nás ovlivňují, tak se i v našem městě ode-
hrávají změny, které s sebou přináší jeho rozvoj a 
jejichž cílem je, aby byl život ve městě co nejpří-
jemnější. Ne vždy se nám vše daří tak, jak bychom 
chtěli. To platí nejen v osobním životě, ale i při kaž-
dodenní běžné činnosti. Přesto si přejme, ať nás 
v nadcházejícím roce čeká co nejvíce úspěchů a 
jen minimum věcí ne zcela zdařilých. 
 Rád bych vám touto cestou jménem celého ve-
dení města Karlovy Vary popřál klidné prožití vá-
nočních svátků v kruhu vašich nejbližších. Věřím,
že tyto svátky pro vás budou chvílemi radosti a 
pohody a nikoli dny ve znamení předvánočního 
shonu. Zpomalme alespoň v nadcházejících ad-
ventních dnech svůj uspěchaný životní rytmus, 
nechme se unášet slavnostní atmosférou a vzpo-
meňme si na všechny blízké.
 Do roku 2009 vám všem přeji především pevné 
zdraví, spokojenost, mnoho úspěchů jak v osob-
ním, tak i v profesním životě a k tomu všemu také 
lásku a vzájemné porozumění. 
 Ať už byl pro vás uplynulý rok jakýkoli, pře-
ji vám, aby ten nadcházející splnil všechna vaše 
očekávání. Pevně věřím, že rok následující bude 
úspěšným i pro celé naše město, což pro mne bude 
prvořadým úkolem, neboť jako primátor jsem tu 
především pro vás.

Ing. Werner Hauptmann
Váš primátor města Karlovy Vary

Vážení spoluobčané,
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Úterý  23. prosince 2008 – 13.30 – před Grandhotelem Pupp
Odpoledne pod vánočním stromem
Zpěv koled, vánoční hudba 
Trubky a pozouny – fanfáry, kasace, zobcové fl étny, folková skupina. 

Středa 24. prosince 2008 – 14.30 
Tichá noc, svatá noc
Pastorely, vánoční hudba a koledy z celého světa,
zpěv, varhany, komorní orchestr, dirigent prof. Jiří Štrunc.

Čtvrtek 25. prosince 2008 – 15.00
Sváteční koncert při svíčkách
Bach, Händel, Haydn, Mozart, Ryba, Dvořák 
Smyčcový orchestr Karlovarského symfonického orchestru,
umělecký vedoucí Vladislav Liněcký, 
fl étna – Jarmila Štruncová, varhany – Jana Havlíčková.

Pátek 26. prosince 2008 – 15.00
Gershwinova Rhapsodie in blue 
a slavné evergreeny swingové éry 20. století
Big Band Karlovy Vary a sólisté, klavír – Karel Šimandl

Čtvrtek 1. ledna 2008 – 15.00
Slavnostní Novoroční koncert
Dvořák – Rusalka, Slovanské tance, Humoreska, Verdi – Traviata
Strauss – Netopýr, valčíky, Lehár – Veselá vdova, Kálmán – Čardášová 
princezna, Monti – Čardáš, Suppé, Off enbach aj.
Gabriela Kopperová – soprán, Karlovarský symfonický orchestr, 
dirigent Stanislav Peschik

Hudební Vánoce v Grandhotelu Pupp 
2008, Nový rok 2009

Městská knihovna Karlovy Vary srdečně zve 
na přednášku

historika a archiváře Mgr. Milana Augustina

Svět karlovarských pamětních desek
Příběhy skryté v kameni

ve středu 10. 12. 2008 v 17.00 hodin v půjčovně 
Městské knihovny  I. P. Pavlova 7

POŽADAVKY NA UCHAZEČE O POŽADAVKY NA UCHAZEČE O 
MÍSTO STRÁŽNÍKAMÍSTO STRÁŽNÍKA
• občan České republiky, starší 21 let, 
• nejméně střední vzdělání s mat., 
• zdravotní způsobilost (tělesná i duševní), 
• bezúhonnost a spolehlivost (uchazeč nesmí    
  být soudně trestán ani stíhán) 
MZDOVÉ OHODNOCENÍMZDOVÉ OHODNOCENÍ
• základní plat dle praxe a mzdových předpisů
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITYZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
• příspěvek na životní pojištění,
• úrazové pojištění,
• kvalitní závodní preventivní lékařská péče,
• dovolená na zotavenou v délce pěti týdnů,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na rekreaci,
• možnost sportovního vyžití ve SKMP,
• možnost studia při zaměstnání

Pokud máte zájem pomáhat lidem, pracovat 
v mladém kolektivu, vzdělávat se a zlepšovat 
svoji kondici, kontaktujte naši personální 
pracovnici. Bližší informace získáte u paní 
Jánské na telefonu 353 118 903 nebo piště na 
e-mail: a.janska@mpkv.cz.e-mail: a.janska@mpkv.cz.

Chcete pomáhat občanům a návštěvníkům našeho Chcete pomáhat občanům a návštěvníkům našeho 
města? Chcete pracovat v mladém kolektivu města? Chcete pracovat v mladém kolektivu 

s perspektivou dalšího odborného růstu? Staňte se s perspektivou dalšího odborného růstu? Staňte se 
strážníkem Městské policie Karlovy Vary!strážníkem Městské policie Karlovy Vary!

Informace Magistrátu města Karlovy 
Vary k povinné výměně řidičských 

průkazů
 Dnem 1. 7. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 V ČR je dosud v platnosti cca 5,7 mil. řidičských průkazů. 
Od 1. 5. 2004 bylo ke dni 31. 12. 2007 vydáno celkem 3 mil. 
řidičských průkazů typu CZ 7. K plánované výměně řidič-
ských průkazů zbývá 2,7 mil. kusů. Mezní termíny výměny 
řidičských průkazů jsou stanoveny datem jejich vydání dle § 
134 odstavec 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Vzhledem ke značnému objemu řidičských průka-
zů, určených k výměně, je smyslem této informace dosažení 
stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a od-
stranění stresujících situací vyvolaných obrovským náporem 
zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt vý-
měn jednotlivých typů řidičských průkazů. Tohoto stavu není 
možné dosáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů řidičských 
průkazů.
 Z tohoto důvodu se obracíme na všechny držitele plat-
ných řidičských průkazů, které byly vydány od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000, aby požádali průběžně do konce roku 
2010 o výměnu řidičského průkazu včas, a ušetřili si tak zby-
tečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného 
období při výměně řidičského průkazu.
 Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do 31. prosince 2010! Řidičské průkazy vydané od 
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé po-
vinni vyměnit do 31. prosince 2013! 
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 S občany města Baden-Baden nás spojuje aktivní spolupráce, která započala v dubnu  1990 a po odsouhlasení zastupitelstvy města obou měst 
byla partnerská smlouva  podepsána dne 7. 11. 1998 tehdejším primátorem města JUDr. Josefem Pavlem a primátorkou Dr. Sigrun Lang.  
Na obou stranách bylo organizováno dosud 
více než 80 společných  akcí, o kterých hovoři-
la při slavnostním aktu v Parkhotelu Richmond  
primátorka  Veronika Vlková. Delegaci z Baden-
Badenu, která přijala naše pozvání, vedl jejich  
primátor Wolfgang Gerstner. Zvučné fanfáry 
dechového kvinteta Karlovarského symfonic-
kého orchestru uvedly děkovné projevy obou 
hlavních představitelů měst. Primátorka Vlková 
předala k významnému výročí krásnou skle-
něnou vázu se znaky obou měst a s nápisem 
10 let  partnerské spolupráce vyrobenou sklár-
nou Moser pro tuto událost. Primátor Gerstner  
předal  koš  s výběrem  baden-badenských  
specialit. Poděkoval v češtině všem karlovarským občanům za krásnou spolupráci. Slavnostní akt doprovázela hudba Smyčcového kvarteta KSO 
Roberta Manzera. 

Jitka Hradílková 

Oslavy  10. výročí  od podepsání partnerské smlouvy s městem Baden-Baden 
dne 7. a  8. 11. 2008

Evropské peníze
  V současné době je velmi diskutovaná otáz-
ka získávání dotací ze strukturálních fondů Ev-
ropské unie, které mohou města v nejbližších 
letech čerpat. Městu Karlovy Vary se podařilo 
získat z těchto fondů částku 420 milionů Kč. 
Jaké byly podmínky pro získání těchto peněz 
a jaké projekty se město rozhodlo realizovat, 
jsme se zeptali náměstka primátora Tomáše 
Hybnera, který je zároveň členem Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad.

Na co jsou vlastně peníze z fondů určeny a 
kdo byl při jejich získávání úspěšný?
 V letech 2007-2013 můžeme v rámci Regi-
onu soudržnosti Severozápad čerpat rekord-
ně vysoké dotace ze strukturálních fondů Ev-
ropské unie. Největší fi nanční podporu z celé 
České republiky získal po náročných jednáních 
právě náš region, tedy Karlovarský a Ústecký 
kraj. Téměř 20 miliard korun může zásadně 
podpořit rozvoj měst i venkova, cestovního 
ruchu, dopravní obslužnosti a zlepšení stavu 
silnic II. a III. třídy.

Mohou peníze z Evropské unie využít všech-
na města nebo obce?
 Představitelé regionu Karlovarského a Ús-
teckého kraje mají stejný cíl, kterým je jedno-
značně rozvoj celého regionu. I přes značné 
úsilí, které si vytváření našeho regionálního 
operačního programu vyžádalo, je jisté, že není 
možné vyhovět všem. Konkrétně u měst s po-
čtem obyvatel nad 50 tisíc bylo povinností ža-
datelů zpracovat tzv. Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM). 
 V této soutěži projektů neuspěla města 
Teplice a Most. Ostatní města na základě jimi 
zpracovaných projektů budou čerpat evropské 
peníze až do roku 2013. Městu Karlovy Vary se 
podařilo získat částku 420 milionů Kč. Toto je 
nejvyšší částka, kterou kdy město v rámci do-
tační politiky získalo.

Jaké projekty město Karlovy Vary zapraco-
valo do IPRM?
 Tyto projekty prošly širokou diskusí v poli-
tických stranách, na veřejnosti i mezi odborní-
ky. Jsou zaměřeny především na revitalizace, 
modernizace, zatraktivnění a doplnění chybě-
jící infrastruktury města a zařízení pro volnoča-
sové aktivity. V Karlových Varech byla vybrána 
zóna ,,Meandr řeky Ohře a Rolavy“ s následu-
jícími projekty: volnočasový park v meandru 
řeky Ohře, cyklostezky podél řek Ohře a Rolavy, 
celkovou úpravu areálu Rolava, plavecký bazén 
s relaxační částí v areálu multifunkční haly, ves-
ničku bezpečí pro děti předškolního i školního 
věku a halu pro sálové sporty.

Mohlo město zvolit a realizovat jiné projek-
ty, například v jiném území?
 Ano mohlo. Mohli jsme například realizovat 
projekt IPRM v lázeňském území. Důležité ale 
je uvědomit si, že v tomto programu na získá-
ní peněz bylo vyloučeno kombinovat projekty 
v jednotlivých částech města, což znamená, 
že nelze provést například opravu komunika-
ce Staré Louky a zároveň rekonstrukci Základ-

ní školy J. A. Komenského v Drahovicích nebo 
přístavbu k domu sociální péče ve Staré Roli. 
Realizace projektu tedy musí probíhat pouze 
v jednom uceleném území, nikoliv v několi-
ka částech města najednou. Mohli jsme tedy 
zpracovat program rozvoje v lázeňském úze-
mí. Protože si však myslíme, že by tento projekt 
neměl využití pro karlovarské občany, kteří se 
v lázeňské zóně pohybují minimálně, zvolili 
jsme území, které pro ně bude určitě zajíma-
vější i dopravně dostupnější. Na soutoku řek 
Ohře a Rolavy tedy vznikne v budoucnu vel-
ké volnočasové a relaxační území, zasahující 
do čtvrtí Tuhnice, Dvory a Rybáře – Čankovská.

Jaký bude nyní další postup?
 Bude to velmi dlouhá a složitá cesta k pe-
nězům. Projekty jsou v současnosti v různé fázi 
rozpracovanosti. Některé jsou ve fázi územního 
řízení, jiné mají již vydané stavební povolení. 
Každý projekt má svou pracovní skupinu, kte-
rá je složena jak z odborníků a veřejnosti, tak 
i z politiků. Dozorovat a kontrolovat průběh 
a fi nancování projektů bude Regionální rada 
soudržnosti. 

Který z projektů se chystáte zahájit 
v nejbližší době?
 Již v příštím roce začneme s realizací prv-
ních projektů volnočasového parku v meandru 
řeky Ohře s volejbalovým hřištěm, odpočinko-
vými zónami, naučnou stezkou, dále začnou 
vznikat sítě cyklostezek a plavecký bazén. 

Jaké je Vaše očekávání v souvislosti s těmito 
projekty?
 Přál bych si, aby tato vybraná zóna získala 
novou tvář, kterou stojí za to navštívit, trávit 
zde svůj volný čas a kam se budou naši občané 
často a rádi vracet. Důležité je, aby lidé s odstu-
pem času pochopili, že tato zóna byla vybrána 
právě pro ně a pro jejich rodiny.

Podpis smlouvy k získání 420 milionů Kč
ze strukturálních fondů EU
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 Farní charita Karlovy Vary pořádá každým 
rokem veřejnou, tzv. Tříkrálovou sbírku. 
 Ve dnech od 5. do 11. ledna 2009 budete 
potkávat v ulicích města koledníky se svými 
kasičkami, do kterých můžete přispět jakoukoliv 
fi nanční částkou. Našimi koledníky jsou zejména 
dobrovolníci z řad studentů základních a 
středních karlovarských škol, kteří Vám budou 
schopni na požádání předložit průkaz s logem 
Charity.  

 Dobrovolníci, kteří chtějí udělat dobrý 
skutek a pomoci při organizaci a realizaci této 
sbírky, jsou vřele vítáni. Budeme rádi, navštívíte-
li nás osobně na adrese : Svobodova ul. 348/12, 
Stará Role nebo telefonicky na číslech : 
353 434 222 nebo 731 433 032

Tříkrálová sbírka 2009

4. prosince 1884  Narodil se v Kelči u Hra-
nic básník Petr Křička. Po absolvování praž-
ské techniky, kde studoval chemii, nastoupil 
do zaměstnání v karlovarské laboratoři, odkud 
odešel do Pasteurova ústavu v Paříži. Po dru-
hé světové válce se jeden z lázeňských domů 
na Zámeckém vrchu jmenoval Křička. Dnes 
nese jméno Livie a spadá do komplexu sana-
toria Bristol.

9. prosince 1979  Zesnul karlovarský ak. malíř 
Jaroslav Klát ve věku 77 let. V Karlových Varech 
působil od roku 1949. Jeho akvarely jsou neza-
pomenutelné.

11. prosince 1839 Narodil se JUDr. Eduard 
Knoll, zvolený v březnu 1884 poprvé starostou 
města. Tuto funkci vykonával několik období 
a staral se o rozkvět lázeňské metropole. Jeho 
době se říká Zlatý věk Karlových Varů. Na jeho 
rodném domě na Staré Louce je umístěna pa-
mětní deska.

11. prosince 1969 Slavnostně otevřen ob-
chodní dům Meteor v Tuhnicích.

13. prosince 1919 Narodil se v Olomouci kar-
lovarský ak. sochař Antonín Kuchař, žák Otaka-

Slavní návštěvníci - zajímavé události
manželku, pěvkyni Bertu Lautererovou-Foer-
sterovou. K léčebným pobytům přijel v letech 
1925, 1947 a 1948 s druhou chotí Olgou a pří-
telem, malířem Otakarem Blažíčkem. Bydlíval 
v Grandhotelu Pupp v pokoji č. 107. Karlovar-
skému lázeňskému orchestru věnoval svou 
skladbu Ranní modlitba.

31. prosince 1899     Předán k užívání Gran-
dhotel Střelnice (Národní dům), postavený 
ve stylu internacionální renesance.

1769     Objevil Dolní Zámecký pramen osmi-
letý Anton Tschamler, když patou hloubil důlek 
pro hru o kuličky.

1774  Předán veřejnosti první Vřídelní sál vy-
budovaný k ochraně Vřídla.

1969   Lázeňské sanatorium Imperial  nabízí 
731 lůžek.

1969    Podnik Hotely a restaurace (HaR) Kar-
lovy Vary má 100 závodů s 1500 lůžky. Za rok 
1969 HaR ubytoval 88 000 hostů.

Eva Hanyková

 Rodiče předškoláků z Karlovarska a 
Ostrovska se během měsíců září a října dozvědí, 
zda jejich dítě netrpí některou z očních vad. 
A to díky ojedinělému projektu  „Koukají 
na nás správně?“, který jako preventivní 

ra Španiela a spoluautor první sochy Gagarina.

13. prosince 1959 Na hotelu Central byla od-
halena pamětní deska připomínající lázeňský 
pobyt ruského spisovatele Alexeje Tolstého. 
Traduje se, že v Karlových Varech pracoval 
na svém románu Chléb.

13. prosince 1969   Uplynulo 90 let od uvaření 
první 60hektolitrové várky karlovarského piva. 
V roce 1969 se vařilo 155 hektolitrů pěti druhů 
piva.

23. prosince 1999  Vydechl naposledy král 
literatury faktu Miroslav Ivanov, který rád při-
jížděl do Karlových Varů a 14krát pobýval 
ve Švýcarském dvoře, kde byl jeho lékařem 
prim. MUDr. Antonín Hebron.

28. prosince 1829  Zesnul v Římě ve své době 
nejslavnější malíř zvířat Václav Petter, o kterém 
napsal Jan Neruda: „Jediný vskutku slavný ro-
dák karlovarský.“

30. prosince 1859 Se narodil hudební sklada-
tel Josef Bohuslav Foerster, žák Ant. Dvořáka. 
Poprvé se zastavil v Karlových Varech cestou 
do Bayreuthu, kam doprovázel svou první 

Preventivní vyšetření 
zraku předškoláků

terénní vyšetření zraku předškolních dětí 
v Karlovarském kraji realizuje příspěvková 
organizace Správa zdravotních a sociálních 
služeb Cheb. Plánovaného vyšetření by se mělo 
zúčastnit cca 3 tisíce dětí ze všech mateřských 
škol z obou uvedených oblastí. 

 „Cílem našeho projektu je odhalit dosud 
nezjištěné oční vady u dětí, zahájit jejich 
včasnou léčbu, a předcházet tak dalšímu 
zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti“, 
uvádí ředitel SZSS Cheb a zároveň autor 
projektu Robert Plachý.

 Tato preventivní akce je svým rozsahem i
 v celorepublikovém měřítku naprosto unikátní. 
V jejím průběhu bude vyšetřeno přibližně 
7 tisíc dětí ze 136 školek v celém kraji.

 Do začátku letních prázdnin se již 
uskutečnily preventivní prohlídky ve školkách 
z okresů Cheb a Sokolov, kde byl vyšetřen 
zrak přibližně u 3,5 tisíce dětí. Na základě 
dosavadních výsledků měření se dá říci, že asi 
u 5 procent předškoláků byl zaznamenán určitý 
stupeň refrakční (dioptrické) oční vady. 

 „Speciální kamera, kterou vyšetření 
provádíme, dokáže odhalit jak dioptrické vady, 
tak třeba patologické zakřivení optického 
aparátu oka nebo šilhavost. Pokud je některá 
z těchto vad při vyšetření diagnostikována, 
doporučíme dítě k podrobnému vyšetření  
očním lékařem a ten, v případě potvrzení 
našeho nálezu, může okamžitě zahájit účinnou 
léčbu,“ dodává Robert Plachý.

 To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí 

ani rodiče, jelikož dítě samo na problém 
neupozorní. Důsledkem špatného vidění 
může být zhoršená prostorová orientace, 
špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. 
Oční vada je pak často odhalena až ve škole, 
kdy má dítě problémy s čtením a psaním. 
Pro včasné odhalení oční vady je proto 
preventivní vyšetření zraku nezbytné. 

 „Výhodou našeho vyšetření je, že díky 
přenosné kameře vše probíhá přímo v důvěrně 
známém prostředí dětí – v jejich mateřské 
škole. Tato vyšetřovací metoda dítě nezatěžuje, 
nevyžaduje aplikaci žádných léků a vlastní 
měření trvá pouze několik vteřin,“ vysvětluje 
Robert Plachý.

 Přestože toto terénní preventivní vyšetření 
zraku není hrazeno zdravotními pojišťovnami, 
díky získaným fi nančním prostředkům 
od partnerů projektu je prováděno bezplatně. 
Na úspěšné realizaci projektu se podílejí 
občanské sdružení  Život dětem, které 
darovalo vyšetřovací přístroj, dotacemi 
přispěly Karlovarský kraj a město Karlovy Vary, 
fi nanční dar poskytl Lions Club Karlovy Vary 
a dále projekt fi nančně podpořily regionální 
podnikatelské subjekty.

S dotazy se obracejte na: 

MUDr. Robert Plachý – ředitel SZSS Cheb
telefon: 354 430 229, 777 131 718
e-mail: robert.plachy@seznam.cz 

Vyšetření zraku v rámci projektu se mohou 
zúčastnit děti již v raném věku.
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 Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí 
a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale 
tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Ob-
čané je mohou zcela zdarma odevzdat v mís-
tech zpětného odběru, která jsou vytvářena 
ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních 
svozů, či přímo v prodejnách „elektro“ mohou 
„vyměnit starý za nový“ při nákupu moderněj-
šího domácího pomocníka. 
 V případě využití jedné z výše uvedených 
možností se zpětně odebraný výrobek stává 
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávně-
né k jeho využití nebo odstranění, tedy do ru-
kou specializované recyklační fi rmy.
 „Ze zákona vyplývá, že zpětně odebíra-
né elektrozařízení pocházející z domácností 
je takové elektrozařízení, které svým stavem 
odpovídá výrobku s ukončenou životnos-
tí bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje 
Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společ-
nosti Elektrowin, která má zpětný odběr někte-
rých domácích spotřebičů na starosti. 
 „Stejně jednoznačně lze určit, že takovým 
elektrozařízením není výrobek, který již pro-
šel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího vyu-
žití, tedy činností, která je zákonem určena 
pouze osobám s příslušnými oprávněními. 
Takové elektrozařízení musí být posuzováno 
jako odpad a pro zacházení s ním nelze vy-
užívat výhod pro zpětný odběr elektrozaří-
zení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče jsou 
tedy považovány za odpad a náklady spojené 
s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, 
následně se tedy promítají do poplatku 
za odpady. 
Co je kompletní zařízení
 Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a 

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých 
výrobci defi novali jejich kompletnost.   
 Kritériem je popis užití elektrické energie, 
který poskytuje také základní návod pro po-
souzení, zda „elektrozařízení“ splňuje defi nici 
pro zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní ne-
kompletnost pouhým odpadem, byť se zbyt-
ky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů 
vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé 
elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem 
soustrojí komponentů a nosné konstrukce a 
toto spojení také výrobek určuje.
 Zatímco mraznička bez zásuvek je stále 
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít 
bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným 
kompresorem je již posuzována jako odpad, 
za jehož odevzdání musí občan zaplatit, 
minimálně prostřednictvím poplatku obcí 
za odpady. Ani jeho odhození na černou sklád-
ku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět 
nucena za vlastní prostředky takovou sklád-
ku uklidit. I tyto náklady se do výše poplatku 
za odpad promítají. 
Jak se kompletnost posuzuje
 Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je 
spojením motoru, hnané části (převodovka, 
buben) a nosné konstrukce s pláštěm. 
Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, 
ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, za-
hradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky.
 Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, frité-
zy, varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi 
tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj 
kompletní, musí obsahovat systém tvorby tep-
la (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení 
umožňující získanou tepelnou energii využít – 
tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.

 Kombinace výrobku užívající k podpoře své 
funkce oba druhy energie, tedy mechanickou 
i tepelnou, je ve své podstatě stejně jedno-
duchá. U většiny těchto výrobků lze stanovit 
jejich mechanický a tepelný základní charak-
ter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, 
teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné pá-
ječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, 
i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou čás-
tí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm 
spotřebiče. 
 Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení 
k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím mo-
tor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstruk-
ce.
 Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ 
tvoří elektrozařízení, která ke své funkci vyu-
žívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje, 
nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a 
indukční plotny. U těchto zařízení lze identifi -
kovat komponenty pouze dva – indukční zdroj 
a nosnou konstrukci.
 Uvedené komponenty představují jedno-
duchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat 
zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. 
Pro využití výhod kolektivního systému je třeba 
spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat 
kompletní, tedy se všemi základními součást-
mi.   
 
 Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vy-
montuje před předáním do sběrného dvora 
z ledničky kompresor, nejenže poškodí životní 
prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc 
zatěžuje rozpočet obce, a ve fi nále za takovou-
to ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spolu-
občané!

RESUR: SD Jáchymovská 
sjezd nad Horním nádražím
 23. 12. 08  9. 00 – 13. 00 hod.
 24. 12 – 28. 12. 08 – ZAVŘENO 
 29. 12. 08  9. 00 – 17. 00 hod.
 30. 12. 08  9. 00 – 17. 00 hod.
 31. 12. 08 – ZAVŘENO 
 1. 1. 09 – ZAVŘENO 

ASP: SD Buchenwaldská
 23. 12. 08 – ZAVŘENO
 24. 12. – 26. 12. 08 – ZAVŘENO
 28. 12. 08  9.00 – 12.00 hod.
 29. 12. 08  9.00 – 12.00 hod.
 30. 12. 08  8.00 – 11.00 hod. 
  12.00 – 17.00 hod.
 31. 12. 08 – ZAVŘENO
 1. 1. 09 – ZAVŘENO
 
Vánoční stromky umístěné u popelových 
nádob se budou svážet průběžně 
od 1. ledna do 28. února 2009.  
Odvoz vánočních stromků je možné nahlásit 
na technický odbor Magistrátu města K. Vary 
-  tel.: 353 118 165, 353 118 164, 353 118 242. 

Provozní doba  Sběrných 
dvorů po dobu vánočních 

svátků  Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém 
jednání dne 18. 11. 2008 schválilo Střednědo-
bý plán rozvoje sociálních služeb města Kar-
lovy Vary na období let 2009 – 2013 (dále jen 
„Plán“). Jeho přijetí je aktem politické vůle a 
snahy o rozvoj sociálních služeb na území měs-
ta. 
 Plán je výstupem probíhajícího procesu 
komunitního plánování sociálních služeb. Ten-
to základní dokument defi nuje, jaké a kterým 
cílovým skupinám by měly být sociální služby 
na území města Karlovy Vary poskytovány, 
které budou podporovány a rozvíjeny v časo-
vém horizontu dalších pěti let. Jedná se o „živý 
materiál“, se kterým je třeba nadále pracovat a 
přizpůsobovat jej novým podmínkám za sou-
časného naplňování stanovených cílů sociální 
politiky města. Karlovarský kraj bude fi nančně 
podporovat pouze takové služby, které jsou 
potřebné, náležitě odůvodněné a efektivní.
 Poděkování patří všem, kteří se zapojením 
do komunitního plánování sociálních služeb 
na vzniku Plánu aktivně podíleli.

Miluše Jednorožcová
koordinátoka komunitního plánování sociálních 

služeb  města Karlovy Vary 

Plán rozvoje sociálních služeb 
schválen

 Město Karlovy Vary vyhlašuje cílenou ne-
investiční dotaci ve výši Kč 100.000,-  pro reci-
proční akci během roku 2009 výhradně organi-
zovanou  s některým z ofi ciálních partnerských 
měst Karlových Varů (Baden-Baden a Bernkas-
tel-Kues  v Německu a švédský  Varberg).
 Projekt by se měl týkat především mládeže 
obou měst a  společná akce by se měla konat 
jak v Karlových Varech, tak u partnerů v zahra-
ničí ve stejném kalendářním roce 2009! Žá-
dosti  na formuláři žádostí pro rozvoj meziná-
rodní spolupráce  je možno doručit na odbor 
kancelář primátora prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 
361 20 Karlovy Vary v termínu do 15. 2. 2009. 
 Žádosti na další projekty s partnerskými 
městy, které se nemohou uskutečnit reciproč-
ně v rámci kalendářního roku 2009, se ode-
vzdávají v původně avizovaném termínu, tj. 
do 31. 12. 2008 na rok 2009. 
 Své případné dotazy můžete směrovat 
na pí Jitku Hradílkovou, č. dveří 414, telefon 
353 118 435, 
e-mail: j.hradilkova@mmkv.cz. 

Vyhlášení  cílené  neinvestiční   
dotace z rozpočtu Města 

Karlovy Vary ve výši 
Kč 100.000,- 
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O pořádání akcí v KV Areně se ucházejí první zájemci

 Ve dnech 14. – 16. listopadu proběhl v 
kině Panasonic 2. ročník cestovatelského fes-
tivalu Caminos. Maratón přednášek, povídání 
o cestování,  prezentace fotografi í  a promítání 
fi lmů byl letos obohacen o páteční tematicky 
zaměřený večer, a to s přednáškami „Cestová-
ní s dětmi“, „Fotografování mořských savců“ 
a „Žil jsem mezi šamany“. 
Sobotní a nedělní program 
patřil již vyprávění cestova-
telů o zážitcích z konkrétních 
zemí. Návštěvníci festivalu tak 
měli možnost nahlédnout do 
různých kultur mnoha konti-
nentů, a to pěkně z pohodlí 
sedaček kinosálu Panasonic. 
Pohodovou a velmi přátelskou atmosféru fes-
tivalu jistě podtrhla světová premiéra doku-
mentárního fi lmu „Senegal tour“ , který uvedl 
sám argentinský režisér Hernán Vilchéz. Mo-
derování festivalu se zhostil „Jenda Herec“, jež 
svými humornými scénkami a výstupy mezi 
jednotlivými přednáškami „zvedal diváky 
ze sedadel“.  O krásný hudební zážitek v podo-
bě hry na kytaru a zpěvu se postaral třemi pís-
němi Míla Čech.
 Z pohledu pořadatelů jsme zhodnotili le-
tošní ročník cestovatelského festivalu Caminos 
jako velmi úspěšný, a to z několika důvodů. 
Překvapil nás velký zájem o cestování a z toho 
plynoucí vysoká návštěvnost, která předčila 
i naše největší očekávání.  V průměru se po-

Zhodnocení cestovatelského festivalu Caminos
hybovala kolem pětašedesáti návštěvníků 
na přednášku a celková návštěvnost se vy-
šplhala k  hranici tisíce návštěvníků. Ovšem 
o  největší překvapení festivalu se postarali 
přednášející z Karlovarska, kteří se zcela profe-
sionálním způsobem zhostili svých přednášek, 
a někteří dokonce zastínili své kolegy profesio-

nály a známé cestovatelské 
osobnosti. A to se přitom 
většina z nich podělila o své 
zážitky z cest před veřej-
ností poprvé v životě. Velký 
dík tak patří J. Karbusovi, 
J. Rejchovi, L. Černíkovi, 
P. Kosovi, S. Hořínkovi, 
M. Burešovi a  

M. Burachovičové.  Jejich výkony se promítly 
také do celkového hodnocení divácké soutěže 
„o nejlepší přednášku“, kde se na 3. místě umís-
tila přednáška posledně zmiňovaných předná-
šejících „Mongolsko – putování tajgou a stepí.“ 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem ná-
vštěvníkům za to, že se festivalu zúčastnili a vy-
tvořili báječnou atmosféru a skvělé publikum. 
 
 Doufáme, že se 2. ročník cestovatelského 
festivalu Caminos všem zúčastněným líbil, a 
že již nyní plánují svou účast na 3. ročníku, kte-
rý se bude konat za rok v kině Panasonic. Vše 
o festivalu a také celkové vyhodnocení divácké 
soutěže najdete na stránkách 
www.caminos.cz.

 Přichází poslední měsíc roku. Čeká nás 
většinou nevlídné počasí, chřipková sezona, 
blížící se roční uzávěrky,  předvánoční stres. 
V každém období je hezké a příjemné mít se 
na co těšit. A jde to dokonce i v tomhle měsíci! 

Alžbětiny lázně odstartovaly v pořadí již 
4. sezónu akce „Snadná cesta do lázní!“

Pro ty, kteří vůbec netuší, o co jde:  
 Alžbětiny  lázně – Lázně V, poskytují ohrom-
né množství procedur. Využívají je v průběhu 
roku, a hlavně letního období, klienti z celého 
světa. O to více zamrzí, že karlovarští občané 
leckdy ani netuší, že je tu zařízení, kde je mož-
né zajít si do bazénového komplexu, relaxovat 
v solné jeskyni, nechat se „zamrazit“ v kryoko-
moře, užít si koupel ve vřídelní vodě, dopřát 
tělu masáž šikovnými masérkami...
A právě pro  místní občany je tu akce „Snadná 
cesta do lázní!“. Ceny procedur jsou natolik vý-
hodné, že si je mohou dovolit i naši lidé. 

Pro ty, kteří už vědí, o co jde:
 Doufáme, že v minulých letech udělali dob-
rou zkušenost, a proto nyní již vyčkávají, kde 
se objeví  upoutávka na letošní akci. Nejjedno-
dušší je zajít přímo do Alžbětiných lázní!
Máme pro ně spoustu ...

...překvapení!
 Tak třeba nové procedury: pivní koupel 
(sice ne ve 300 litrech piva, ale ve vřídelní vodě 
obohacené o báječnou pivní přísadu a douš-
kem piva na závěr ), vinnou koupel – s olejovou 
přísadou s účinky nejen proti celulitidě.

Pro ty, kteří stále nevědí, co darovat k Váno-
cům:
 

Pro mnohé další novinka: v místě bývalých po-
kladen jsme otevřeli  obchod s přírodní kosme-
tikou, kde si určitě vyberete sympatický dárek. 
Přesvědčte se sami, naše milá paní prodavačka 
vás nenechá odejít s prázdnou! A pokud by 
se tak náhodou stalo, můžete darovat zážitek 
v podobě báječné procedury. Dárkový poukaz 
může být zrovna ten pravý „šek na radost“!    

Všem našim věrným klientům a partnerům děku-
jeme za přízeň v letošním roce. Uděláme všechno 
pro to, abychom je nezklamali a přinášeli poho-
du a zdraví i v novém roce 2009!        

Alžbětiny lázně
 „Snadná cesta do lázní!“  

 O využití nového multifunkčního komple-
xu KV Arena již v příštím roce se zajímají první 
z oslovených klientů. Jednou z velkých akcí 
kongresového typu by se tak například na 
podzim 2009 mohla stát rozsáhlá vícedenní 
celostátní odborná konference s mezinárodní 
účastí pro bezmála tisíc účastníků.  
 Tu by navíc podle záměru měla na ploše 
zhruba 2000 m2 v areálu multicentra dopro-
vázet související tematická výstavní expozice. 
Nedílnou součástí servisu KV Areny pro pořa-
datele již 17. ročníku této v tuzemsku připra-
vované prestižní oborové akce by současně 
měly být komplexní celodenní stravovací, 

konferenční a IT služby pro přítomné delegáty. 
Zázemí pro specializované semináře a organi-
zační štáb poskytnou příslušně vybavené jed-
nací salónky.
 Kromě odborných sněmů a sympozií bu-
dou moci být v KV Areně pořádány například 
veletržní přehlídky, vzdělávací a motivační fi -
remní mítinky, stejně jako různorodé sportov-
ní nebo zábavní a kulturně společenské akce 
včetně festivalů a koncertů, komponované 
pořady, ceremoniální programy a televizní 
přenosy.
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ZŠ Kollárova J. A. Komenského
27. 1. 2009, 28. 1. 2009  od 14.00 - 17.00 hod. 

ZŠ Poštovní
20. 1. 2009, 21. 1. 2009 od 14.00 - 17.00 hod. 

ZŠ Konečná
15. 1. 2009    od 14.00 - 18.00 hod.
16. 1. 2009    od 14.00 - 17.00 hod.
ZŠ Krušnohorská 
19. 1. 2009, 20. 1. 2009 od 14.00 - 18.00 hod. 

ZŠ Truhlářská
21. 1. 2009, 22. 1. 2009 od 14.00 - 17.00 hod. 

(v budově ZŠ Školní 9. A)
zároveň proběhne  zápis do přípravného 
ročníku  
Zapsala : J. Benešová - odbor školství a 
tělovýchovy 
Karlovy Vary 13.11.2008

Zápis do 1. tříd ZŠ

si Vás opět dovoluje pozvat na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

2. 12. 2008  10.00 – 16.00 hod.
9. 1. 2009  8.00  - 16.00 hod.

a na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  
22. 1. 2009  14.00 - 16.00 hod.

Dětem poskytujeme speciálně pedagogickou 
péči (spec. pomůcky a postupy), individuální 
přístup (max. 12 dětí ve třídě), respektování 

osobního tempa. 
V případě potřeby nás kontaktujte 

na tel. : 353 224 241,
 605 941 809.

Od 1. 12. 2008 i www.zsdys.cz

Hledáte pro svého budoucího prvňáčka školu 

s přátelskou atmosférou, 

kde by se cítil dobře? Anebo potřebujete 

svého předškoláka umístit 

do přípravné třídy pro základní školu?

Základní škola K. Vary,
1. máje 1 v Karlových Varech – 

Dvorech

zve rodiče, žáky i ostatní příznivce 

na Den otevřených dveří

v úterý 9. prosince 2008 v čase mezi 15.00 

a 18.00 hod.

Kontakt a bližší informace: 

353 563 426, e-mail: posta@skoladvory.cz

Z Á P I S
ve dnech 15. a 16. ledna 2009 od 14.30 
do 17.00 hod. v budově školy: Vančurova 83, 
Karlovy Vary – Stará Role

► do 1. ročníku základní školy            
► do speciální mateřské školy          
► do přípravné třídy.

ve dnech 15. a 16. ledna 2009 od 14.30 
do 17.00 hod.  v budově školy: Svahová 26, 
Karlovy Vary

► do 1. ročníku základní školy pro žáky se 
zdravotním postižením          
► do přípravné třídy.

Náhradní termín zápisu v obou budovách ško-
ly je 19.01.2009.

Specifi ka vzdělávání a výchovy:
►snížený počet dětí a žáků ve třídách umož-
ňuje individuální přístup ke každému jedinci;
►výuka speciálně pedagogickými metodami 
je zajištěna speciálními pedagogy;
►tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, 
které není ve větším kolektivu zvládnutelné;
►zmírnění problémů v oblasti řeči a komuni-
kace, motoriky, vnímání;
►v odpoledních hodinách žáci navštěvují 
školní družinu nebo zájmové kroužky;
►anglický jazyk jako volitelný předmět.

Základní škola 1.- 5. ročník
- pro žáky se specifi ckými poruchami učení a 
chování s nižším počtem žáků ve třídě a indivi-
duálním přístupem velmi sníží riziko neúspěš-
nosti při zvládání učiva v dalších ročnících ZŠ.

Speciální mateřská škola a přípravné třídy

- pro děti před zahájením školní docházky a 
s odkladem školní docházky předchází případ-
ným neúspěšným začátkům ve školní docház-
ce.
Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd bu-
dou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených 
termínech zápisu.

Základní škola 
pro žáky se specifi ckými 

poruchami učení 
Mozartova 7, 

360 20 Karlovy Vary

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
sídlo: Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary, tel. 353 561 766

1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
škola s rozší enou výukou jazyk

KARLOVY VARY – LIDICKÁ ul. 

kontakt:
1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o. 

Lidická 40 – Drahovice (areál pedagogické školy) 
tel.: 353 228 210, mob. 608 636 528, 606 791 281

e-mail: justikova.eva@tiscali.cz

Z Á P I S
ŽÁK  DO 1. T ÍDY 

se koná 15. a 16. 1. 2009
od 14.00 – 18.00 hod. v budov  školy

Pro „p edškoláky“ 
otev ena p ípravka na školu

- maximální po et žák  ve t íd  15
- výrazný individuální p ístup ke každému žákovi

-výuka anglického jazyka za azena denn  již od 1. t ídy 
- ve škole pracuje rodilý mluv í 

- výb r z velkého množství odpoledních zájmových aktivit 
P ij te se podívat - den otev ených dve í 

5. 1. a 7. 1. 2009 od 9.-17.00 hod.  

Ž Y

000000000000000000000000000000000999999999999999999999999999 D ti se u í: 
 adaptovat  na školu p ímo ve školním prost edí
 „zdravému“ sezení ve školní lavici a manipulaci se školními 

    pom ckami, rozvíjení e i, motoriky, soust ed nosti
 s d tmi pracuje kvali  kovaný pedagog 1. stupn  ZŠ  
 VÝRAZNÝ INDIVIDUÁLNÍ P ÍSTUP k jednotlivým d tem
 školné K  320,-  m sí n  

Každý tvrtek od 15.00 hod. p edškolní výuka
Každý tvrtek od 16.00 hod. výuka anglického jazyka

D ti je možné p ihlašovat kdykoliv v pr b hu celého školního roku. 
Ve škole je možno absolvovat vstupní i záv re né individuální testy 

zam ené na školní zralost. 

1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
škola s rozší enou výukou jazyk

KARLOVY VARY – LIDICKÁ ul. 
kontakt:

1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o. 
Lidická 40 – Drahovice (areál pedagogické školy) 
tel.: 353 228 210, mob. 608 636 528, 606 791 281

e-mail: justikova.eva@tiscali.cz 

P EDŠKOLNÍ VÝUKA 
V „OPRAVDOVÉ“ ŠKOLE

Výuka probíhá 1-2x týdn  odpoledne 
Ve škole probíhá též výuka 
ANGLICKÉHO JAZYKA 

PRO P EDŠKOLÁKY 

V
VýVVVV u

1 281

dne
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Kulturní akce a výstavy v prosinci 2008
CLUB IMPERIAL

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

26. 12.

Caribe   CZ/Kuba/Bolívie
Mezinárodní sedmičlenná formace Ivara a Felixe Aquirre původem 
z Bolívie, salsa a kubánské, latinské rytmy, temperamentní hudba, 
originální show.

denně
22.12. - 4.1.

14.00 -17.00

Café Vienna: Živá hudba

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: út. – ne. 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00      

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

VÝSTAVA:
pokračuje

Aleš Lamr – vsobě Bilanční výstava významného českého autora 
představí monumentální obrazy a objekty naplněné duchovním 
poselstvím. (do 11. 1. 2009)

4. 12. 
19.30

Crystal Songs - Ondřej Smeykal & didgeridoo
Nejlepší český hráč na australský domorodý nástroj.

6. 12. 
15.00

Buchty & Loutky - Neposlušná kůzlátka
Hraje pražský loutkoherecký soubor tentokrát představí známou 
pohádku o zlobení pro děti od tří let.

20. 12. 
17.00 a 19.30

Den přeslavný jest nám prišel
Vánoční koncerty DaD kvintetu, Velmi malého komorního 
orchestru Varvary Divišové a jeho 20členného vokálního sboru – 
tradičně s koledami a punčem.

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

7. 12.
15.00

Hrátky s čertem
Divadelní studio D3. Jan Drda. Pohádkový příběh pro malé i velké 
diváky. Režie: Anna Ratajská. 

12. 12.
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. 

19. 12.
19.30

Petr nebo Pavel
Vánoční koncert karlovarské hudební skupiny. 

20. 12.
19.30

Hrátky s čertem
Divadelní studio D3. Jan Drda. Pohádkový příběh pro malé i velké 
diváky. Režie:Anna Ratajská.

DUHOVÁ PALETA   
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15

Otevřeno po – pá 15.00 18.00

VERNISÁŽ:
3. 12.
17.00

Práce studentů keramické a sklářské školy v Karlových Varech.

HVĚZDÁRNA KARLOVYVARY
K Letišti 144, tel.: 777 953 421, 

Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
St a Pá 17.00 – 19.30

Od 21. 12. 2008 do 4. 1. 2009 je hvězdárna uzavřena!

Každou středu a
 pátek od 

1. do 20. 12.
 od

 17.00 do 18.30

Stálá astonomická expozice
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou 
volitelných programových doplňků pro děti i dospělé. 

Pozorování večerní oblohy
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 11. - 14. 12. kolem 
měsíčního úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 3. - 6. 12. 
Zlepšují se podmínky pozorovatelnosti Večernice neboli planety 
Venuše. 

Každou 
středu od

1. do 20. 12.
 v 18.30

Na křídlech Pegasa
Večerní pozorování pro všechny věkové kategorie najednou.

Každý pátek a 
sobotu od 

1. do 20. 12.
 v 18.30

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

Každý pátek a 
sobotu od 

1. do 20. 12.
 ve 20.00

Na křídlech Pegasa
Večerní odbornější pozorování zimní večerní oblohy. Doporučený 
minimální věk 10 let.

NON-STOP internetová pozorování - http://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. 

3. 12.
17.00

Svět malé astronomie 2008 - Slunce z prachu
Třetí díl cyklu osmi pořadů určených především menším dětem 
a jejich rodičům se zájmem o astronomii a její nejnovější objevy. 
Bližší informace na telefonu 777 953 423.

12. - 14. 12. Astronomický víkend pro děti
Akce určená především dětem ve věku 8 – 14 let. Děti mají 
možnost strávit celý víkend - od pátku večer do nedělního 
odpoledne - přímo v prostředí hvězdárny. Bližší informace 
na telefonu 777 953 423.

Astronomie v číslech
Kurs astronomie pro vážnější zájemce od 10 let, má celkem 12 
na sobě nezávislých lekcí a řadu doplňujících aktivit – například 
pozorovací praktika o víkendech. Bližší informace na telefonu 
777 953 421.

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

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

Každé po 
16.00

Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé

Každé út 
16.00

Klub pro dospělé

Každou st a čt
16.00

Kroužek elektrotechniky

6.12. 
05.00 – 07.00 

SSB liga

21.12.
08.00 – 11.00

Mistrovství ČR juniorů VKV

26.12. 
08.00 – 11.00

Vánoční závod     

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ 
ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

5. 12.
19.30

Lázně III Symfonický koncert - A 5
J. S. Bach: Braniborský koncert č. 3 G dur; J. Haydn: Koncert č. 2 
G dur pro housle; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské; 
T. Skalková – housle, dirigent J. Štrunc.

18. 12.
19.30

Grandhotel Pupp   Vánoční koncert - B 5
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur; F. X. Brixi: Koncert D dur 
pro varhany; D. Cimarosa: Koncert pro fl étnu, hoboj a orchestr; 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční. M. Petrová – fl étna, M. Petr – hoboj, 
P. Svoboda – varhany, dirigent J. Stárek.

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

www.kinopanasonic.cz

1. 12.
18.00 a 20.00

James Bond - QUANTUM OF SOLACE, VB, USA 2008. Režie: Marc 
Forster. Hrají: Daniel Craig, Olga Kurylenko.

2. - 3. 12.
19.30

Bio Art - KATYŇ, Polsko 2007. Režie: Andrzej Wajda. Hrají: Joachim 
Paul Assböck, Andrzej Chyra, Artur Zmijewskij aj.

4. 12.
19.30

Projekce FK KV - ROLLING STONES, USA/VB 2007

5. - 7. 12.
17.00

KOZÍ PŘÍBĚH - pověsti staré Prahy, ČR 2008. Režie: Jan Tománek.

6. - 7. 12.
15.00

Bijásek pro nejmenší - LYŠAJŮV SEN, ČR

5. - 6. 12.
18.30

Bio Art – JUNO, USA, Kanada 2007. Režie: Jason Reitman. Hrají: 
Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman aj.
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5. - 6. 12.
20.30
7. 12.
19.30

96 HODIN, Francie 2008. Režie: Pierre Morel. Hrají: Liam Neeson, 
Maggie Grace, Famke Janssen aj.

8. - 9. 12.
17.00
10. 12.
16.00

MADAGASCAR 2: Útěk z Afriky, USA 2008.

8. - 9. 12.
19.30
10. 12.
20.00

Bio Art - UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE, USA 2008. Režie: Isabel Coixet. Hrají: 
Penélope Cruz, Ben Kingsley, Dennis Hopper, Peter Sarsgaard aj.

10. 12.
18.00

Představení pro seniory - GOYOVY PŘÍZRAKY, Španělsko, USA 
2006. Režie: Miloš Forman. 

11.12.
19.30

Projekce FK KV - KRONIKA MILOSTNÝCH NEHOD, Polsko 1985. 
Režie: Andrzej Wajda. 

12. 12.
18.00
13. 12.
18.30

14. - 16. 12.
18.00

NESTYDA, ČR 2008. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Emília 
Vašáryová, Pavel Liška, Nina Divíšková aj.

12. 12.
20.00
13. 12.
20.30

Bio Art - 2 DNY V PAŘÍŽI, Francie, Německo 2007.

13. - 14. 12.
15.00

Bijásek pro nejmenší - HVĚZDA BETLÉMSKÁ 4, ČR.

14. 12.
19.30

Bio Art - INDICKÉ NOKTURNO, Francie 1989. Režie: Alain 
Corneau. 

15. - 16. 12.
20.00
17. 12.
19.30

ŽENY, USA 2008. Režie: Diane English. Hrají: Carrie Fisher, Eva 
Mendes, Meg Ryan, Annette Bening aj.

18. - 19. 12.
17.00
20. 12.
15.00

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ.

18. 12.
19.30

Projekce FK KV - Martin Slivka - „Muž,který sázel stromy“
Režije: M. Šulík. Slovensko 2007

19. 12.
19.30

Bio Art - NESAHEJTE NA SEKERU, Francie, Itálie 2007. Předloha: 
H. de Balzac. Režie: Jacques Rivette. 

20. 12.
17.45

Met in HD THAÏS. Účinkují: Renée Fleming, Michale Schade, 
Thomas Hampson aj. Dirigent: J. López-Cobos. Režie: J. Cox.   

21. 12.
15.00

Bijásek pro nejmenší – PARAPLÍČKO, ČR.

21. - 23. 12. 
19.30

James Bond - QUANTUM OF SOLACE, VB, USA 2008.

25. - 26. 12.
19.30

Bio Art - KRÁLOVA PŘÍZEŇ, VB 2008. Režie: Justin Chadwick. 
Hrají: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Kristin Scott 
Thomas aj.

27. - 28. 12.
15.00

Bijásek pro nejmenší - HVĚZDA BETLÉMSKÁ 2, ČR.

27. - 28. 12.
19.30
29. 12.
20.00

Bio Art - ANGLICKÉ JAHODY, ČR 2008. Režie: Vladimír Drha. Hrají: 
Viktor Preiss, Nela Boudová, Vladimír Brabec, Nina Divíšková, Jan 
Kačer aj.

29. 12.
14.00 a 17.00

Představení pro seniory – BATHORY, SR, ČR, Maďarsko, VB 2008. 
Scénář a režie: Juraj Jakubisko.

30. 12.
19.30

NOCI V RODANTHE, USA, Austrálie 2008. Režie: Georgie C. Wolfe. 
Hrají: Richard Gere, Diane Lane, James Franco aj.

KLUB PADEREVSKI 
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

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

3. 12.
Irena Budweiserová
Recitál známé zpěvačky a členky populárního Spirituál kvintetu.

8. 12.
Tomáš Kočko a orchestr
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. 

10. 12.
Sváťa Karásek
Recitál kazatele a písničkáře. 

13. 12.
Jaro Rychlovský & Lubor Šimek - Propojení
Pořad nese podtitul „Od Brazílie až k Indii, od Claptona 
až k mantrám.”

17. 12.
17.00 a 19.30

Roháči – vánoční koncert
Dvojkoncert (odpoledne a večer), ale oba bývají vždy vyprodány. 
Pro vstupenky si raději pospěšte.

VÝSTAVA: Karlovy Vary objektivem Vladimíra Dleska
Fotografi cká prodejní výstava předního karlovarského autora.

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

1 .– 3. 12.
18.00

STMÍVÁNÍ, USA, 2008

1. – 3. 12.
16.00 a 20.15

ZRCADLA, USA, 2008

4. – 7. 12.
17.00

JUNO, USA, 2007

4. – 7. 12.
19.30

LÁSKA ON-LINE, Švédsko, 2005

6. – 7. 12.
15.00

Hrajeme pro děti: ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY, Šp./Něm./Fr., 
2008

8. – 10. 12.
16.30

KOZÍ PŘÍBĚH – pověsti staré Prahy, ČR, 2008

8. – 10. 12.
18.15

MAMMA MIA! USA, 2008

8. – 10. 12.
21.00

BATHORY, ČR/Slovensko/VB/Maďarsko, 2007

11. – 12. 12.
15.00 a 17.30

MADAGASKAR 2, USA, 2008

13. – 14. 12.
13.15

MADAGASKAR 2, USA, 2008

11. – 14. 12.
19.00

QUANTUM OF SOLACE, VB/USA, 2008

11. – 17. 12.
21.00

MAX PAYNE, USA, 2008

15. – 17. 12.
15.00 a 17.30

MADAGASKAR 2, USA, 2008

15. – 17. 12.
19.00

FALCO, Rakousko/Německo, 2008

18. – 23. 12.
17.00 a 20.30

MALÉ OSLAVY, ČR, 2008

18. – 23. 12.
18.45

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ, ČR, 2008

26. – 30. 12.
15.00 a 19.00

NESTYDA, ČR, 2008

26. – 30. 12.
17.00 a 21.00

FALCO, Rakousko/Německo, 2008

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

4. 12.
19.30

HELENA VONDRÁČKOVÁ – recitál
Hudební recitál za doprovodu Skupiny Heleny Vondráčkové 
pod vedením Jiřího Dvořáka a Charlieho Blažka.

9. 12.
19.30

Jean – Claude Carriére: „TERASA“ 
Divadlo Bez zábradlí. Komedie. Hrají: Kateřina Brožová, Zdeněk 
Žák, Dana Morávková, Jana Švandová, Petr Pospíchal, Rudolf 
Hrušínský, Josef Carda. Režie: Karel Heřmánek.

13. 12.
19.30

F. Veber: „BLBEC K VEČEŘI“
Divadlo Bez zábradlí - Praha. Francouzská komedie. Hrají: Václav 
Vydra, Veronika Freimanová/ Jana Boušková, Josef Carda, Rudolf 
Hrušínský, Jana Švandová/ Naďa Urbánková, Jiří Menzel/ Zdeněk 
Žák. Režie: Jiří Menzel. 

17. 12.
19.30

Eugene O´Neill: „CESTA DLOUHÝM DNEM DO NOCI“
Divadlo Bez zábradlí. Strhující drama čtyř neopakovatelných 
lidských osudů. Hrají: Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška, Filip Čapka, 
Michal Čapka, Zuzana Čapková. Překlad a režie: Alice Nellis.

21. 12.
19.30

JANEK LEDECKÝ
Vánoční koncert Janka Ledeckého za doprovodu symfonického 
kvarteta a skupiny.

28. 12.
15.00

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Dětská opera Praha. Vánoční mše „Hej mistře“ od Jakuba Jana 
Ryby v divadelní podobě.

DIVADLO DAGMAR

17. 12.
19.30

Komorní scéna „U“ ČEKÁNÍ
Arnošt Lustig - Petra Kohutová - Nad‘a Pajanková 
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Zdeněk Šmíd - Anna 
Franková - Hana Franková 
Lesk a bída Čekání
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ZLATÝ KLÍČ 
 Lázeňská 3, tel.: 353 223 888, Otevřeno: st – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Výstava:

Dějiny českého udatného národa a pár bezvýznamných 
světových událostí + Staré pověsti české. 
Vystavenou knihou nemusíme ani listovat, postačí projít se 
okolo 2 metry vysokého a 70 metrů dlouhého obřího leporela 
Lucie Seifertové. Tato největší kniha světa nás zavede do dějin 
našeho národa (do 31.12.)

MTEŘSKÉ CENTRUM 
 Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369, e-mail: mckv@seznam.

cz, www.materske-centrum.cz

MCKV přeje všem svým příznivcům pohodové Vánoce plné lásky, 
radosti, zdraví, štěstí a splnění alespoň jednoho tajného přání.

5. 12.  
15.00 až 18.00

vždy po 30 minutách Mikulášská nadílka

19. 12.  
15.30

Vánoční posezení Kontakt bB

13. 12.  
10.00

Vánoční setkání dobrovolníků

20. 12. 
16.30

Adventní spirála

Dobrovolnické středisko Vlaštovka nabízí své služby v oblasti 
dobrovolnictví - jak organizacím tak jednotlivcům. Připravujeme 
oceňování dobrovolníků za rok 2008 – Křesadlo 2008 – „cena 
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Kontakt. osoba pí 
Lenka Dolečková (mob. 775 730 847, lenka@materske-centrum.cz)

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY 
SPÁSY 

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

2. 12.
13  - 17.00

Burza ošacení

10. 12.
10  - 15.00

Vánoční jarmak

13. 12.
14.30
15.30 

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ A. Dvořáka
Smysl adventu - přednáška Lukáše Bujny

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

PO 18.00 Jógacentrum - pokročilí

ÚT 16.45 Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí

ÚT 18.30 Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí

ÚT 19.30 ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí

ST 18.00 ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí

ČT 19.00 Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC 
 Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 608 400 504

21. 12.
15.00

J.  J. Ryba – Česká mše vánoční. Účinkují: Karlovarský pěvecký 
sbor, orchestr, varhany a sóla, řídí M. Bok.
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné 
dobrovolné.  Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

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. 2008 –
31. 3. 2009 

výstava obrazů s názvem „Matka a dcera“
Jindra Husáriková - obrazy, Šárka Mrázová-Cagliero - obrazy

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – 
KAVÁRNA 

27.12. Loutkové divadlo Cecílie Tajšlové „Zlatá rybka“

ATELIER MIRKA 
Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel.: 353 234 636, atelier v provozovně 

Rámování, www.ateliermirka.cz

3. 12.
17.00

SMALTOVÁNÍ - šperky

10. 12.
17.00 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - obrázek

17. 12.
17.00 

VÁNOČNÍ SVÍCNY - různé techniky

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                        9.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež   po, út, čt, pá 13.00 – 18.00
                                                        st                      12.00 – 15.00

Pobočky
 městské
knihovny

Půjč. doba: po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, 
st zavřeno
Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085,  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346,  
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844, 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747, 
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská 150: Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9: Út 14.00 –18.00
Stará Role – pobočka je již otevřena v nových prostorech - 
v budově ZŠ Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou 
školy).

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

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

Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30

Úterky 
14.00

Léčitelská poradna

Úterky
18.00

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO REIKI, MUDr. Petr Kadleček

6. 12.
 od 9.00

Masérské kurzy: INDICKÁ MASÁŽ HLAVY 

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
2. 12.
17.00

Společenský sál Dvory: 
„Staré a památné stromy Chebska“ – třetí část z cyklu 
RNDr. Jaroslava Michálka.

10. 12.
17.00

„Genius loci západočeských lázní“ - křest knihy autorů 
S. Burachoviče a M. Holečkové.

1. 12. – 5. 1. 
2009

1. 12. 08
14.00
16.30

Kavárna Dvory:
Výstava paličkované krajky „Barva v krajce“

ukázky paličkování v hale knihovny
vernisáž výstavy

4. 12. 
13.00

Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – soutěž věnovaná literatuře „Pyramida“

8. 12. 
13.00

EVROPSKÝ DEN – ŘECKO
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země, výtvarná dílna, 
tradice, kultura, soutěže. 

Pro zájemce 
o angl. jazyk

9. 12.
17.30

Reading group:
Odd. pro nevidomé - Lesley Gleister „As far as you can go“ 
cyklus čtení z britské literatury, lektor Martina Appeltauerová. 
Zájemci se mohou přihlašovat i v průběhu cyklu.

11. 12.
13.00

DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – předvánoční turnaj

16. 12.
17.00

Britský fi lmový klub:
Sál – „Oliver!“ komedie/muzikál, Velká Británie, 1968.

do  31. 12.
Krajská knihovna K.Vary – Studijní oddělení Lidická 

„Paličkované obrázky Boženy Korytové“ – výstava paličkované 
krajky.

1., 8., 15. 12.
 14.00

PONDĚLNÍ HRÁTKY PRO DĚTI „Kvízy“

Pro seniory
4. 12.
10.00

Literární klub pro seniory – vánoční vystoupení mateřské školy + 
výroba Betlému

MUZEUM NOVÁ LOUKA 
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3

Otevřeno: říjen – duben  st – ne  9 – 12, 13 – 17 hodin

Výstava:

Historie české stavebnice Merkur 
Výstava se věnuje fenoménu jedné z nejznámějších dětských 
stavebnic u nás – Merkuru. Výstava osloví všechny, kteří rádi tvoří 
a hrají si. Návštěvníci si nejen prohlédnou, co všechno lze sestavit. 
Přímo na místě budou mít malí i velcí možnost cokoli sestrojit 
podle svých nápadů.
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SPORT
ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25
kontakt: 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního 
sportoviště s umělými povrchy a možnost 
dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119.
Tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíje-
ná, 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, odbíje-
nou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná 
tenisová stěna, doskočiště pro skok daleký a 
trojskok, technický sektor pro vrh koulí – mož-
nost 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 te-
nis. 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou.
Provozní doba pro veřejnost: 
 po – pá 15.00 – 20.00
 so – ne 15.00 – 20.00
 svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

Atletika
ZŠ Růžový vrch, kontakt: 353 437 111
Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřej-
nost – slouží k tréninkovým účelům sportov-
ních klubů a veřejnosti – vstup zdarma
Provoz: po – pá 15.00– 19.00
 so – ne dle domluvy se správcem

BK LOKOMOTIVA 
Karlovy Vary

Jízdárenská 1, 360 01  Karlovy Vary, 
www.bklokokv.cz.
3. 12. 17:30 Středoevropský pohár žen BK 
Loko K. Vary - Košice
6. 12. 14:30 Dorostenecká liga starších doros-
tenek BK Loko K. Vary - BA Sparta B
6. 12. 17:30 Ženská basketbalová liga BK Loko 
K.Vary - USK Praha
7. 12. 10:00 Dorostenecká liga starších doros-
tenek BK Loko K.Vary - Aritma Praha
12. 12. 16:00 Žákovská liga mladších žákyň BK 
Loko K.Vary - BK Strakonice
13. 12. 11:00 Žákovská liga mlaších žákyň BK 
Loko K.Vary - Sokol Nusle
13. 12. 16:00 Extraliga mladších dorostenek 
BK Loko K.Vary - OSk Olomouc
14. 12. 10:00 Extraliga mladších dorostenek 
BK Loko K.Vary - Ostrava
20. 12. 17:30 Ženská basketbalová liga BK 

Loko K. Vary - Hradec Králové
 

TJ THERMIA, ZŠ Dvory
Muži „A“ II. liga 
6. 12. v 17.00 proti BK Baník Most 
7. 12. v 10.00 proti BK Teplice 
21. 12. v 10.00 proti BK Sokolov

muži „B“ krajský přebor 
20.12 v 17.00 proti Lokomotiva Cheb

HC ENERGIE
O2 extraliga mužů:
neděle 7. 12. 16. 30 HC Energie Karlovy Vary - 
HC Lasselsberger Plzeň 
 
neděle 14. 12. 16. 30 HC Energie Karlovy Vary 
- HC Slavia Praha 
 
Extraliga juniorů:
sobota 6. 12. 12. 00 HC Energie Karlovy Vary - 
HC Mountfi eld České Budějovice
 
pondělí 8. 12. 18. 00 HC Energie Karlovy Vary 
- HC Sparta Praha 
 
pátek 12. 12.16. 00 HC Energie Karlovy Vary - 
HC Lasselsberger Plzeň
 
pátek 19. 12.16. 00 HC Energie Karlovy Vary - 
HC Litvínov 

 Bruslení
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.

Jezdecký klub Stará Role
6. 12. 13.30 Mikulášská nadílka na koních.
Srdečně zveme k účasti všechny malé i velké 
děti z K. Varů.
Dárečky pro Vás připravila VZP.

Skateboarding
Skateboardingová sezóna 2008 

 I dnešní noví dobří skateři, aniž si to uvědo-
mují, vděčí svým úspěchům ikoně karlovarské-
ho skateboardingu Martinu Hruškovi, který za-
počal ofi ciální éru skateboardingu v Karlových 
Varech. Jsme rádi, že je skatepark z velké části 
dostaven a mohl se zde konat závod Českého 
skateboardového poháru (ČSP) 2008 a tím i 

přilákat další nadšence o tento adrenalinový 
sport. Za pomoci Města Karlovy Vary mají naši 
sportovci kde trénovat a z toho vzešly jejich 
úspěchy v roce 2008: 
a) Jan Kopecký 1. místo Kadaň – street 
v kategorii do 16. let
b) Jan Janda 1. místo Pobaba ČSP 2008 – 
street
c) Michal Vavro 5. místo K. Vary ČSP 2008 – 
street
d) Jindřich Fencl 1. místo K. Vary ČSP 2008 – 
bowl a 3. místo - Německo WITP – street
 
 A nejen závod ze série Lakai ČSP 2008 zdo-
bil tuto sezonu, ale také lokální závod Snow-
bitch contest. K. Vary byly krom Prahy vybrány 
managery amerických profi  teamů. Team ZOO 
YORK předvedl prezentaci 
24. 6. 2008. Z celého teamu vynikal Donny Ba-
rely, který si dal svůj slavný Barely grind. 
V Karlových Varech se také zastavil velice kva-
litní americký profi  team SANTA CRUZ. Přesto 
vše nebylo tak růžové, bylo ošetřeno 10 úrazů, 
které však skatery v žádném případě od ska-
teboardu neodradí. Naopak těší se na sezonu 
2009, kdy se má s největší pravděpodobností 
v K. Varech opět konat závod Českého skatebo-
ardového poháru. 
Sepsali členové o. s. Centrum pro Mládež a al-
ternativní sporty Karlovy Vary.

MĚSTSKÁ GALERIE 
KARLOVY VARY

Stará Louka 26, Karlovy Vary

Výstava: „Jménem pramenů 650 let“,  
architekti Bořek Šípek a Ivan Považan.

Výstava se uskuteční v prosinci a trvá do 
11. 1. 2009.

HC ENERGIE

1. Benefi ční  
vánoční trhy

Anglikánský kostel sv. 
Lukáše 

– Zámecký vrch
Od 30. 11. do 24. 12. 2008

24. 12. - 23.30  Půlnoční bohoslužba 
Každý víkend od pátku do neděle

Staročeský Jarmark s exkluzivním vánoč-
ním zbožím

Staročeská krčma „U Betlémské hvězdy“ 
s posezením

Více informací na www.voskar.cz
Kontakt na pořadatele 774688349
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        Komplexní služby  
v odpadovém hospodá ství 

 
Spole nost AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o., 
nabízí tyto služby :  
- išt ní a údržbu komunikací metením a skráp ním 
- odvoz a odstran ní sm sného komunálního odpadu 
- svoz a využití separovaného odpadu 
- odvoz a odstran ní nebezpe ného odpadu 
- odvoz a odstran ní velkoobjemového odpadu 
- kontejnerovou dopravu 
- odstra ování nepovolených skládek 
- výstavbu a opravu komunikací 
- ekologické poradenství, ekologickou osv tu 
 
AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o., Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary, 
Tel.: +420 353 176 261, Fax.: +420 353 224 738, www.avecz.cz 

B O T A N I C U S
UNIKÁTNÍ ČESKÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA 
JIŽ DVAKRÁT V KARLOVÝCH VARECH
Hypermarket Globus - Obchodní 30
Jenišov – Pod Rohem , 360 01 Karlovy Vary
Otevřeno denně od 09 do 20 hodin.

Mariánskolázeňská 467/15 , u Lázní I.
360 01 Karlovy Vary
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

e-mail: karlovy.vary@botanicus.cz, www.botanicus.cz

ČERSTVÁ OVOCNÁ MÝDLA, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, 
UCELENÉ KOSMETICKÉ KOLEKCE, HYPOALERGENNÍ 
A LÉČIVÉ KRÉMY, TĚLOVÁ MÁSLA A MASTI, MEDOVINA , 
SIRUPY, KOŘENÍ, ČAJE, BYLINNÉ OCTY A OLEJE

VYHLEDÁVANÉ DÁRKY PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ

Městská knihovna Karlovy 
Vary

vyhlašuje třetí ročník soutěže
pro všechny od 0 do 99 let

Dopis pro Ježíška

od 3.11. do 19.12.2008

Svá literární a výtvarná díla odevzdávejte 
v Městské knihovně I. P. Pavlova 7 nebo 
na všech pobočkách Městské knihovny

E-mailem na:l.krivancova@E-mailem na:l.krivancova@
mestskaknihovnakv.czmestskaknihovnakv.cz Výherci získají 

vánoční dárečky od knihovnického Ježíška. 
Více informací na dětském oddělení Městské 

knihovny nebo na tel: 353 221 365

Hledáte
zajímavou práci

v cestovním ruchu?

Preferujete stabilní
a zavedenou firmu?

Cestovní agentura
Asiana, provozovatel
portálu Letuska.cz

přijme šikovné prodejce
letenek a cestovních
služeb, do kanceláře

v centru Karlových Varů.
Praxe v oboru výhodou.

Znalost AJ a RJ
na komunikativní úrovni

podmínkou.
Pošlete nám svůj

životopis na
personalni@asiana.cz

Těšíme se na Vás!

 S výstavbou hromadných garáží v Jablo-
ňové ulici ve Staré Roli bylo započato koncem 
osmdesátých let minulého století. Lokalita 
byla vybrána jako náhradní místo za zrušené 
garáže v Okružní ulici, které ustoupily výstav-
bě tzv. vřesovodu. V dnešní době se v lokalitě 
„ulice Jabloňová“ nachází cca 570 garáží v sou-
kromém vlastnictví, z nichž 117 je na vlastním 
pozemku. Ostatní garáže jsou na pozemcích 
Města Karlovy Vary.
 Na pozemky ve vlastnictví Města Karlovy 
Vary pod soukromými garážemi jsou uzavřeny 
nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 
2010. 
 Z uzavřených nájemních smluv vyplývá, že 
vlastník garáže odstraní stavbu k 31. 12. 2010 
na vlastní náklady. Dle předběžné kalkulace je 
předpokládaná částka za demolici jedné gará-

že, včetně likvidace a odvozu suti, 35.000 Kč. 
Z důvodu blížícího se termínu odstranění garáží 
a vysokých nákladů s tím spojených, rozhodlo 
Zastupitelstvo města Karlovy Vary o možnosti 
nabídnout garáž formou daru Městu Karlovy 
Vary, které provede likvidaci staveb na vlastní 
náklady a to za následujících podmínek:
- za vlastníky, kteří podají nabídku na darová-
ní garáže do konce roku 2008, ponese veškeré 
náklady s převodem stavby a její likvidací Měs-
to Karlovy Vary. 
- vlastníci, kteří podají nabídku na darování ga-
ráže do konce roku 2010, uhradí poplatek 
za vklad darovací smlouvy do katastru nemo-
vitostí, který v současné době činí 500 Kč.  Ná-
klady spojené s likvidací garáže ponese město 
Karlovy Vary.
 Vlastníci, kterým bude ukončena smlouva 

o nájmu uplynutím platnosti v  r. 2010, odstra-
ní stavbu garáže v souladu s platnou nájemní 
smlouvou na své náklady.
 V případě využití výše uvedené nabídky je 
nutné podat prostřednictvím podatelny Ma-
gistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 
Karlovy Vary písemnou nabídku na darování 
stavby garáže s uvedením čísla pozemku. Da-
rující dále připojí své jméno, adresu, případně 
telefonní číslo, a podpis. Nabídku darování je 
třeba adresovat na odbor majetku města Ma-
gistrátu města Karlovy Vary. Další informace je 
možné získat na odboru majetku města, oddě-
lení správy pozemků, č. dveří 210, v  pondělí a 
středu od 8 do 17 hodin, případně na tel. čísle 
353 118 267.

Informace pro vlastníky garáží na pozemcích města v lokalitě „Jabloňová“ ve Staré Roli

Vánoční kamion

opět zavítá do K. Varů
15.12. 2008 od 15:00 

parkoviště Varšavská ul. 

• 15. 00 se otevírá Vánoční vesnička, kde  
najdete následující:

– Dílnu pro nejmenší (malování na sklo, balení 
dárečků, psaní vánočních pohledů apod.)
– „Digitální“ stánek pro teenagery (projekce 
vánočních přání na okolní budovy, počítačové 
hry, Playstation atd.)
– Santův pokojík (speciálně upravený vnitřek 
kamionu)
– Coca-Cola obchůdek (prodej drobných 
reklamních předmětů)
– Stánek s občerstvením (především teplé 
nápoje)
– Stanoviště se svítícími balónky
• Vánoční vesnička bude otevřena od tří hodin 

odpoledne do osmi hodin do večera. Po celou 
dobu bude programem provázet moderátor a 
na vše budou také dohlížet vánoční skřítkové. 
• V 17.00 na náměstí přijíždí osvětlený Vánoční 
kamion, který veze do města „Světlo Vánoc“ 
v podobě svítících balónků. Tyto balónky 
budou umístěny uprostřed vesničky a lidé na 
ně budou moci přivázat své vánoční přání. 
V půl osmé večer se tyto balónky s přáními 
vypustí.
• Vánoční kamion v pět hodin přiveze také 
Santu, se kterým se budou moci návštěvníci 
vánoční vesničky vyfotit a popovídat.



16 | Radniční listy

Vydává: Město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, vychází 11x ročně
1. dne v měsíci. Redakce, administrativa, reklamace, distribuce: tel. a fax: 353 118 309. Tisk: KVTISK s.r.o. Příjem inzerce: J. Arnoldová,

tel.: 353 118 273. Redakční rada: Ing. J. Vávra, JUDr. V. Vlková, Ing. P. Keřka, Bc. T. Hybner, J. Balek, Mgr. J. Kaválek, M. Zeman. Registrováno pod č. MKČR E 11990. Podávání 
novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZ Západní Čechy, řed. v Plzni, č.j. P/3.90:13/97 ze dne 31. 1. 1997.
Redakce neodpovídá za obsah reklamy. e-mail:krl@mmkv.cz, http://www.mmkv.cz. 

Telegrafi cky
 Téměř šedesát dětí z osmi mateřských škol si zasoutěžilo v bazénu Alžbě-
tiných lázní při akci nazvané „Hrátky s vodníkem“. Akce se zhostila karlovarská 
mateřská škola v Bohaticích. Pro děti bylo připraveno celkem deset soutěží 
ve vodě i na suchu. Za svou zručnost a statečnost obdržely děti knihu o Hastr-
mánkovi Žuželkovi a také mokré vysvědčení. Vše proběhlo díky výborné spolu-
práci s ředitelstvím lázní i plavčíky. Děti přišla pozdravit a podpořit v soutěžích 
i náměstkyně Jana Petříková. 

  

 V úterý 11. listopadu proběhl u hotelu Thermal pietní akt při příležitosti Dne 
válečných veteránů. Položit věnce a poklonit se k Pomníku obětem všech válek 
přišli zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků 
za svobodu a Armády České republiky, která tento akt pořádala. Za město Kar-
lovy Vary se akce zúčastnil náměstek Tomáš Hybner.

  

  Jak jsme informovali už v minulém čís-
le, připravil karlovarský magistrát soutěž pro zá-
kladní školy, jejímž smyslem bylo rozšířit žákům 
znalosti v oblasti třídění odpadů. Společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství a ASP služby 

v minulých dnech nahradily staré popelové ná-
doby, které ještě najdou své uplatnění, novými. 
Žáci tak dostali možnost si je podle své fantazie 
výtvarně ozdobit a na konci října byla vyhlášena 
nejhezčí a nejoriginálněji pomalovaná nádoba 
na odpad. Základní škola Libušina, která vyhrála, 
obdržela ceny do školní družiny a žáci ostatních 
základních škol, kteří se na malování podíleli, ob-
drželi drobné dárky.

  

 V německém partnerském městě Baden-Badenu proběhla za velkého zá-
jmu vernisáž výstavy slavných návštěvníků Karlových Varů. Při vernisáži vystou-
pil primátor města Baden-Badenu Wolfgang Gerstner i karlovarská primátorka 
Veronika Vlková. Mezi návštěvníky, kteří navštívili obě partnerská města, pat-
ří například Nicolo Paganini, Franz Liszt, Johannes Brahms či i spisovatel Ivan 

Sergejevič Turgeněv. Na vernisáži se rozdávaly rovněž karlovarské oplatky a 
nesměla chybět ani becherovka. Stříbrnou medaili převzala při této příležitosti 
paní Jitka Hradílková, která od roku 1990 zorganizovala přes 80 společných akcí. 
Jitka Hradílková za svůj děkovný projev za čestné vyznamenání města Baden-
Badenu sklidila bouřlivý potlesk všech přítomných.

  

 V polovině listopadu se uskutečnila v dětském oddělení městské knihovny 
beseda žáků škol s výtvarnicí a ilustrátorkou Lucií Seifertovou. Ta dětem přiblí-
žila prostřednictvím svých knih dějiny českého národa. Kromě velkého leporela 
Dějiny udatného českého národa představila autorka své další knihy – Tajemná 
Praha, Pražský hrad a jeho tajemství, Tajemné hrady a zámky, Tajemný Golem a 
Český ráj a jeho tajemství. Svoji besedu spojila autorka leporel také s autogra-
miádou. O besedu byl ze strany škol velký zájem. Celkem 70 metrů dlouhé lepo-
relo Lucie Seifrtové, v němž jsou postavy vysoké jako děti, je do konce prosince 
vystaveno v muzeu Zlatý klíč.

  

Do funkce ředitelky nově ustanovené obecně prospěšné společnosti Kar-
lovarské městské divadlo byla na základě výběrového řízení jmenována paní 
Dana Neumannová. Karlovarský magistrát bude od ledna příštího roku pro-
vozovat divadlo právě prostřednictvím nově založené společnosti. Paní Dana 
Neumannová působí v karlovarském divadle úspěšně již několik let a už nyní 
připravuje dramaturgii na rok 2009.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

 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

ORIGINÁLNÍ  SUVENÝRY ČESKÉ VÝROBY
Velkoobchod, maloobchod
Zakázková výroba

Hrnky
Lázeňské pohárky
Závěsné talířky
Dózy, Svícny
Magnety
Miniatury zvířátek a věcí
Publikace

Karlovarský suvenýr s.r.o.

Nám. Dr. M. Horákové 983/2
360 01 Karlovy Vary
Tel/fax: 353 223 611
602 576 963, 777 027 981
e-mail:
karlovarskysuvenyr@seznam.cz
www.karlovarsky-suvenyr.cz


