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Vánoční slovo
primátora
Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím časem adventu
se naše město slavnostně rozzářilo
a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se vánočních
svátků a konce roku 2009, který byl
pro mnohé z nás plný změn a nových
zkušeností.
I na sklonku tohoto roku se můžeme těšit na adventní oslavy v podobě
vánočních trhů včetně bohatého programu doprovodných akcí, jejichž přehled najdete uvnitř tohoto čísla. Tato
přehlídka vánočních zvyků se letos
uskuteční ve Smetanových sadech neboli v parku mezi Alžbětinými lázněmi
a hlavní poštou.
Ani konec roku však nechceme nechat bez povšimnutí. Připravili jsme
pro vás silvestrovský večer plný živé
hudby a řady zajímavých hostů, který
vyvrcholí slavnostním ohňostrojem.
A kam jinam se na tuto oslavu vydat
než do nové chlouby Karlových Varů
– KV Areny, která je největší stavbou
města za poslední desítky let. Vstup
na tuto akci je volný, zveme všechny
zájemce i ty, kdo budou mít o silvestrovské noci prostě jen cestu kolem.
Letošní rok nebyl vždy snadný, přinesl celou řadu problémů, které se dotkly doslova každého jednoho z nás.
Nový rok, stejně jako každý začátek,
však znamená také novou naději, a já
pevně věřím, že mnohé z těch nadějí
se nám podaří v příštím roce naplnit.
Přeji nám všem krásné Vánoce a šťastné vykročení do příštího roku s kulatým letopočtem 2010. Ať nám přinese
štěstí.
Ing. Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary
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Odbor majetku města
dány z majetku města. Prodej ostatních pozemků
je orgány města dočasně pozastaven. Po skončení
procesu optimalizace bude prodej pozemků uvolněn. „Předpokládáme, že ke spuštění prodeje by
mělo dojít začátkem příštího roku,“ informuje vedoucí odboru.
Je však zapotřebí si uvědomit, že jakékoli nakládání s majetkem města se řídí Zákonem o obcích,
a proto nelze ani při vší snaze některé procesy
urychlit. „Ačkoli je prodej pozemků o výměře nad
300 m2 dočasně pozastaven, čelí odbor enormnímu
přílivu žádostí o prodej pozemku, přičemž průměrná doba vyřízení jedné žádosti je 1 rok,“ objasňuje
Ing. Choulík.

Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města.

Odbor majetku města, který vám představíme
v tomto vydání radničních listů, je relativně mladým
odborem. Vznikl v polovině loňského roku reorganizací 3 odborů – technického, financí a ekonomiky
a tehdejšího odboru rozvoje a investic.
Odbor majetku města se skládá ze 3 oddělení – z oddělení prodeje majetku, oddělení správy
pozemků a z oddělení správy domů, bytů a areálů. Hlavní náplní odboru je tedy vykonávání vlastnických práv k nemovitému a movitému majetku
ve vlastnictví města Karlovy Vary včetně jeho prodeje a pronájmu.
V současné době je pro veřejnost nejzajímavější
problematika prodeje pozemků, odbor intenzivně pracuje na optimalizaci nakládání s pozemky
ve vlastnictví města. „Optimalizací se rozumí komplexní inventarizace pozemků v majetku města
a jejich zatřídění. Jedná se o zásadní dokument,
na základě kterého se bude rozhodovat o dalším
nakládání s těmito pozemky,“ vysvětluje Ing. Jan
Choulík, vedoucí odboru majetku města. Doposud
je prodej pozemků zásadně omezen, řeší se žádosti
občanů na prodej pozemků o rozměru do 300 m2
a pozemků kolem bytových domů, které byly pro-

Desítky milionů korun jsou ročně investovány
do oprav mateřských škol.

Podnikatelský zpravodaj
V rámci celorepublikového cyklu seminářů pro
podnikatele se 3. prosince 2009 od 9.00 do 13.00
hod. uskuteční bezplatný seminář: „Financování
podnikání, příležitosti, překážky a úspory aneb
cesty vedoucí k překonání finanční krize a úspěšné realizaci podnikatelských záměrů“.
Cílem je nabídnout pomocnou ruku podnikatelům především z řad malých a středních podniků
v době krize. Více informací na www.rhkpoohri.cz.
RNDr. Pavel Žlebek – program podpory MaS
podnikání

Vedle správy pozemků odbor zabezpečuje také
správu domů, bytů, garáží a movitých věcí. Zároveň připravuje kupní a nájemní smlouvy, důsledně
se zajímá o jejich plnění a snaží se činit taková opatření, aby eliminoval vznik dluhů, případně je řešil
co nejdříve.
Nejvíce dluhů vzniká tradičně na ubytovnách,
a proto se v současné době mění celé pojetí využívání ubytoven. „Odbor předložil Komisi pro metodiku v oblasti bytové politiky a přidělování bytů
a Radě města Karlovy Vary novou koncepci využívání ubytoven, jejímž smyslem je vytvořit ucelenou
strukturu ubytování v různém typu ubytoven, které
bohatě postačí pro potřeby města,“ oznamuje vedoucí odboru.
Některá opatření se realizují průběžně. Na základě srovnání s ubytovnami v jiných městech došlo například k úpravě ubytovacích poplatků, dále
ke srovnání ubytovacích poplatků mezi jednotlivými ubytovnami a pro nadbytečnost byla plánovaně
uzavřena ubytovna v Doubí.
Mezi odborem doporučené změny patří také návrh, aby kompetence přidělování ubytoven přešla
z bytové komise na odbor majetku města z důvodu
urychlení vyřizování žádostí. Nová koncepce také
stanovuje kritéria, za kterých se ubytovává. „Ubytovny by měly sloužit k dočasnému řešení bytové situace těch obyvatel města, kteří nemají v Karlových
Varech a okolí jinou možnost ubytování, nejsou
dlužníky města a mají dostatek příjmů na úhradu
nájemného,“ osvětluje účel ubytoven Jan Choulík.

V kompetenci odboru majetku města je i správa
opěrných zdí menšího rozsahu.

opěrných zdí, o kterou se dělí společně s odborem investic. Odbor majetku města má na starosti
především správu opěrných zdí menšího rozsahu.
„Na základě provedené pasportizace neboli zmapování technického stavu všech opěrných zdí v majetku města jsou na příští rok naplánovány opravy
v hodnotě 12 milionů korun, z čehož přibližně 7 milionů korun bude činit dotace z fondů Evropské
unie,“ sděluje Jan Choulík.
Náplň činnosti odboru je však mnohem širší a různorodější, než se na první pohled může zdát. Kromě veškerého nakládání s majetkem města, kterým
se rozumí jeho prodej, pronájem, výkupy, směny,
dary či vypořádání historického, přídělového a restitučního majetku, má odbor na starosti rovněž jeho
pojištění a plnění z něj vyplývající. V rámci realizace
nejrůznějších investičních akcí města se odbor zabývá majetkoprávním vypořádáním nemovitostí.
Řeší však i mnohem prozaičtější záležitosti, jako
jsou stížnosti na porušování domovního klidu apod.
Celý odbor, který čítá celkem 27 zaměstnanců,
sídlí ve druhém patře hlavní budovy karlovarského
magistrátu na Moskevské ulici, a poskytuje tak občanům všechny své úřední služby na jednom místě. Veškeré informace související s činností odboru,
včetně kontaktů, zásadních dokumentů a tiskopisů, jsou k dispozici na webových stránkách města
www.mmkv.cz pod odborem majetku města.

Nezanedbatelnou položku ve výdajích odboru
tvoří také správa školských objektů v majetku města. Desítky milionů korun jsou ročně investovány
do technického zhodnocení a oprav budov zejména
mateřských škol. „Rekonstrukce nejčastěji zahrnují
výměny oken, zateplení, zlepšuje se však také prostředí v interiérech škol a investuje se i do bezpečnostních úprav venkovních ploch, herních prvků,
dopadových ploch, brouzdališť apod.,“ uvádí vedoucí
odboru. Úpravami interiéru i exteriéru prošla kupříkladu MŠ v Doubí, MŠ Komenského či MŠ Krymská.
Pod odbor majetku města spadá i problematika

Cena města Karlovy Vary
Vážení občané,
dle Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 13/2007, o čestném občanství, poctách a Ceně města Karlovy Vary, máte možnost prostřednictvím zastupitelů města
podat písemný návrh na udělení ceny města
za rok 2009, a to nejpozději do 31. prosince
2009. Cena města je udělována na základě
písemného návrhu s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu.

Modernizací prochází také hasičské zbrojnice
ve Staré Roli a v Tašovicích.

Setkání policejních složek
s občany
Dne 14. 12. 2009 od 16.00 hodin se v zasedací
místnosti v 5. patře v budově Magistrátu města Karlovy Vary uskuteční v rámci koordinační porady Policie ČR a městské policie setkání obou policejních
složek s občany. Trápí-li vás bezpečnost, veřejný pořádek či máte-li jiné dotazy, přijďte se zeptat na jejich řešení.
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Provozní doba útulku

Svoz vánočních stromků
Vánoční stromky se budou svážet pouze od popelových nádob (popelnice na komunální odpad)
od 1. ledna do 28. února 2010.

Dejte letos vánoční dárek i životnímu prostředí
Nevyhazujte zářivky do komunálního odpadu!

24. - 27. 12. 2009 10.00 - 12.00 hod.
31. 12. 2009 - 3. 1. 2010 10.00 - 12.00 hod.
Město Karlovy Vary děkuje všem, kteří v roce 2009
přispěli na útulek pro psy.
Číslo účtu pro sponzorské příspěvky:
0800/424389/0800

Provozní doba sběrných dvorů
po dobu vánočních svátků
RESUR – SD Jáchymovská
23. 12. 2009 9.00–13.00 hod.
24 - 27. 12. 2009 ZAVŘENO
28. 12. 2009 9.00–17.00 hod.
29. 12. 2009 9.00–17.00 hod.
30. 12. 2009 9.00–17.00 hod.
31. 12. 2009 9.00–13.00 hod.
1. 1. 2010 ZAVŘENO
2. 1. 2010 9.00–13.00 hod.
3. 1. 2010 9.00–13.00 hod.
MARIUS PEDERSEN – SD Buchenwaldská
23. 12. 2009 8.00–13.00 hod.
24. - 27. 12. 2009 ZAVŘENO
28. 12. 2009 8.00–11.00, 12.00–17.00 hod.
29. 12. 2009 ZAVŘENO
30. 12. 2009 8.00–11.00, 12.00–17.00 hod.
31. 12. 2009 8.00–13.00 hod.
1. 1. 2010 ZAVŘENO
2. 1. 2010 8.00–12.00 hod.
3. 1. 2010 8.00–12.00 hod.

Tříkrálová sbírka 2010
Již desátým rokem bude probíhat v naší
zemi sbírka s názvem Tříkrálová. Organizátorem bude letos v Karlových Varech opět Farní
charita Karlovy Vary. Sbírka bude zahájena
4. ledna v 10.00 hodin před budovou hlavní
pošty (T. G. Masaryka 559/1) v Karlových Varech za laskavé účasti hejtmana Karlovarského kraje, primátora města Karlovy Vary a dalších zástupců měst, obcí a církve.
Skupinky dobrovolníků, do jejichž zapečetěných kasiček můžete přispět, budete potkávat v ulicích města ve dnech od 4. do 10. ledna 2010. Za Vaše příspěvky dostanete
od malých koledníků drobnosti, které vyrobili klienti Denního stacionáře pro zdravotně
a mentálně postižené v Karlových Varech.
Výtěžek sbírky bude investován do provozu,
rekonstrukcí a vybavení Denního stacionáře
pro zdravotně a mentálně postižené a také
do „Adopce na dálku“ – jednomu dítěti z Paraguaye umožníte svým darem získat vzdělání.
Dobrovolníci, kteří mají zájem udělat dobrý skutek a pomoci při organizaci této sbírky, nás mohou bez váhání kontaktovat na tel.: 353 434 227
nebo 731 433 037 či na adrese Svobodova
743/12, K. Vary.

Letošní vánoční strom v Karlových Varech má
svého ekologického partnera. Stala se jím nezisková společnost EKOLAMP (www.ekolamp.cz), která
se již od roku 2005 věnuje zpětnému odběru a recyklaci vysloužilých zářivek a dalších světelných
zdrojů. Město Karlovy Vary tak chce podpořit informační kampaň zaměřenou na české domácnosti
a zlepšení životního prostředí. Jejím cílem je přesvědčit běžné spotřebitele, že nefunkční úsporné
či lineární zářivky mají být odevzdávány k recyklaci,
protože obsahují malé množství rtuti.
Podle letošního průzkumu společnosti EKOLAMP,
která v Česku sběr a recyklaci použitých světelných
zdrojů zajišťuje, obliba úsporných zářivek v českých
domácnostech za poslední tři roky výrazně vzrostla.
Zatímco v roce 2006 je používalo 38 % domácností,

v letošním roce je to již 60 %. S narůstajícím množstvím úsporek pak úzce souvisí právě otázka jejich
budoucího zpětného odběru a recyklace. Pozitivní
je skutečnost, že současné recyklační technologie
umožňují ze světelných zdrojů dále využívat až 90 %
použitého materiálu a že každým rokem stále více
lidí odevzdá zářivku k recyklaci. Přesto ale celých
39 % vysloužilých zářivek stále končí v komunálním
odpadu. Občané v Karlových Varech mohou zatím
zářivky odevzdávat v obchodech elektro při nákupu
nového zboží, nebo ve sběrných dvorech – Sběrný
dvůr Růžový vrch nad Horním nádražím sjezd z ulice Jáchymovská, který provozuje společnost RESUR,
či ve Sběrném dvoře Rybáře v ulici Buchenwaldská
společnosti Marius Pedersen.
Dejte tedy letos dárek životnímu prostředí a věnujte se více zpětnému odběru a recyklaci nefunkčního osvětlení ve svém okolí.

Hrajte s EKOLAMPEM o vánoční stromky
Po úspěšném loňském prvním ročníku je tu opět
vánoční vědomostní soutěž „Rozsvítíme Vaše Vánoce“, ve které můžete vyhrát vánoční stromek v květináči s velkou sadou krásných ozdob a moderním
LED diodovým osvětlením.

Každý, kdo od 16. listopadu do 13. prosince
na webu soutěže www.rozsvitimevasevanoce.cz
správně vyplní krátký kvíz, má šanci vyhrát a svou
výhru – živý vánoční stromeček – si navíc může
pěstovat pro příští vánoční svátky, anebo ji vysadit
do volné přírody.

Nová sběrná nádoba blíže ke spotřebitelům
Od letošního září EKOLAMP napříč Českou republikou zřizuje nová sběrná místa, která jsou pro spotřebitele ještě dostupnější. Zcela zdarma dodává
nový typ malé interiérové sběrné nádoby, který
může být instalován na úřadě, v obchodě, zdravotním středisku či na jiném veřejně přístupném místě.
Kromě dobrého pocitu z ochrany životního
prostředí získají nová sběrná místa za umístění

sběrné nádoby rovněž zajímavé finanční bonusy
– například roční paušální odměnu za provozování této sběrné nádoby nebo odměny za množství
sesbíraných zářivek. Zájemcům, kteří smlouvu
o zřízení místa zpětného odběru stihnou uzavřít
do 31. 12. 2009, bude navíc vyplacena jednorázová
odměna ve výši 2000 Kč. Více informací naleznete
na www.ekolamp.cz/msn.

Baterie aneb kam s nimi?
Krátký život baterie: Ročně se vyrobí kolem
100 milionů kusů různých typů baterií, které
poté putují do obchodů, odkud si je odnesete
domů. Zde byste se o ně měli dobře starat, protože pro jejich dlouhou životnost a větší výkon
se do nich používají různé kombinace chemických látek, jako jsou: zinek, kadmium, lithium,
uhlík, nikl, roztoky kyselin, solí a zásaditých sloučenin alkalických kovů. Každý si jistě ještě ze školy pamatuje, že tyto látky nejsou dobré ani
pro zdraví člověka, ale ani pro zdraví přírody.
Dbejte tedy na to, abyste měli baterie uskladněné na suchém a chladném místě. Nenechávejte
je dlouho v přístrojích a zařízeních, pokud je delší dobu nehodláte používat. Neotvírejte je, neporušujte jejich obal a nevhazujte je do ohně.
Poškozených baterií se nedotýkejte holýma rukama. Když vám vaše baterie doslouží, je vhodné
je bezplatně odnést na místa k tomu určená
(sběrné dvory, sběrné boxy v supermarketech
či obchodech s elektronikou). Baterie se sváží
a třídí podle chemického složení a velikosti, poté
se z nich pomocí chemických procesů oddělí kovové sloučeniny, ze kterých se následně vyrobí
nové výrobky a baterie.

nádoby), bývá průměrně 4–6 let. Záleží také
na údržbě a způsobu používání. Autobaterie
není žádná hračka, jelikož obsahuje kyselinu sírovou.

Delší život autobaterie: Její životnost, pokud
nedojde k fyzickému poškození (např. proražení

Studenti Obchodní akademie Karlovy Vary
pod vedením dr. Chyškové

Vysloužilé autobaterie je nutné ekologicky likvidovat, protože jsou nebezpečným odpadem.
Můžeme je odevzdat u prodejců nových autobaterií (kde si můžeme hned koupit novou), nebo
se dají i prodat firmám, které se zabývají recyklací kovů, autobaterie jsou totiž dobrým zdrojem
olova.
Pokud chcete baterii vyměnit či dobít, rádi
to za vás udělají v servisu. V případě, že jste kutilové, informujte se v servisu, zda odpojení baterie nezpůsobí ztrátu paměti některých funkcí
elektroniky, nebo zda se řídicí jednotka např. nepřepne do nouzového režimu. Počítejte s tím,
že odpojením baterie nebude fungovat centrální
zamykání.
Nyní víte, jak zacházet s použitými bateriemi,
a doufáme, že se vám žádná nezatoulá do komunálního odpadu.
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INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám přiblížil činnost INFOCENTRA města Karlovy Vary, o.p.s., a změny, ke kterým
došlo v roce 2009.
Největším zásahem do činnosti INFOCENTRA
za posledních několik let bylo bezpochyby stěhování. To muselo proběhnout, protože město prodalo
několik objektů v Lázeňské ulici, mimo jiné i budovu,
ve které sídlilo infocentrum a jeho hlavní pobočka.
A tak jsme se začátkem května stěhovali do pronajatých prostor v Lázních III. Po počáteční kritice mohu konstatovat, že si návštěvníci postupně
nacházejí cestu i do těchto nových prostor, i když
je nepochybné, že tak „dobrou adresou“, jako byla
Lázeňská ulice, Lázně III nejsou.
Infocentrum má tři základní úkoly:
1. Informační servis pro obyvatele města
2. Informační servis pro návštěvníky města
3. Propagace města Karlovy Vary v České
republice i v zahraničí.
Právě stěhování do nových prostor nastartovalo
diskusi, zda stačí mít pouze dvě pobočky, v Lázních
III a na Dolním nádraží. Bylo zjevné, že tato dvě pracoviště nestačí. Proto v letošním roce došlo k rozšíření jejich sítě.
Začátkem září jsme otevřeli pobočku v KV Areně
a za dva měsíce se stala naší důležitou součástí. Vysvětluji si to její dostupností, možnostmi parkování,
ale také prostředím a službami, které zde poskytujeme.
Ve druhé polovině listopadu začala fungovat pobočka v Alžbětiných lázních. Díky vstřícnosti vedení lázní nám byl nabídnut velice atraktivní prostor
přímo ve vstupní hale, a i když zatím tuto pobočku
nemohu hodnotit, jsem přesvědčen, že i sem si obyvatelé a návštěvníci města cestu najdou.
Další (a zatím poslední) pracoviště je přímo ve Vřídelní kolonádě, kde od začátku listopadu společně
se Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád
využíváme jejich informační a prodejní stánek.
Zde ale, zejména z technických důvodů, zatím ne-

poskytujeme celou šíři služeb, ale jen základní informační servis.
Tím se dostávám k tomu, co vše na našich pobočkách (Lázně III, Dolní nádraží, KV Arena a Alžbětiny
lázně) poskytujeme. Obyvateli města, ale i návštěvníky je využívána předprodejní služba prostřednictvím předprodejního systému Colosseum prakticky
na všechny sportovní, kulturní a společenské akce
ve městě a širokém okolí. Návštěvníci využívají poboček hlavně pro získání informací o městě, nákup
suvenýrů, ale také pro objednání služeb, které zprostředkováváme, jako je činnost průvodců či pronájem kol a automobilů. Zprostředkováváme také pobyty a léčení pro zájemce z celého světa.
Systémem poboček a kontaktních míst pokrýváme prakticky celé centrum města. Jsem přesvědčen, že dostupnost našich služeb se v letošním roce
značně zvýšila.
Pro návštěvníky a obyvatele města funguje od léta
také systém 12 elektronických IBM Info kiosků, které jak v režimu off line, tak v režimu on line poskytují komplexní informace nejen o městě, ale také
o možnostech ubytování a léčení. Můžete zde zjistit
informace také o zábavě a relaxaci. Karlovy Vary jsou
prvním místem v České republice, které k takovému
systémovému umístění IBM Info kiosků přistoupilo.
V oblasti propagace města v zahraničí nás čeká
perný rok 2010, neboť díky penězům z EU bude
město zastoupeno na 21 nejvýznamnějších evropských veletrzích cestovního ruchu a kongresové
turistiky.
Ještě do konce roku bychom chtěli, v závislosti
na finančních zdrojích, vydat několik nových informačních a propagačních materiálů.
INFOCENTRUM také spravuje informační portál
www.karlovy-vary.cz. Tyto stránky se snaží stále
rozvíjet a přizpůsobovat potřebám návštěvníků
a občanů města. Novinkou je spuštění sekce soutěží
o zajímavé ceny, kde se v minulých týdnech např.
soutěžilo o vstupenky do KV Areny na operu AIDA.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál klidný zbytek letošního roku a úspěšný rok 2010.
Petr Horký

Lázně V

(budova Alžbětiných lázní)
Smetanovy sady 1145/1
360 01 Karlovy Vary
tel. 353 304 225
e-mail: info.spa@karlovy-vary.cz
provozní doba:
PO - PÁ 9.00 - 17.00 (13.00 - 13.30 pauza)
SO - NE 10.00 - 17.00 (13.00 - 13.30 pauza)

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary,

Lázně III

Mlýnské nábřeží 5
360 01 Karlovy Vary
tel. 355 321 176 - 7
e-mail: infocentrum@karlovy-vary.cz
provozní doba:
PO - PÁ 9.00 - 17.00
SO - NE 10.00 - 17.00

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary,

Dolní nádraží
Západní 2A
360 01 Karlovy Vary

tel. 353 232 838
e-mail: infocentrum.dn@karlovy-vary.cz
provozní doba:
PO - PÁ 8.00 - 17.00 (11.15 - 11.45 pauza)
SO - NE 10.00 - 17.00 (11.15 - 11.45 pauza)

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary,

KV Arena

(budova tréninkové haly)
Západní 1812/73
360 01 Karlovy Vary
tel. 359 909 111
e-mail: info.kvarena@karlovy-vary.cz
provozní doba:
PO - PÁ 10.00 - 18.00 (13.30 - 14.00 pauza)
SO - NE 10.00 - 17.00 (13.30 - 14.00 pauza)

Katalog FIREM A INSTITUCÍ
Naleznete na

www.karlovy-vary.cz
Nenašli jste se nebo jsou údaje o vás nepřesné? Dejte nám vědět.
Vložte firmu ZDARMA nebo pište
na internet@karlovy-vary.cz.

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary,

INFOCENTRUM města Karlovy Vary, o.p.s., se stalo
vítězem krajského kola soutěže „Image a profi
informační centrum 2009“.

www.karlovy-vary.cz
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ŠKOLSTVÍ: ÚKOL PRO BUDOUCNOST
měnu oken a dveří v Truhlářské a Komenského, a v Komenského jsme také
opravili stávající oplocení. Město dále
získalo sponzorský dar čtyřicet tisíc
korun pro školku v Sedleci, který věnovali manažeři lázeňské společnosti
Imperial, a. s., držitelé letošní Ceny
města, na pořízení interaktivní tabule.

Město Karlovy Vary zajišťuje komplexní síť mateřských a základních
škol. Jejich služby využívají především
děti přímo z Karlových Varů, slouží
však také mnoha dětem z okolních
obcí, ve kterých školy či školky nejsou.
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Město zřizuje dvě mateřské školy
jako organizace zastřešující celkem
šestnáct odloučených pracovišť – jednotlivých „školek“. Každoročně vynakládáme na provoz mateřských škol
12 mil. Kč. Jen v letošním roce jsme
však do mateřských škol investovali
dalších téměř 12 mil. Kč, konkrétně
na rekonstrukce sociálních zařízení
ve školkách Fibichova a Javorová, vý-

Městské mateřské školy mají celkovou kapacitu 1 300 dětí. Kromě
dětí z Karlových Varů je navštěvují
také děti z okolních obcí, které nemají vlastní mateřské školy, případně
děti rodičů, kteří například z důvodu
dojíždění do práce preferují školku
v krajském městě. Město dokonce vyčlenilo potřebné investiční prostředky
ve výši zhruba 400 tisíc korun na nové
kapacity pro cca 40 dětí z okolních
obcí. Podle dohody budou tyto obce
přispívat pouze na provozní náklady.
Mateřské školy svou kapacitou
dostačují uspokojovat požadavky
karlovarských rodičů, a to i přes nedávný „baby-boom“, vysoký počet
narozených dětí. V minulém školním
roce mateřské školy navštěvovalo
1 254 dětí.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základních škol zřizuje město
10. Tento počet zahrnuje i základní
školu uměleckou či základní školu pro
žáky se specifickými poruchami učení.
Náklady na jejich provoz činí 41,6 mil.

Kč ročně, a letos do jejich rekonstrukcí investovalo město dalších více než
20 milionů korun.
Největší investicí byla celková
rekonstrukce historického průčelí
a vstupu do školy Dukelských hrdinů
v Moskevské ulici, podobně náročná
byla také výměna oken a úprava fasád
na škole Krušnohorská na Růžovém
vrchu, technický stav si vynutil také
obnovu školní jídelny a vzduchotechniky na škole v Truhlářské ulici ve Staré
Roli a rekonstrukci sociálních zařízení
v tuhnické škole v Poštovní ulici.
Město v průběhu roku obdrželo
finanční dar ve výši 250 tisíc korun
od společnosti Czech Casinos, a. s.,
který využily jeho základní školy Konečná, Krušnohorská, 1. máje, Dukelských hrdinů, Truhlářská a Poštovní
jako příspěvek na pořízení interaktivních výukových tabulí. Ty umožňují
vyučujícím i žákům nejen psát a kreslit, ale také napsané a nakreslené
ukládat, distribuovat elektronickou
poštou, zobrazovat obrázky, mapy,
výuková videa, webové stránky a podobně. Letošním rokem mají tyto tabule již všechny základní školy města.
Městské základní školy každoročně
otevírají kolem dvaceti prvních tříd
pro zhruba čtyři stovky prvňáčků. Celkový počet žáků základních škol klesá,
z posledních ročníků jich stále odchá-

zí více, než kolik nastupuje do prvních.
Před čtyřmi lety navštěvovalo městské základní školy téměř 4 300 žáků,
v letošním roce jich je jen něco přes
3 700. Očekáváme však, že nedávný
nárůst narozených dětí v letech 2004
a následujících se od příštího roku
začne projevovat rostoucím počtem
prvňáčků, a tedy i celkového počtu
žáků. Na jejich příliv jsou základní školy města připraveny.
ŠKOLSTVÍ SLUŽBA VEŘEJNÁ
Město Karlovy Vary zajišťuje službu
školství nejen pro své občany, ale i pro
občany některých okolních obcí, které buď své vlastní školy nemají, nebo
kde se rodiče rozhodnou využít škol
v krajském městě z důvodů dojíždění do práce a podobně. Karlovy Vary
nejsou v otázce rozsahu a rozmanitosti předškolního a základního vzdělání souměřitelné s jiným městem
v kraji. Zajišťujeme nejen dostatečné
kapacity a odpovídající kvalitu výuky, snažíme se zajistit také důstojné
prostředí. Na to vše vynakládáme
nemalé prostředky z rozpočtu města,
jen letos to bylo 85 miliónů korun, ale
rozhodně jich nelitujeme – je to přece
investice do budoucnosti. A tu budou
za několik let psát právě dnešní děti
z mateřinek či žáci základních škol.
Mgr. Jana Petříková
náměstkyně primátora města

Základní škola, mateřská škola Termíny konání zápisu do prvních tříd pro školní rok 2010/2011
a praktická škola Karlovy Vary
Název školy
Datum
Hodina
telefon: 353 561 766, 353 541 520

ZŠ Mozartova

ZÁPIS

pro žáky se specifickými vývojovými
poruchami schopnosti učení

4. 2. 2010

od 14:00 – 16:00 hodin

ZŠ a ZUŠ Šmeralova

18. 1. 2010 - 19. 1. 2010

ZŠ 1. máje
– Dvory

18. 1. 2010 - 19. 1. 2010

od 15:00 – 18:00 hodin
od 14:00 – 17:00 hodin

ve dnech 15. a 18. ledna 2010
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 základní školy.
ve dnech 15. a 18. ledna 2010
od 14.30 do 17.00 hod.
v budově školy:
Svahová 26, Karlovy Vary
• do přípravné třídy základní školy.
Náhradní termín zápisu v obou budovách školy
je 19. 01. 2010.
Specifika vzdělávání a výchovy:
• snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje
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 komunikace, motoriky, vnímání;
• v odpoledních hodinách žáci navštěvují školní
družinu nebo zájmové kroužky;
• anglický jazyk jako volitelný předmět.
Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný
list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou
děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.

zároveň proběhne zápis
do přípravného ročníku

ZŠ jazyků Karlovy Vary
– Libušina
ZŠ Moskevská
– Dukelských hrdinů
ZŠ Kollárova
– J. A. Komenského
ZŠ Poštovní
ZŠ Konečná

22. 1. 2010

ZŠ Krušnohorská

19. 1. 2010 - 20. 1. 2010

od 14:00 – 18:00 hodin
od 14:00 – 17:00 hodin

ZŠ Truhlářská

19. 1. 2010 - 20. 1. 2010

(v budově ZŠ Školní 9. A)
zároveň proběhne zápis
do přípravného ročníku

15. 1. 2010 a 18. 1. 2010

od 14:00 – 17:00 hodin

19. 1. 2010

od 14:00 – 18:00 hodin

19. 1. 2010 - 20. 1. 2010

od 14:00 – 17:00 hodin

19. 1. 2010 – 20. 1. 2010

od 14:00 – 17:00 hodin
od 14:00 – 18:00 hodin
zároveň proběhne zápis
do přípravného ročníku

Zapsala Bc. Lucie Valeriánová, odbor školství a tělovýchovy

Vánoční prázdniny v mateřských školách v Karlových Varech
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace:
Na všech odloučených pracovištích je uzavřen provoz od 22. 12. 2009 do 3. 1. 2010.
2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace:
Na všech odloučených pracovištích je uzavřen provoz od 23. 12. 2009 do 31. 12. 2009.
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Vážení čtenáři,
po roce je tu opět čas adventní. V minulém čísle jsem Vás informovala o tom, že advent přinese
kromě vánočních trhů i adventní program. Zde
je tedy podrobnější program připravených akcí,
srdečně vás na ně zveme, pokud máte v rodině
děti, neváhejte je vzít s sebou. Budou se zpívat
koledy tradiční i méně tradiční, hrát hudba i divadlo, předvádět ukázky vánočních tradic. Věříme, že pro každého se najde něco hezkého a zajímavého. Těšíme se na setkání s vámi.
Dagmar Laubová
náměstkyně primátora města

Anketa měsíce prosince
Období adventu je v Karlových Varech již tradičně spjato s vánočními
trhy, a tak se vás tento měsíc ptáme:
Jak jste spokojeni s letošními vánočními trhy?
Vaše náměty a odpovědi přijímáme na adrese:
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
nebo na e-mailové adrese: krl@mmkv.cz
Obálku označte heslem: „Anketa – Karlovarské radniční listy“.

Zhodnocení cestovatelského festivalu
Caminos 2009

Hosté letošního ročníku festivalu – Jaroslav Dušek a Mnislav Zelený Atapana.

Ve dnech 13. - 15. listopadu proběhl v kině Drahomíra 3. ročník cestovatelského festivalu Caminos. Přišli mezi nás opět staří známí se svými novými cestami,
ale také jsme mohli nahlédnout do příběhů dalších, velmi zajímavých hostů.
Snažili jsme se vybrat pohledy na různá místa naší planety a do různých kultur
mnoha kontinentů, a to pěkně z pohodlí sedaček kinosálu Drahomíra.
Není tolik důležité, do jakých končin nás naše cesty zavedou, důležité je, abychom na nich odhalili zákoutí uvnitř nás samotných. V tomto duchu se neslo
vyprávění divadelního a filmového herce Jaroslava Duška. O neméně poutavé
vyprávění se postaral i další z čestných hostů Mnislav Zelený Atapana, který
nám nastínil pohled na současnou Kolumbii očima bývalého velvyslance.
Letošní ročník cestovatelského festivalu Caminos hodnotíme jako velmi
úspěšný. Narůstající zájem vidět svět takový, jaký skutečně je, ukázal, že si festival Caminos nachází stále další příznivce. Celková návštěvnost překonala hranici tisíce návštěvníků. Proto patří díky všem ostatním, kdo nás vedli po svých
cestách, i těm, kdo se těmito cestami nechali unést. Poděkujme tomu, kdo nám
dobrý obraz navolil a kdo nás chutným čajem osvěžil. Poděkujme všem, kdo
se s námi dobře pobavili.
„Pojďme to zkusit opět příští rok, všichni společně, v podobný čas, na stejném místě. Do té doby užívejte krásné a příjemné chvíle.“ – občanské sdružení
Caminos.
Vše o festivalu a také vyhodnocení divácké soutěže najdete na stránkách
www.caminos.cz.
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Zábavně o stáří se jednalo v Karlových Varech
Byl to hlavně diskusní
pořad o stárnutí a problémech seniorů v našem městě, který pořádal magistrát v rámci
svého programu Karlovy Vary – zdravé město.
Koncertní sál Lázní III
se 27. října 2009 téměř
naplnil, i když ve stejnou
dobu v městském divadle hrál a zpíval Ondřej
Havelka (také hlavně
pro seniory) a v KV Areně HC Energie K. Vary hrála extraligový hokej.
Vladimír Hron zazpíval několik písní ze svého repertoáru a moderátor Aleš Cibulka
odlehčeně vedl diskusi
s karlovarskými seniory.
S nimi seděly na podiu
Pavla Andrejkivová, Ilona Šmejkalová a Marie
Kučerová, pracovnice
karlovarských
sociálních zařízení a služeb,
které velmi podrobně
informovaly o možnostech seniorů v Karlových Varech.

• 9. prosince 1934 - slavnostně předán veřejnosti chirurgický pavilon karlovarské nemocnice.
• 9. prosince 1979 - zesnul ak. malíř Jaroslav Klát ve věku 77 let. V Karlových Varech působil od roku 1949. Jeho akvarely zdobí mnohé příbytky i
lázeňské domy a hotely.
• 10. prosince 1874 - zbořena radnice na Tržišti, na níž byly umístěny sluneční hodiny. Začaly přípravy k výstavbě Tržní kolonády.

• 11. prosince 1969 - slavnostně otevřen obchodní dům Meteor v Tuhnicích.
• 13. prosince 1769 - zemřel ve Výmaru německý básník a častý karlovarský lázeňský host Christian Fuerchtegott Gellert. Jeho úmrtí pokládal
německý národ za velké neštěstí.
RNDr. Pavel Žlebek
Garant programu K. Vary zdravé město

Komise TvS při Radě města Karlovy Vary vyzývá všechny sportovní subjekty
k podání návrhů na vyhlášení nejlepšího sportovce města v roce 2009 v těchto
kategoriích:
• Dorost
(junioři)
o Dívky
o Chlapci

• 4. prosince 1884 - se narodil básník Petr Křička. Po absolvování chemické fakulty pražské techniky nastoupil do laboratoře v Karlových Varech.
Odtud odešel do Paříže. Po druhé světové válce nesl jeden z lázeňských
domů na Zámeckém vrchu jeho jméno.

• 11. prosince 1839 - narodil se JUDr. Eduard Knoll, nejvýznamnější karlovarský starosta. Dal základ současnému modernímu lázeňskému městu.
Jeho době se říká Zlatý věk Karlových Varů. Roku 1873 byl poprvé zvolen do městského zastupitelstva, v březnu 1884 zvolen starostou. V Českém zemském sněmu zastupoval Karlovarsko a Jáchymovsko. Tragicky
zemřel při povodni na Teplé roku 1890. Pamětní desku má na Staré louce
na domě, v němž bydlel.

Nominace na nejlepšího sportovce města
roku 2009

• Žáci
o Dívky
o Chlapci

Slavní návštěvníci a zajímavé události

• Dospělí
o Ženy
o Muži

• Družstva
o Žáci
o Dorost
(junioři)
o Dospělí

Formulář na nominaci naleznete na internetové adrese: www.mmkv.cz – Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy nebo je k vyzvednutí v budově
Magistrátu města, Moskevská 21, Odbor školství a tělovýchovy.
Své návrhy zasílejte na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, Odbor školství a tělovýchovy
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Nejpozději do 15. 1. 2010.

Nová služba pro návštěvníky divadla
Návštěvníci karlovarského divadla nyní mohou využít kapacitu nového
parkovacího domu v Libušině ulici u sanatoria Imperial, a to bezplatně!
Nutné je ovšem dodržet následující postup:
- návštěvník divadla zaparkuje v parkovacím domě, u vjezdu obdrží parkovací lístek, který si uschová
- následně je možné využít k cestě do divadla lanovku od Imperialu (pracovní den: 18:52, 19:04; víkend: 18:50, 19:02, pouze
s platnou jízdenkou)
- před začátkem představení si v pokladně divadla vyzvedne aktivní šek, který použije před odjezdem z parkovacího domu jako
platidlo (automatická pokladna u vrátnice)
Pozor: je důležité dodržet určený čas od 18:30–22:30, při překročení tohoto času bude divák požádán o doplatek. Podrobné informace
naleznete na: www.parkujvemeste.cz.
Po představení je možné využít MHD (přistavený autobus
na konci představení, který jede po trase Divadelní náměstí –
Richmond – Sanssouci – Libušina ulice).

• 13. prosince 1919 - v Olomouci se narodil karlovarský ak. sochař Antonín Kuchař, žák Otakara Španiela.
• 13. prosince 1959 - na hotelu Central odhalena pamětní deska spisovateli Alexeji Nikolajeviči Tolstému, který se zde léčil v roce 1936.
• 13. prosince 1969 - uplynulo 90 let od uvaření první várky karlovarského piva v množství 80 hektolitrů. V roce 1969 se vařilo 155 hektolitrů pěti
druhů piv.
• 19. prosince 1959 - řídil šéfdirigent Jaroslav Gotthard svůj poslední koncert před odchodem do důchodu. Jako dirigent a umělecký ředitel stál
v čele Karlovarského symfonického orchestru 5 let. Jeho nástupcem se stal
Josef Matěj.
• 23. prosince 1999 - zesnul král literatury faktu Miroslav Ivanov, častý lázeňský host sanatoria Švýcarský dvůr. V Karlových Varech pracoval
na mnoha svých knihách. Byl jmenován čestným občanem Karlových
Varů.
• 28. prosince 1829 - zesnul v Římě malíř Václav Peter, o němž Jan Neruda
řekl: „Jediný vskutku slavný rodák karlovarský byl umělec Peter, výtečný
malíř zvířat.“ V Karlových Varech po něm byla pojmenována ulice, dnešní
Máchova.
• 28. prosince 1959 - oženil se karlovarský malíř, grafik a čestný občan
města Petr Strnad se Soňou Křováčkovou. Ke zlaté svatbě gratulujeme.
• 30. prosince 1859 - poprvé se zastavil v Karlových Varech hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster cestou do Bayreuthu, kam doprovázel
svou první manželku, pěvkyni Bertu Lautererovou-Foersterovou. K léčebným pobytům přijíždí v letech 1925, 1947 a 1948 už s druhou chotí Olgou
a přítelem, malířem Otakarem Blažíčkem. Bydlíval v Puppu pokoj č. 107.
• 31. prosince 1899 - slavnostně otevřen Grandhotel Střelnice (Národní
dům), postavený firmou Fellner a Helmer ve stylu internacionální renesance.
• 1769 - objevil Dolní Zámecký pramen osmiletý Anton Tschamer, když
hloubil důlek pro hru v kuličky.
• 1774 - vybudován první Vřídelní sál nad pramenem Vřídlo.
• 1794 - postaveny v Karlových Varech první parní lázně.
• 1969 - lázeňské sanatorium Imperial nabízí 731 lůžek.
• 1969 - podnik Restaurace a hotely Karlovy Vary má cca 100 závodů a 1500
lůžek.
• 1969 - karlovarští skláři odesílají své výrobky na světovou výstavu v Osace.
Mgr. Eva Hanyková
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CLUB IMPERIAL

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
4. 12. a 11. 12.
Club uzavřen
SWING QUINTET
Legendární hráč na bicí Ivan Dominák v čele quintetu nejlepších českých
18. 12.
hudebníků: Milan Dvořák – piano, Radek Krampl – vibrafon, Ondřej Štajnochr
– kontrabas, Jiří Kudermann – saxofon; mimořádný hudební zážitek…
CABERNET JAZZ SAUVIGNON
25. 12.
Brilantní klavírista Dr. Vojtěch Eckert se svou dynamickou formací,
výborný repertoár, působivé aranžmá skladeb.
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 / Indické 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
Pokračuje:
Ze sbírky II. – Člověk ve XX. století
VÝSTAVY
Výstava představí kolekci figurálních děl českého umění 20. století z galerijních
sbírek. (Potrvá do ledna 2010.)
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění
STÁLÁ
20. století. Expozice představí díla klasiků českého moderního umění – např.
EXPOZICE
A. Slavíček, J. Zrzavý, B. Kubišta, J. Čapek, E. Filla, K. Lhoták, V. Janoušková,
Z. Sýkora aj.
O hodném Jankovi a líném Vaškovi
6. 12.
Tradiční mikulášská pohádka – tentokrát interaktivní pohádka s kreslením
15.00
a zpíváním pro děti od 3 let v provedení Divadla Koňmo.
Terezie Palková
8. 12.
Písničkářka a herečka představí na svém prvním turné muziku na pomezí
19.30
kabaretních kupletů, alternativního folku, jazzu a šansonu.
Den preslavný jest nám prišel
19. 12.
Vánoční koncerty DaD kvintetu, Velmi malého komorního orchestru Varvary
17.00 a 19.30
Divišové a jeho 20členného vokálního sboru – tradičně s koledami a punčem.

DUHOVÁ PALETA

Výstava
2. 12.
17.00
Literární večery
16. 12.
18.00

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po–čt 15.00–18.00
Výtvarné práce dětí – ZŠ Dalovice, Irena Bednářová
(Potrvá do 22. 12. 2009.)
Hudba a verše – vlastní tvorba – Ondřej Bednář

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary

Každý
pátek a sobotu
18.30
Každý
pátek a sobotu
20.00
27., 28. a 29. 12.
18.30

Přednáška
4. 12.
16.30

10. 12
17.00

9. 12.
17.00

19. 12.
15.00 - 16.00

K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21–3
hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Pohádkové pozorování
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5 let.
Na křídlech Pegasa
Večerní odbornější pozorování podzimní večerní oblohy. Doporučený
minimální věk 10 let.
Prázdninová večerní pozorování oblohy
Večerní pozorování pro všechny zájemce, doporučený minimální věk 5 let.
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 4.–6. 12. kolem měsíčního
úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 27.–29. 12. Ideální
podmínky pozorovatelnosti planet Jupiter, Uran, Neptun a Mars po
celý měsíc. Pozorování oblohy se koná jen je-li jasno a není-li silný vítr.
V případě nepříznivého počasí nabízíme návštěvníkům projekci některého
astronomického pořadu. U večerních programů pro menší děti nezaručujeme,
že pozorování proběhne po setmění. Vstup do objektu hvězdárny
provozovatelem umožněn vždy 30 minut před uvedeným začátkem
programu. Informace o aktuálním stavu oblohy lze získat také na čísle
777 95 34 22, pokud je již přítomen personál hvězdárny.
Krajská knihovna:
ZA ČERNÝM SLUNCEM DO ŘÍŠE STŘEDU A DÁL NA STŘECHU SVĚTA
Vydejte se s námi na Dálný východ do Číny pozorovat nejdelší zatmění Slunce
v tomto století, které nastalo 22. července 2009. Přednáška Mgr. Petra Skaláka
a Petra Horálka je tlumočena do českého znakového jazyka.
Programy pro děti a mládež
ASTRONOMICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI 4.–8. TŘÍD ZŠ V DDM ČANKOVSKÁ
Astronomický kroužek je určen dětem 4.–8. tříd základní školy. Schůzky
se konají v Domě dětí a mládeže Čankovská. Podrobnější informace a přihlášky
si lze během září vyžádat telefonicky na čísle 777 95 34 21, p. Spurný, nebo
na e-mailu hvezdarna.kv@seznam.cz.
SVĚT MALÉ ASTRONOMIE
Svět malé astronomie je soubor osmi divadelně zpracovaných pořadů
za doprovodu projekce fotografií, animací a krátkých pohádek. Určené jsou
především pro menší děti od 5 do 14 let se zájmem o astronomii a svět kolem
nás.
na hvězdárně:
SLUNCE Z PRACHU
Dříve než se zrodilo naše Slunce, planety, Země, život a my lidé, bylo tu značné
množství zředěného mezihvězdného prachu a plynu. Co uvedlo do pohybu
tuto látku, že se počala zhušťovat a v jejím středu zrodila se hvězda? Naše
Slunce.
Astronomie v číslech
POHYBY TĚLES V PROSTORU I NA OBLOZE
Astronomie v číslech tvoří celkem 10 tematických celků. Schůzky jsou určeny
zájemcům od 12 let. Lekce je možno navštívit individuálně i jako nečlen
klubu. Podrobnější informace a přihlášky si lze vyžádat telefonicky na čísle
777 95 34 21, p. Spurný, nebo na e-mailu hvezdarna.kv@seznam.cz.
NON-STOP internetová pozorování oblohy:
ASTRO-WEBCAST.EU

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

Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením
na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis,
provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně
účastní národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
www.kso.cz, kso@kso.cz

4. 12.
19.30

11. 12.
19.30

18. 12.
19.30

Lázně III
Abonentní koncert - B 5
Carl Maria von Weber: Oberon – předehra
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č. 23 A dur, K. 488
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“, K. 551
Ivo Kahánek – klavír. Dirigent Martin Lebel.
Lázně III
Po stopách gospelu
New York, New York..., Deep River..., There is Joy...
Q VOX – mužské vokální kvarteto. Karlovarský symfonický orchestr.
Miloš Machek – dirigent a moderator.
GH Pupp
Vánoční koncert KSO – C 4
Carl Maria von Weber: Koncert pro fagot, op. 75
Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty pro varhany
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
M. Katráková – soprán, A. Vomáčková – alt, Š. Vimr – tenor, M. Chadima – bas,
A. Viktora – varhany, M. Rothbauer – fagot. Dirigent Jiří Štrunc.

KINO PANASONIC

1.–2. 12.
19.30
3. 12.
19.30
4.–6. 12.
17.00
4.–5. 12.
18.30
4.–5. 12.
20.30
6. 12.
15.00
6. 12.
19.30
7.–9. 12.
19.30
9. 12.
15.00 a 17.00
10. 12.
17.00
10. 12.
19.30
11.–13. 12.
16.30
11.–13. 12.
19.00 a 21.00
13. 12.
15.00
14.–16. 12.
19.30
17. 12.
16.30
17. 12.
19.30
18. 12.
16.30 a 19.00
19. 12.
16.00
19. 12.
18.45
20. 12.
15.00
20. 12.
17.00 a 19.30
21.–23. 12.
17.00
21.–23. 12.
19.30
24. 12.
11.00
25.–26. 12.
19.30
26.–28. 12.
17.00
29. a 31. 12.
17.00
29.–30. 12.
19.30

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
ROZERVANÁ OBJETÍ. Španělsko 2009.
Projekce FK KV: MUŽ NA LANĚ. VB, USA 2008.
ASTRO BOY. USA, Japonsko 2009.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED. USA, Kanada 2009.
Bio Art: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. Francie 2008.
Bijásek pro nejmenší: ČAROVNÉ LYŽE.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED. USA, Kanada 2009.
V HLAVNÍ ROLI JÁ. Irsko 2008.
Představení pro seniory: VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008.
VÁNOČNÍ KOLEDA. USA 2009.
Projekce FK KV: AŤ VEJDE TEN PRAVÝ. Švédsko 2008.
VÁNOČNÍ KOLEDA. USA 2009.
2BOBULE. ČR 2009.
Bijásek pro nejmenší: BROUČCI – A BYLA ZIMA.
PAMĚTNICE. ČR 2009.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC. USA 2009.
Projekce FK KV: MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE… ČR 2009.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC. USA 2009.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC. USA 2009.
METinHD: Jacques Offenbach / HOFFMANNOVY POVÍDKY.
Bijásek pro nejmenší: KRTEK O VÁNOCÍCH.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC. USA 2009.
VÁNOČNÍ KOLEDA. USA 2009.
DISTRICT 9. Nový Zéland 2009.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE.
MILENCI. USA 2009.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE. USA 2009.
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.
ZAKLETÝ V ČASE. USA 2009.
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30. 12.
15.00

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.

30. 12.
17.00

Představení pro seniory: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA. VB, Francie 2002.

31. 12.
19.30

WHISKY S VODKOU. Německo 2008.

Scéna HUSOVKA

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3,
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo v patře
Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary
www.husovka.info
3. 12.
19.30

Václav Havel – Vernisáž
Repríza nastudování slavné jednoaktovky Václava Havla, která je výsledkem
spolupráce Divadla V patře, Divadla Na tahu a režiséra Andreje Kroba.

4. 12.
19.30

Holden
Karlovarský rockový objev letošní sezóny. Kapela, se už stačila probojovat
do finále letošní Hitparády KVRM.

5. 12.
15.00

Vlastimil Peška – Komedie o narození Ježíška aneb Betlém
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Komedii o narození Ježíška nastudovalo
a pro adventní čas vám připravilo: Divadelní studio D3

11. 12.
19.30

PETR nebo PAVEL
Vánoční koncert karlovarské kapely připravilo divadlo Husovka

12. 12.
10.30

Vlastimil Peška – Komedie o narození Ježíška aneb Betlém
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Komedii o narození Ježíška nastudovalo
a pro adventní čas vám připravilo Divadelní studio D3.

12. 12.
18.00

Blueso(Vá)noc aneb večer na třech kilech
Na festiválku špičkových bluesových partiček se představí The Chobots,
Trouble Heroes, Bernard Blues Band, Jakub Kořínek a Luboš Andršt Blues Band.

16. 12.
19.30

Vlasta Třešňák
Nesmlouvavý kritik poměrů minulých i současných, ale především skvělý
básník, prozaik, písničkář a výtvarník, někdejší člen sdružení Šafrán.

18. 12.
19.30

Goodfellas + Model Bazaar
Populární karlovarští Goodfellas hrají přísně akusticky. Jestli to bude platit
i o jejich hostující skupině, o tom se přijďte přesvědčit osobně.

19. 12.
10.30

Vlastimil Peška – Komedie o narození Ježíška aneb Betlém
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Komedii o narození Ježíška nastudovalo
a pro adventní čas vám připravilo: Divadelní studio D3

20. 12.
18.00

Břišní tance
Vystoupení amatérských břišních tanečnic je charitativní akcí, jejíž výtěžek
je určen pro dětské oddělení kadaňské nemocnice. Vystoupí různě pokročilé
tanečnice z kursů orientálních tanců z Karlových Varů, Sokolova a Kadaně.

21. 12.
19.30

Roháči
Tradiční vystoupení loketských Roháčů už patří neodmyslitelně
k předvánočnímu času ve Varech.

22. 12.
19.30

Vánoční besídka Milana Krajíce
V pohodovém předvánočním jazzování se vám představí Steinsdorfer Quartet,
Milan Krajíc Band a Green Smatroll

26. 12.
19.30

100 °C + Illectronic rock
Rok 2009 uzavřeme rockovým nářezem v česko-německém podání.

KINO ČAS

Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
Z důvodu plánované digitalizace a opravy foyeru bude kino minimálně
do poloviny měsíce prosince zavřeno.
Aktuální informace na www.kinocaskv.cz.

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

2. 12.
19.30

John Patrick: Manžel pro Opalu
Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady
jeden inzerát.

9. 12.
19.30

Miguel de Cervantes - M. Lasica - J. Satinský - V. Strnisko: DON QUIJOTE
Divadlo Kalich. Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice
Lasica + Satinský v podání českých hereckých hvězd Jiřího Lábuse a Oldřicha
Kaisera.

13. 12.
15.00

Jiří Kahoun: Zimní příhody včelích medvídků
Divadlo Krapet Praha. Přijďte se podívat do divadla za Čmeldou a Brumdou
na Příhody včelích medvídků.

14. 12.
19.30

Jiří Just: ZÁMĚNA aneb kde jsi včera byl a s kým
Divadelní agentura Jaroslavy Svobodové. Lehce lechtivá komedie
o manželských záměnách známého dramatika a scénáristy Jiřího Justa.

15. 12.
19.30

P. I. Čajkovskij: Louskáček
Severočeské divadlo opery a baletu. Příběh o sváteční atmosféře Štědrého
večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint.
Svou vánoční tematikou je dárkem hlavně dětem před vytouženými svátky.

17. 12.
19.30

LENKA FILIPOVÁ – recitál
Koncertní vystoupení stálice naší populární i klasické hudební scény, kytaristky
a zpěvačky Lenky Filipové, v triu s kytaristou Mirkem Linhartem a irským
harfenistou Seanem Barrym. Po koncertě je připraven prodej hudebních
nosičů a po něm následuje autogramiáda.

19. 12.
19.30

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň. Nová Česká píseň přednese
jednu z nejpopulárnějších vánočních skladeb – Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby „Hej, mistře“.

20. 12.
15.00

Libor Balák: O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů
Karlovarské hudební divadlo. Balynka, právě zatoulané štěně, potká
oranžového kocoura Roberta, kocour Robert je čaroděj. V zaneřáděné zahradě
mu kouzla neprocházejí. Proč? To vyřeší Balynka.

22. 12.
19.30

Helena Štáchová a kolektiv autorů: TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
A HURVÍNKEM
Divadlo Spejbla a Hurvínka. Reminiscenční představení, které připomíná
divákům nejslavnější loutkové scénky a dialogy, které za dobu existence
slavné dvojice Spejbla a Hurvínka vznikly.

25. 12.
19.30

Mozart a Strauss
Komorní orchestr Prague Opera Collegium. Koncert v dobových kostýmech
s baletním párem. Průřez Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety
z oper, operet a známé melodie.

29. 12.
19.30

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ..
Komorní orchestr Nálady se sólisty. Nejslavnější operetní melodie a evergreeny
ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

DIVADLO DAGMAR

3. 12.
19.30
8. 12.
19.30

Komorní scéna „U“
Lidická 40, Karlovy Vary – Drahovice
Komorní scéna „U“
PREMIÉRA: Per Olov Enquist: V hodině rysa
Kudy vede hranice mezi člověkem a ne-člověkem?
Per Olov Enquist: V hodině rysa
Kudy vede hranice mezi člověkem a ne-člověkem?

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 27),
oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Půjčovna pro dospělé
po, út, čt, pá
10.00–18.00
Čítárna
st
10.00–14.00
Půjčovní doba
so
09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá
13.00–18.00
st
12.00–15.00
Besedy pro veřejnost probíhají, pokud není uvedeno jinak, na I. P. Pavlova 7:
2. 12.
Zambie. Cestopisná přednáška Davida Švejnohy. Pobočka Stará Role.
17.00
9. 12.
Ve stínu pádišáha. Cestopisná přednáška Libora Michalce
17.00
o fenoménu muslimského světa.
CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
Každé úterý
pod vedením Mgr. M. Luňáčkové 15.00–16.00 pro seniory, 16.00–17.00
pro předškoláky
Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00;
pá 12.00 –16.00,
st zavřeno
POBOČKY
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY

Kontakty na pobočky:
Čankovská
U Koupaliště 854,
tel.: 353 565 085,
Drahovice
Vítězná 49,
tel.: 353 226 346,
Růžový vrch Sedlecká 4,
tel.: 353 564 844,
Tuhnice
Wolkerova 1,
tel.: 353 227 747,
Vyhlídka
Raisova 4,
tel.: 353 224 203,
Doubí
Modenská 150,
po 13.00–18.00,
Tašovice
U Brodu 73,
út 14.00–18.00,
Stará Role
Truhlářská 19, areál ZŠ
tel.: 353 562 715,
(vchod směrem od hřiště za budovou školy).

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
PRODEJNA PASÁŽ THERMALU – zdraví z přírody
Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30
LÉČITELSKÁ PORADNA - Alena Pelzová
ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY
na základě bio-impedanční analýzy In body
NOVĚ
PORADENSTVÍ: Přihlášky a objednávky na tel. 608 947 794, 323 536 605.
na objednávku

5. 12.
9.00
6. 12.
9.00
3.–6. 12.
9.00

AKCE – MASÁŽ HORKÝMI KAMENY, ČOKOLÁDOVÁ 1 + 1 ZDARMA
DÁRKOVÉ POUKAZY
masérský kurz REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY
masérský kurz INDICKÁ MASÁŽ HLAVY /CHAMPI/
masérský kurz SHIATSU – JAPONSKÁ MASÁŽ

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Karlovy Vary-Dvory, Závodní 378/84, tel.: 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno: pondělí – sobota, 10.00 – 19.00
Změna programu vyhrazena!
Pro veřejnost
KRAJKOVÝ DEN V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ
1. 12.
Ukázky paličkování (techniky, vzory) – o. s. Krušnohorská krajka.
14.00
půjčovna Dvory
Vernisáž výstavy „Krajkové ohlédnutí za uplynulým rokem“
16.30
Práce členek o. s. Krušnohorská krajka.
kavárna Dvory
přednáška „Krajka ze žíní a slámy“
17.00
Přednáší Miloslava Brůnová (Oblastní muzeum Chomutov).
Pro veřejnost / pro neslyšící
Sál Dvory:
„Za černým sluncem do říše středu a dál na střechu světa“
4. 12.
Přednáška Mgr. Petra Skaláka a Petra Horálka k Mezinárodnímu roku
16.30
astronomie. Pro neslyšící: tlumočeno do českého znakového jazyka; přepis
mluvené řeči
Pro zájemce o deskové hry
A-klub Dvory:
Herní klub
3., 10., 17. 12.
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není omezena.
Výstavy
Kavárna Dvory:
Krajkové ohlédnutí za minulým rokem
1. 12. – 29. 12.
Tradiční předvánoční výstava paličkované krajky o. s. Krušnohorská krajka.
Vernisáž 1. 12. v 16.30 hodin.
Hala Dvory:
„Nejprve bylo jenom bílo“
19. 11. – 18. 12.
Výstava výtvarných prací žáků 1. českého gymnázia v K. Varech.
Studijní oddělení Lidická:
Obraz do knihovny
7. 10. – 23. 12.
Výstava prací z výtvarné prázdninové soutěže nejmenších čtenářů.
Studijní oddělení Lidická:
Začít není nikdy pozdě
9. 11. – 23. 12.
Výstava prací účastníků kurzu Arteterapie pro seniory.
Pro seniory
Studijní oddělení Lidická
Literární klub pro seniory
3. 12.
(Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
10.00
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!)
Změna programu vyhrazena!

10 | Radniční listy
MUZEUM NOVÁ LOUKA

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: říjen–duben st–ne 9–12, 13–17 hodin

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

21. 12. – 3. 1. 2010 zavřeno
Stálá expozice:

Do 31. 1. 2010

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska – charakteristická
fauna a flóra, ukázky mineralogického bohatství, archeologické nálezy,
osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti v kraji, dějiny a rozvoj
lázeňského města, karlovarská řemesla.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Výstava „1989 – cesta ke svobodě“
Chronologický přehled událostí v komunistickém Československu a souběžně
v Karlových Varech od padesátých let po rok 1989.

Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353 332 045, 608 335 902
Otevřeno: Po – Čt 9.00 – 17. 00, Pá 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz; www.galerie-husarikova.cz

Společenská akce: křest nové knihy „Lexikon osobností Karlovarska“
Autorem je historik karlovarského muzea PhDr. Stanislav Burachovič.

3. 12.
16.00

Jindra Husáriková /CZ/

MATEŘSKÉ CENTRUM

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI

Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce
a těšíme se na Vás v novém roce 2010!
5. 12.
15.00–18.00

Jarní 1, 360 01 Karlovy Vary

Kavárna Blues Café:
Vánoční pohádka z louky pod lesem
Divadlo dětí, p. Balák.

19. 12.
14.00

Mikulášská nadílka
(po půl hodinkách)
Adventní spirála
(ve svátečním oděvu a s jablíčkem)

20. 12.
17.00

Na všechny akce je nutná rezervace, při které obdržíte další informace k akci!
Tel.: 353 230 847.

FORTE o. p. s.

Karlovy Vary, Tel.: 737 830 299
Karlovarské městské divadlo
Velký vánoční jazzový koncert kapel SWINGDOWS a GRINGOS BB
ZŠ a ZUŠ Šmeralova a FORTE o. p. s.

16. 12.

ATELIER MIRKA

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY

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

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

1. 12.
13.00–17.00

Burza oděvů a obuvi

4. 12.
10.00–17.00

Mikulášský jarmark a pečení perníků

20. 12.
15.00

Vánoční setkání příznivců a přátel Armády spásy
Bohoslužba

22. 12.
14.00
16.00

Adventní odpoledne v Armádě spásy
Koncert žáků ZUŠ A. Dvořáka
Smysl Adventu – Přednáška Lukáše Bujny

24. 12.
11.00–17.00

To světlo ve tmě svítí ....už nemusíte být sami
Komunitní centrum otevřeno
Betlémské světlo, promítání, občerstvení

DVEŘE DOKOŘÁN

Výstava:
Do 31. 12.

Eva Šimčíková – Obrazy
Kurzy kreativní tvorby:

1. 12.
17.00

MALOVÁNÍ NA SKLO – VÁNOČNÍ MOTIVY
Pomocí kontur a tekutých barev na sklo budeme tvořit vitrážový efekt.

8. 12.
17.00

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍČKA
Využijeme možnosti různých podkladů a vyzkoušíme nový materiál
– voděodolné medium.

15. 12.
17.00

DEKORAČNÍ KOULE
Vánoční atmosféru si vychutnáme při tvorbě jednoduché a efektní dekorace.

Galerie SUPERMARKET wc

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

nám. Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
Po – Pá od 14.00 do 19.00 hod.
www.pro.tebe.cz

Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)

Středa
10.00–12.00
nebo
14.00–16.00

Práce na PC, chovatelství

Čtvrtek
14.00–16.30

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

Pátek
10.00–12.00

Pracovní terapie, společenské akce

PEDAGOGICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
KARLOVARSKÉHO KRAJE, o. p. s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, tel.: 353 226 319, 724 923 904
e-mail: info@pckvary.cz, www.pckvary.cz

Změna programu vyhrazena.

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,
e-mail: karlovy.vary@joga.cz, www.joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská
www.joga.cz
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě. 1. lekce ZDARMA
Pondělí
18.00

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý
17.30

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý
19.00

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí

Středa
18.00

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí

Čtvrtek
19.15

Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

12. 12.
9.00–12.30

Sobotní vánoční dílna, Michaela Schwarzová
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary

15. 12.
9.00–10.30,
11.00–12.30

Hrozby neonacismu – akce pro školn třídy
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

16. 1. 2010
10.00–14.00

Kurz kreativní tvorby s Evou Hauserovou
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary

Komunikace v angličtině s rodilým mluvčím aneb K maturitě z AJ s úsměvem
18. 1. – 3. 5.2010

VÝUKOVÉ CENTRUM MILADY HORÁKOVÉ
nám. Dr. M. Horákové 2A, Karlovy Vary

13. 12.
14.00–18.00

9. 1.
15.30

Fara kostela v Rybářích: religionista doc. Ivan Štampach přednese
„Hermetické směry v současné spiritualitě“
(alchymie, astrologie, kabala, magie, rosikruciáni, zednáři)

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD

otevřeno každou středu od 14 do 18.00 na adrese:
Varšavská 2, Karlovy Vary, prostory sekretariátu KDU-ČSL
Knihovnu provozuje občanské sdružení Křesťanská akademie Karlovy Vary.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary, tel./fax: 353 563 621
e-mail: kostel.sv.Anny@seznam.cz, web: www.kostel-sv-anny.unas.cz
J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, Mistře“
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor a sólisté za doprovodu komorního
orchestru a varhan, řídí Miloš Bok
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné.

Adventní prezentace karlovarských výtvarníků
Přátelské posezení pro veřejnost s punčem a umělci.

HUDEBNÍ VÁNOCE A NOVÝ ROK
V GRANDHOTELU PUPP

Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v Karlových Varech, o. p. s.
Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, mpcad@atlas.cz,
tel.: +420 353 447 045, fax: +420 353 447 046

www.akavar.atlasweb.cz

Fara kostela v Rybářích: kazatel husistské církve Lukáš Bujna přednese
„Poselství adventu a Vánoc v teologii a liturgii“

Každé pondělí 17.30–19.00
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary
Více informací o kurzech a seminářích najdete na www.pckvary.cz nebo
na tel. číslech 353 226 319, 724 923 909.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Karlovy Vary
4. 12.
19.00

Zapomenuté vánoční zvyky na Karlovarsku, PhDr. Stanislav Burachovič
9.00–11.15 pro školní třídy, 15.00–17.15 pro veřejnost
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

1. 12.

Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy...)
najdete na www.joga.cz/karlovyvary

20. 12.
15.00

Miminka do dlaně
Putovní výstava fotografií příběhů nedonošených miminek a návrhů
z designérské soutěže, která má napomoci lidem si uvědomit, čím nedonošené
děti a jejich rodiče prochází, a jak jim může jejich okolí a společnost pomoci.

Do 23. 12.
Pracovní terapie, výtvarná činnost
Pohybová terapie – sportstudio Prima

obrazy

23. 12.
13.30

Před Grandhotelem Pupp
Odpoledne pod vánočním stromem
Zpěv koled, vánoční hudba. Trubky a pozouny – fanfáry, kasace, zobcové
flétny, folková skupina Tuláci.

24. 12.
14.30

Tichá noc, svatá noc
Pastorely, vánoční hudba a koledy z celého světa.
Zpěv, varhany, komorní orchestr, dirigent prof. Jiří Štrunc.

25. 12.
15.00

Sváteční hudba při svíčkách
Mozart: Malá noční hudba /výběr/, Vivaldi: Čtvero ročních dob
Divertimento – smyčcový soubor hráčů Karlovarského symfonického
orchestru. Umělecký vedoucí Vladislav Liněcký. Dirigent Martin Peschík.

26. 12.
15.00

Louis Armstrong – memory
Slavné evergreeny s legendami prvé poloviny 20. století.
Steamboat Stompers – pražský dixieland a host Jimmy Wallat – USA

1. 1.
15.00

Slavnostní Novoroční koncert Karlovarského symfonického orchestru
Mozart: Don Giovanni, Dvořák – Slovanské tance, Humoreska, Smetana:
Skočná, Brahms: Uherské tance, Suppé: Lehká kavalerie, Offenbach: Orfeus
v podsvětí, Strauss: Netopýr, valčíky, Monti: Čardáš aj. Sólisté: G. Kopperová –
zpěv a V. Liněckij – houslová sóla. Dirigent František Drs.
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SPORT Prosinec 2009
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ

C A R L S B A D S K I S P R I N T 2009

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)

Müller Production, s. r. o.
www.mproduction.cz
26. 12. 2009
3. ročník mezinárodních závodů v běhu na lyžích
I letos se v centru Karlových Varů na třídě T. G. Masaryka pojede na druhý svátek
vánoční za účasti 5 států mezinárodní závod v běhu na lyžích. Jeho patronem
a zároveň jedním ze závodníků bude Lukáš Bauer. Vstup zdarma.

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 pétanque
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po - pá 14.00 – 19.30

koncert
vložené závody
PVP family závod dětských nadějí
Velká cena KALAS Sportswear
McDonald’s závod olympijských nadějí
vyhlášení výsledků vložených závodů
vánoční koncert Anety Langerové
představení závodníků
start hlavního závodu
vyhlášení výsledků
ohňostroj

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou,
nohejbal, florbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost: po – pá
15.00 – 20.00
		
so – ne
15.00 – 20.00
		
svátky, prázdniny
15.00 – 20.00

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

TURISTIKA

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
turiste.webpark.cz
5. 12.
12. 12.
19. 12.
26. 12.
1. 1.
8. 1.

Do Chyše po stopách za Karlem Čapkem
Předvánoční Praha – historie spojená s návštěvou divadla v Nuslích
Za adventní náladou k sousedům v saském Freibergu
Štěpánská procházka Karlovými Vary za historií
Novoroční čtyřlístek: Ze Stráže n. Ohří do Boče (Peklo – Nebesa)
Valná hromada – výroční členská schůze

BASKETBAL

BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
Ženy – Ženská basketbalová liga
12. 12. 17.30
BK Loko KV – Valosun Brno
Mladší dorostenky – Dorostenecká liga
5. 12.		
BK Loko KV – USK Praha „B“
6. 12.		
BK Loko KV – BC Benešov
19. 12. 17.00
BK Loko KV – BA Sparta
Starší žákyně – Žákovská liga
12. 12. 14.00
BK Loko KV – BK Kralupy – junior
Minižákyně – Krajský přebor, ZŠ Konečná
5. 12. 9.00, 11.00 BK Loko KV – DBK Kožlany
TJ Thermia Karlovy Vary
vše se koná v ZŠ 1. máje č. 1
Muži „A“ II. celostátní liga
12. 12. 16.00
TJ Thermia – Sokol Bohnice
13. 12. 10.00
TJ Thermia – Sokol Pražský
Dorostenci starší U18 celostátní dorostenecká liga
5. 12. 17.00
TJ Thermia – Sokol Žižkov
6. 12. 10.00
TJ Thermia – BK Beroun
Muži „B“ krajský přebor
19. 12. 17.30
TJ Thermia – BŠM Sokolov

Program
14.00
15.00
		
		
		
16.40
17.00
17.45
18.00
19.30
19.50

Dopravní omezení
V době od 25. 12. 2009 od 6.00 hod. do 27. 12. 2009 do 6.00 hod. budou
z důvodu konání této sportovní akce úplně uzavřeny úseky místních komunikací:
- nábřeží Osvobození – od ulice Zahradní po křižovatku s ulicí Varšavskou,
- T. G. Masaryka – v úseku od České pošty po drogerii Rossmann,
- ulice Zahradní – od č.p. 27 k budově České pošty,
- Poštovní most.

Mistrovství Evropy v naturální kulturistice
Ve dnech 30.–31. 10. 2009 se ve velkém sále hotelu Thermal v Karlových
Varech uskutečnil za podpory Nadace
města Karlovy Vary Fame-Aminostar
European Championships 2009 v naturální kulturistice mužů a fitness žen.
V 10 kategoriích se představilo více
než 70 soutěžících ze 13 států! Mezi
nimi se na medailové pozice dokázali prosadit i dva závodníci Fit klubu
Boba Karlovy Vary. Zdeněk Drobný získal zlatou medaili v kategorii Muži do 180 cm
a stříbro v Bodyfitness mužů, Petra Hnátková pak stříbro v kategorii Fitness Model.
Tomáš Procházka
prezident České společnosti pro naturální sport, o. s.

Největší naděje lyžařského klubu LK Slovan
Karlovy Vary trénovaly na ledovci
Na přelomu října a listopadu odjela skupina lyžařů společně se dvěma trenéry
běžeckého klubu LK Slovan Karlovy Vary na první výcvikový tábor na rakouský
ledovec Dachstein. V penzionu Alpenkrone našli příjemnou základnu po celou
dobu soustředění. Závodníci tak měli možnost najíždět první letošní kilometry
na lyžích na kvalitním, čerstvě napadaném sněhu ve společnosti mnoha reprezentačních družstev běžců, biatlonistů a sdruženářů z celého světa. Na ledovci
panovaly ideální podmínky – teplota se pohybovala pod bodem mrazu, slunečné počasí a bezvětří. Jedna tréninková fáze probíhala na ledovci na lyžích a další
dvě fáze v Ramsau, kde se pokračovalo v „suché“ přípravě a regeneraci. Podle
šéftrenéra LK Slovan Karlovy Vary, pana Mgr. Lukáše Krejčího, pracovali všichni
závodníci velmi poctivě a pokračovali tak v usilovné přípravě na nadcházející
sezónu. Ta bude dlouhá a náročná a LK Slovan Karlovy Vary bude chtít navázat
na předchozí vynikající výsledky, kterými se prezentoval v předchozích sezónách. Vždyť jenom v loňské sezóně
získali 3 tituly Mistra ČR a 2 bronzové
medaile a dokázali vyhrát 6 závodů
Českého poháru. Tři závodníci, Petra
Nováková, Jan Kronika a Jakub Rádl,
jsou zařazeni do reprezentačního
družstva Olympijských nadějí. I pro
letošní rok má LK Slovan Karlovy Vary
nemalé cíle.

LYŽOVÁNÍ

Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary

Běžecké lyžování
Přípravka tréninky každé pondělí od 16.30–18.00 hod. v tělocvičně ve škole
na Růžovém vrchu, kontakt Vasil Husák 777 740 280, www.lkslovan.cz.

Podzimní příprava na ledovci Dachstein
říjen 2009. Zleva: Radim Vik, Jan Franc,
Jakub Rádl, Jan Kronika, Tomáš Jaroš

Vše ovšem začíná od těch nejmenších, a proto jsou v klubu velice vítáni
právě oni, kterým se věnuje zkušený
tým trenérů. Více na stránkách LK Slovan Karlovy Vary www.lkslovan.cz.
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KV ARENA – TELEGRAFICKY
• V KV Areně otevřena GALERIE SLAVNÝCH –
22. října 2009 byla na hlavním chodbovém prstenci
ve 3. podlaží KV Areny otevřena GALERIE SLAVNÝCH. Představovat bude mezinárodně a světově
proslulé osobnosti ze světa kultury, showbyznysu,
sportu a dalších vybraných oblastí společenského
života, které budou v KV Areně účinkovat, nebo
které ji třeba jenom jako hosté poctí svojí návštěvou. Jako první do ní byl zařazen portrétní banner
věhlasné kvartetové ikony diskotékového popu –
kapely BONEY M., která při jejich jediném vystoupení v ČR na aktuálním turné ve formaci s legendárním Bobby Farrellem v KV Areně vystoupila při
dvojkoncertu s ABBA Stars revival. Nadčasový projekt má za cíl popularizovat, respektive připomínat
přítomnost uvedených celebrit v KV Areně, Karlových Varech a Karlovarském kraji.

ní show a fantastický zážitek pro diváky všech generací, vynikající výkon obou sólistů, skvělé ozvučení a brilantní sound doprovodné kapely – pouze
podobnými superlativy se dá shrnout exkluzivní
koncert nepřehlédnutelné celebrity české populární hudby Karla Gotta a světově proslulé pěvkyně
Evy Urbanové, kteří na pódiu KV Areny ve středu
18. 11. 2009 od 19.00 hodin skutečně excelovali!

ální kostku při hokejových zápasech HC Energie
a při kulturních akcích. Ze studia současně odbavuje nejrůznější animace a prezentační sekvence
na multimediální pás, který obepíná celý interiér
hlavní haly. Z jednotlivých akcí lze také podle zájmu
pořadatele připravit on-line internetové přenosy
(streaming).
• Exkluzívní koncert Karla Gotta a Evy Urbanové
v KV Areně nadchnul přes 4600 diváků – Perfekt-

• Po rádiu je v KV Areně i televize - Po internetovém rádiu ArenaRádio.cz, které zde zahájilo vysílání
1. 10. 2009, se do KV Areny nastěhovala společnost
TV Vřídlo, která odsud od 2. 11. 2009 zahájila regionální digitální vysílání. Společnost zde už také
od počátku provozu obsluhuje centrální TV studio
komplexu, zajišťuje režii a přenosy na multimedi-

PROGRAM AKCÍ

Populární čtyřiatřicetinásobný Zlatý slavík Karel
Gott během svých hudebních bloků nabitých výběrem svých někdejších i ryze současných největších
šlágrů s nepředstíranou lehkostí a uměleckou bravurou provedl nadšené diváky svojí veleúspěšnou kariérou. Spontánní aplaus vyprodaných tribun sklízela
se svými klasickými áriemi i hity v novodobém melodickém pop-rockovém aranžmá také sopranistka Eva
Urbanová, sólistka opery Národního divadla v Praze
a host prestižních zahraničních operních domů, včetně Metropolitní opery v New Yorku. Bouřlivé ovace
celého výborně naladěného sálu samozřejmě patřily
také duetům obou interpretů. Ten večer karlovarská
KV Arena zažila nefalšovaný koncert hvězd!
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VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM
4.12.

ENERGIE KV – BK MLADÁ BOLESLAV

Extraliga ledního hokeje

6.12.

OPERA AIDA (G. VERDI)

Premiéra v ČR za účasti světoznámých pěvců

8.12.

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE S ORCHESTREM

Světoznámé hudební těleso v tradičním vánočním koncertu

9.12.

ENERGIE KV – BENZINA LITVÍNOV

Extraliga ledního hokeje

13.12.

ENERGIE KV – OCELÁŘI TŘINEC

Extraliga ledního hokeje

31.12.

SILVESTR V KV ARENĚ

Party s živou hudbou, hosty, DJ’em a ohňostrojem

Změny v programové skladbě i v dílčích specifikacích jednotlivých akcí a pořadů vyhrazeny. Akce
nebo programy k termínu uzávěrky vydání zatím
ani předběžně nepotvrzené, nejsou zařazovány.
Rozpis připravovaných akcí a programů a podrobnější informace k nim, odkazy na předprodejní
místa, pokyny pořadatelů a další detaily najdete
stejně jako průběžně zařazované aktuality také
na webových stránkách společnosti KV Arena –
www.kvarena.cz. Kalendář akcí a programů je
průběžně aktualizován.

VYDATNÁ PORCE ZÁBAVY!

www.kvarena.cz

Má vaše dítě postižený zrak? Nejste na to sami

Pravidelné opakování přináší výsledky.

Přejete si chlapečka nebo holčičku? Je mi to jedno,
hlavně ať je zdravé. Odpoví asi každá budoucí maminka. Těm, kterým se zcela zdravé miminko nenarodí,
pomáhají služby rané péče.
Tato terénní služba je poskytována přímo v rodině
dítěte. Poradci rané péče přijedou až k vám domů,
vyslechnou, poradí a doporučí další postup. Poradce
také vybírá vhodné pomůcky a hračky, které podpo-

rují správný vývoj dítěte. Rodičům ukáže, jak s pomůckami pracovat, příp. je zapůjčí do další konzultace.
Během konzultace je prostor nejen pro práci s dítětem, ale i pro jeho rodiče, které často napadá mnoho
otázek souvisejících s jejich současnou a nelehkou
situací. S rodiči se řeší to, co je pro ně důležité. Od aktuálního zdravotního stavu dítěte a výsledků lékařských zpráv, přes vhodné pomůcky a úpravu prostředí, až po možnosti zařazení jejich dítěte do mateřské
školy.
Ve Středisku rané péče pracují vysokoškolsky vzdělaní odborníci – speciální pedagogové a sociální pracovníci. Spolupracuje i s dalšími odborníky – fyzioterapeutkou, logopedkou apod.
Středisko rané péče SPRP Plzeň působí v Plzeňském
a Karlovarském kraji. Je zaměřeno na rodiny s dětmi
se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do čtyř až sedmi let. Služby Střediska jsou rodinám
poskytovány zdarma, financovány jsou z různých
zdrojů (např. MPSV, samosprávy měst a obcí, nadační
fondy). Nejde o lékařskou péči, ale o sociální službu.
Cílem rané péče je předcházet postižení, případně
zmírnit jeho důsledky a zajistit plnohodnotný vývoj
dítěte.

Vše probíhá formou hry.

Středisko rané péče SPRP Plzeň
Tomanova 5
301 00 Plzeň
Telefon/fax: 377 420 035
E-mail: plzen@ranapece.cz
www.ranapece.cz

TELEGRAFICKY
V úterý 17. listopadu si Karlovy Vary připomněly Den boje
za svobodu a demokracii, který je zároveň Dnem studentstva
a dvacátým výročím událostí, které odstartovaly pád totalitního
režimu. Zástupci města odhalili pamětní desku jedné z významných osobností listopadu 1989 na Karlovarsku, PhDr. Jindřichu
Konečnému, jednomu ze zakladatelů Občanského fóra a poté
poslanci Federálního shromáždění. Pamětní deska je umístěna
na městské budově v sousedství hlavní pošty. Prostranství před
hlavní poštou bylo v roce 1989 hlavním dějištěm demonstrací
a mítinků. Přátelé Jindřicha Konečného poté uložili jeho popel
do menhiru na městském hřbitově v Drahovicích.
Na vzpomínkový akt navázala celá řada dalších akcí, od představení divadel malých forem Dagmar a D3, přes besedu studentů gymnázia se spisovatelkou Lenkou Procházkovou a sportovní turnaj O pohár primátora města, až po páteční Voskar
Student Fest na Husovce.

Součástí programu oslav Dne studentstva byl sportovní turnaj v košíkové O pohár primátora města. Turnaj
chlapeckých družstev proběhl ve středu
18. listopadu a turnaj dívčích družstev
navázal o den později, 19. listopadu. Dějištěm turnaje byla Střední průmyslová
škola keramická a sklářská v Rybářích.
Medailové pozice obsadila dívčí družstva Prvního českého gymnázia, Střední
pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, mezi chlapci zvítězilo družstvo
Prvního českého gymnázia následováno družstvy Střední pedagogické školy
a Střední školy keramické a sklářské.

Městská knihovna Karlovy Vary
vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže
pro všechny od 0 do 99 let

Po letních záplavách věnovalo zastupitelstvo města Karlovy Vary ve prospěch postižených malých obcí 400 tisíc
korun na nápravu škod. Jedna z těchto
obcí byla v jižních Čechách, druhá, Blatnička, je na Hodonínsku, tedy na jižní
Moravě. Starostka Blatničky, paní Jarmila Hrušková, osobně navštívila město Karlovy Vary a přivezla městským
radním poděkování od obyvatel obce.
Kromě poděkování písemného obdrželi
představitelé Karlových Varů jako poděkování, ale i jako výraz obnovy obce
po povodni, tradiční víno z Blatničky.

Dopis pro Ježíška
od 2. 11. do 18. 12. 2009
Svá literární a výtvarná díla odevzdávejte v Městské
knihovně I. P. Pavlova 7 nebo na všech pobočkách
městské knihovny. E-mailem na:
l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz.
Výherci získají vánoční dárečky od knihovnického
Ježíška. Více informací v dětském oddělení městské
knihovny nebo na tel.: 353 221 365.

Zleva náměstci primátora Jana Petříková a Petr Keřka, starostka
Blatničky Jarmila Hrušková a náměstkyně primátora Dagmar
Laubová.

Osmnáctý listopad přinesl vyprodaný
koncert pěveckých legend Karla Gotta
a Evy Urbanové. Ještě před koncertem
navštívily obě známé osobnosti primátora města. Tématem rozhovoru byl samozřejmě také letošní ročník Českého
slavíka, primátor se zpěváků ptal i na jejich dojmy z nové karlovarské koncertní
haly. Večerní koncert navštívily čtyři tisíce nadšených fanoušků, včetně hostů
z blízkých německých měst.

Jan Kopál
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