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Karlovarské

4. REPREZENTAČNÍ PLES4. REPREZENTAČNÍ PLES

Nejoblíbenější český humorný vypravěč 

se představí v pořadu:

„Cestou necestou“

13. 2. 2008 (středa)
od 19.30 hod.

Velký sál Thermal

Cena vstupenek: 350, 
280,200,- Kč 

Předprodej vstupenek:
Infocentrum Dolní nádraží, 
Infocentrum v ulici Lázeňská, 
recepce hotelu Thermal

Primátorka města Vás srdečně zve na

4. REPREZENTAČNÍ 
PLES 

M Ě S T A  K A R L O V Y  V A R Y

Dne 15. března 2008
od 20. 00 hodin

ve Slavnostním sále Grandhotelu PUPP

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
OD 25. ÚNORA 2008

 Infocentrum města Karlovy Vary (Lázeňská ul., 
dolní nádraží)

 Kino ČAS

MIROSLAV DONUTIL

ZAJÍMAVOSTI ČÍSLA:

2 • Projekt Thermae Europae
 • Fotosoutěž
3 • Rozpočet města na rok 2008
4 • Sloupek slavných návštěvníků
 • Olšová vrata
5 • Partnerské město Varberg
6 • KV Arena
7 • Strategický plán města
8 • Anketa o nejoblíbenějšího 
   učitele
9,10,11• Kultura únor 2008
12 • Sport
16 • Telegrafi cky

Závěrečná Tisková zpráva
ze dne 11. ledna 2008 Tříkrálová sbírka Farní 
charity v Karlových Varech

 
 Dnes byla ukončena rozpečetěním kasiček 

Tříkrálová sbírka 2008 pořádaná v Karlových Va-
rech a okolních obcích Farní charitou Karlovy Vary.

Osmdesát skupinek koledníků z řad skautů, pra-
covníků a dobrovolníků charity a především stu-
dentů a žáků středních a základních škol, (tj. přes 
250 lidí) vybralo celkem  117.522,- Kč včetně cizí 
měny. 

Zvláště bych vyzdvihl 13 skupinek koledníků 
z Bečova nad Teplou a okolních vesniček, které na-
sbíraly dohromady přes 31 tis. Kč – to je úžasné. 

Výtěžek sbírky bude použit na zlepšení života 
uživatelů služby Domova pro matky s dětmi v tísni 
v Karlových Varech Staré Roli, který je po celý rok 
kapacitně zcela naplněný (sedm pokojů pro ma-
minku s dítětem, někdy i pěti). Zakoupí se nové po-
stele a palandy, vymění se linolea, případně i část 
oken a dveří.

Tento rok považujeme za úspěšný, i když při 

markantním navýšení počtu koledníků nedošlo 
k odpovídajícímu nárůstu celkových vybraných 
příspěvků. Avšak tak jako všechny veřejné sbírky 
bojují s nezájmem a lhostejností občanů, a proto 
výtěžek většiny sbírek v ČR klesá. Nám se tento po-
kles podařilo v Karlových Varech při této veřejné 
sbírce zastavit: 2005 – 171.224,- / 2006 – 130.449,- / 
2007 – 93.742,- / 2008 – 117.522,-.

Děkuji všem kteří přispěli sebemenším obnosem 
i těm, kteří na koledníky byli vlídní a laskaví.

Na tříkrálový účet u ČS 33001122/0800 lze přispí-
vat i nadále, je možné využít i dárcovskou SMSku 
s textem: DMS KOLEDA na číslo 87777 (cena je 30,- 
Kč).

 
 Ing. Jiří Novák, ředitel
Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 434 210, 731 433 033
Fax: 353 434 213
E-mail: farni.charita.kv@volny.cz
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Piešťany

Acqui Terme - Itálie

Velingrad

Varberg

„THERMAE EUROPAE“

THERMAE EUROPAE je evropský tříletý projekt 
zaměřený na zhodnocení a ochranu lázeňského 
kulturního dědictví evropských termálních měst, 
přičemž účelem celého projektu je zviditelnění 
lázeňských měst v Evropě a zdůraznění významu 
jejich kulturního bohatství. Karlovy Vary, které jsou 
vedoucím celého projektu, se tak staly hlavním 
městem evropských lázní. Město Karlovy Vary stálo 
u samého zrodu celého projektu a jeho zahájením, 
které proběhlo v rámci Kick-off mítinku v Grandhotelu 
Pupp dne 1.října 2006, se tak stalo oficiálně jeho 
lídrem a hlavním organizátorem. Partneři projektu 
vytvořili rozsáhlou síť zahrnující důležitá lázeňská 
města a organizace z jedenácti zemí Evropy.

Projekt THERMAE EUROPAE je financován 
za podpory Programu „CULTURE 2000“ 
a spolufinancován jednotlivými spoluorganizujícími 
partnery, kterými jsou švédský Varberg, italské Acqui 
Terme, slovenské Piešťany, bulharský Velingrad 

a belgická společnost 
Eurotec Consulting S.p.r.l., 
která má na starosti 
koordinaci veškerých aktivit 
spojených s projektem.

Během tří let trvání projektu budou, kromě 
jiných aktivit, zorganizovány 3 významné kulturní 
události, z nichž první již proběhla v říjnu loňského 
roku ve švédském Varbergu, poslední je plánovaná 
na jaro příštího roku v italském Acqui Terme a úplně 
největší a nejvýznamnější proběhne u příležitosti 
oslav zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech 
v květnu tohoto roku. V rámci projektu se uskuteční 
několik různých akcí jako např. přátelské exhibiční 
fotbalové utkání mezi Europoslanci a zástupci 
politiků a slavných osobností, které bude volně 
přístupné veřejnosti, dále bude slavnostně zahájena 
putovní výstava zaměřená na historické a kulturní 
dědictví evropského lázeňství, tvořená z několika 
různých sekcí. Neméně významnou událostí pak 
bude pořádání mezinárodní lázeňské konference, 
která potrvá dva dny a kde budou prezentovány 
nejdůležitější výstupy projektu Thermae Europae: 
kniha o evropském lázeňství, publikace White Book 
-  studie o evropském termálním dědictví zpracovaná 
kvalifikovanými specialisty a magazím Thermae 
Europae, který bude až do ukončení projektu, 
tedy do 30. září 2009, vycházet čtvrtletně a bude 
distribuován do všech zemí Evropy.

Díky tomuto projektu se Karlovy Vary ještě více 
zviditelní a stanou se skutečnou vlajkovou lodí 
evropského lázeňství.

V současné době probíhá ve školách Karlových 
Varů výtvarná a literární soutěž podporovaná 
projektem Thermae Europae. Projekt Evropské 
unie napomáhá šíření kultury v Evropě a dává 
prostor a příležitost žákům a studentům našeho 
města zapojit se do prezentace Karlových Varů jako 
lázeňského města Evropy a napomoci šíření kultury 
po celé Evropě. Projekt Thermae Europae, kromě 
jiného, umožní také přiblížit žákům i studentům 
podstatu Evropské unie (propojení kultur a zvyků 
zemí EU, vyjádření pocitů pomocí umění a jeho šíření 
mezi širokou veřejnost, což napomáhá pochopení, 
míru a sounáležitosti v celé Evropě.)

Libuše Hánová

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Projekt Therma Europae je podporován dotacemi 
z Evropské unie a je zde také prostor pro širokou 
veřejnost, která má možnost se zapojit do prezentace 
svého lázeňského města nejen u nás, ale také 
v zahraničí.(Např. Itálie, Bulharsko, Švédsko a mnoho 
dalších zemí EU.)

 Město Karlovy Vary tímto vyzývá širokou veřejnost 
k účasti v amatérské fotografické soutěži s námětem 
¨ Život v lázních aneb kulturní lázeňské dědictví ,̈ 
která proběhne v rámci projektu Thermae Europae. 
Její vítězové budou informováni v průběhu měsíce 
dubna a následně zveřejněni v  květnovém čísle 
Radničních listů. Osobně je odmění primátorka Města 
Karlových Varů u příležitosti slavnostního otevření 
Putovní výstavy s námětem“Lázeňství“.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, přičemž 
není podmínkou zúčastnit se obou z nich.

1. Architektonické dědictví
- přírodní prostředí, prameny, kulturní místa 

a budovy lázeňských měst;

- (fotografie historických budov, parků, 
rozhleden, kolonád apod.)

2. Hloubavý portrét “lázeňského životního stylu“.
- část mnohem více umělecky a kreativně 

zaměřená.
- snahou je  zachytit  vzhled současného 

lázeňství a životní styl s ním spojený
- (zachycení momentů v průběhu různých 

ročních období - osoby při rekreaci, vyzařující 
pocity štěstí, vyrovnanosti, spokojenosti)

Každá z kategorií bude odměněna samostatně, 
a to následovně:

1. místo – šek na 25.000,- Kč
2. místo – voucher pro 2osoby na wellness víkend 
v některém z partnerských měst
3. místo – dárkový koš s drobnými předměty 
a typickými lázeňskými produkty.

Podmínky soutěže: 
1. věk účastníka minimálně 18 let.
2. fotografie budou zaslány v odpovídající tiskové 

kvalitě (v rozlišení 300 dpi o velikosti nejméně 3 
MB) 

3. k jednotlivým kategoriím bude zasláno 
maximálně po 3 fotografiích

4. každá fotografie musí obsahovat popisek (název 
fotografie nebo celého souboru)

5. soutěže se mohou účastnit pouze amatérští 
fotografové 

6. poskytnutí osobních údajů (jméno, příjmení, 
věk, adresa, telefonní kontakt/e-mail.)

7. každý účastník soutěže souhlasí s tím, 

že veškeré jím zaslané fotografické materiály 
se automaticky stanou majetkem projektu 
Thermae Europae, který se stane výhradním 
držitelem autorských práv a budou využívány 
k šíření a distribuci související s projektem 
Thermae Europae. Zaslané podklady a snímky 
se nevrací. Děkujeme za pochopení.

Do soutěže budou zařazeny pouze ti účastníci, 
kteří splní všechny výše uvedené podmínky. 
Vítězné snímky vybrané odbornou porotou 
se stanou součástí putovní výstavy lázeňství 
v Evropě. Vernisáž bude slavnostně zahájena 
primátorkou města Karlových Varů dne 4. 5. �008.

Potřebné údaje spolu s fotografiemi zasílejte 
na adresu: 

Koordinační technická kancelář
projektu Thermae Europae

Husovo nám. 2,
360 01 Karlovy Vary

Libuše Hánová
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TARIF

NEPØESTUPNÍ JÍZDENKY

12 Kè 6 Kè 70 Kè 12 Kè

PØESTUPNÍ JÍZDENKY

16 Kè 8 Kè 70 Kè 170 Kè

 40 min.  24 hod.  1 týden

PØEDPLATNÍ JÍZDENKY

 základní  zlevnìná

základní  zlevnìná

mìsíèní ètvrtletní pololetní

1480 Kè330 Kè
pøenosná

770 Kè
zlevnìná

140 Kè
pes

330 Kè

základní základní

zlevnìná

770 Kè

360 Kè

základní

91jízdenka na vyhlídkové lince

 základní  zlevnìná

PØEPRAVNÉ BEZPLATNÁ PØEPRAVA

Platnost nepøestupních jízdenek je na 1 jízdu.

Platnost pøestupních jízdenek je od èasu oznaèení na dobu jejich platnosti. Týdenní jízdenka platí 7 dní vèetnì
vyznaèeného dne. 24 hodinová a týdenní jízdenka platí navíc i na vyhlídkové lince è. 91 a lanové dráze Diana.
Pøestupní jízdenky se oznaèují pouze pøi prvním nástupu do autobusu.

dìti do 6 let
pøedstavitelé státní moci a nìkterých státních
      orgánù dle zákona è. 236/1995 Sb.
držitelé prùkazu ZTP
držitelé prùkazu ZTP/P vèetnì prùvodce, psa
      a invalidního vozíku
koèárek s dítìtem, nákupní tašky a cestovní
      zavazadla bìžných rozmìrù
hudební nástroje v obalu, lyže v obalu

dìtský koèárek bez dítìte, pøedmìty
ve tvaru desky nad rozmìry 5x80x100 cm,
úzké pøedmìty nad
prùmìr 10 cm a
délku 150 cm, pes 12 Kè
K úhradì pøepravného lze kromì nepøestupní jízdenky
za 12 Kè použít i pøestupní jízdenky v hodnotách 16,
70 nebo 170 Kè.

Platí od 1.1.2008

PLATNÝ NA LINKÁCH MHD KARLOVY VARY, LANOVÉ DRÁZE IMPERIAL A NA VYBRANÝCH
PØÍMÌSTSKÝCH LINKÁCH NA ÚZEMÍ MÌSTA KARLOVY VARY A OKOLNÍCH OBCÍ

PRODEJ JÍZDENEK U ØIDIÈE
U øidièe lze zakoupit pouze pøestupní jízdenky
v hodnotách 16, 8 a 70 Kè.

1x

Prodej mìsíèních èasových jízdenek probíhá od 20. dne pøedcházejícího mìsíce do 19. dne stávajícího mìsíce.
Platnost èasové jízdenky je v mìsíci, ètvrtletí, pololetí na ní vyznaèeném, dále v poslední den pøedcházejícího
mìsíce pøed platným obdobím a první 3 kalendáøní dny následujícího mìsíce po platném období.
Èasovou jízdenku je možné zakoupit pouze pøi pøedložení pøíslušné prùkazky. Nárok na použití zlevnìných
èasových  jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované ve smluvních pøepravních podmínkách dopravce.
Manipulaèní poplatek za vystavení prùkazky èiní 20 Kè.

Příjmy
Druh příjmu v tis. Kč podíl v %
Daně z příjmů fyzických osob 148 689 13,5
Daně z příjmů právnických osob 189 856 17,2
Podíl daně z přidané hodnoty 234 317 21,2
Daň z nemovitostí na území města 23 500 2,1
Poplatky z vybraných činností a služeb 83 790 7,6
Nedaňové příjmy 61 425 5,6
Kapitálové příjmy 1 000 0,1
Transfery ze státního rozpočtu 241 827 21,9
Převody z fondů hospodářské činnosti - VHČ 120 000 10,9
CELKEM: 1 104 404 100,0

Převody z fondů
hospodářské činnosti

- VHČ 10, 9%

Daně z příjmů
fyzických osob

1�,5% Daně z příjmů
právnických osob

17,�%

Transfery ze
státního rozpočtu

��,0%

Kapitálové příjmy
0,1%

Nedaňové příjmy
5,6%

Poplatky
z vybraných činností

a služeb 7,6%

Daň z nemovitostí
na území města

�,1%

Podíl daně
z přidané hodnoty

�1,�%

Výdaje
   Odhad Schválený
Závazné ukazatele  -  VÝDAJE Skutečnost čerpání rozpočet podíl
 2006 2007 �008 
  v tis. Kč v %
1 Sociální služby a zdravotnictví 116 215 164 003 129 298 8
2 Vzdělávání 129 326 115 421 103 802 7
3 Kultura 70 848 87 207 77 352 5
4 Tělovýchova a sport 69 370 244 340 397 080 25
5 Doprava 163 977 195 560 445 916 28
6 Životní prostředí 153 298 132 461 99 694 6
7 Lázeňství 32 075 11 283 9 550 1
8 Bezpečnost 57 143 55 320 55 182 3
9 Propagace města 13 832 12 826 8 967 1
10 Bydlení a nemovitosti 40 033 24 151 31 963 2
11 Vnitřní věci 155 294 183 264 190 323 12
12 Ostatní 23 957 22 905 28 488 2
Výdaje celkem 1 0�5 �68 1 �48 741 1 577 615 100%

Ostatní
�%

Sociální služby
a zdravotnictví

8%

Vnitřní věci
1�%Bydlení a nemovitosti

�%

Doprava
�8%

Vzdělávání
7%

Kultura
5%

Tělovýchova a sport
�5%

Propagace města
1%

Bezpečnost
�%

Lázeňství
1%

Životní prostředí
6%

Rozpočet města K.Vary na rok 2008
Vážení spoluobčané,

každým rokem Vás v Radničních listech
informujeme o rozpočtu, se kterým bude naše město 
hospodařit po celý následující rok. Proto si Vás dovolu-
ji seznámit jak s průběhem sestavování tohoto zásad-
ního dokumentu, tak s jeho rozhodujícími finančními 
ukazateli.

Město Karlovy Vary bude letos hospodařit s rozpoč-
tovanými příjmy přesahujícími jednu miliardu sto mi-
lionů korun a plánovanými výdaji cca jedna miliarda 
a půl  korun.

Financování předpokládaného schodku v rozpoč-
tu města Karlovy Vary bude pokryto předpokláda-
nými zůstatky na bankovních účtech města a čer-
páním úvěru.  Rozpočet neohrožuje finanční stabilitu 
města a podporuje podmínky dalšího rozvoje karlo-

varského regionu.

Příjmové a výdajové části rozpočtu jsme podrobili pečlivé finanční analýze. Pří-
jmová část rozpočtu je sestavena na základě daňových příjmů  z let  2005, 2006 
a 2007 a u nedaňových příjmů byl proveden kvalifikovaný odhad na základě údajů 
z předešlých let.

Rozhodujícími položkami rozpočtu jsou náklady spojené se zajištěním  běžného 
chodu  města a investiční náklady, které zvyšují úroveň infrastruktury. Tvorba  roz-
počtu roku 2008 sledovala snížení provozních nákladů města a to v průměru o 5%.

K významným investičním akcím rozpočtu na rok 2008 patří: dokončení výstavby 
multifunkční haly, masivní rekonstrukce komunikací a chodníků, pokračující opra-
vy škol a mateřských škol, opravy opěrných zdí. Nemalá část investičních nákladů 
je vyčleněna na přípravu projektů se kterými se město bude ucházet o prostředky 
z Evropské unie.

Rozpočet nadále drží trend rozvoje podpory občanských aktivit v oblasti sportu, 
kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže.

Finanční výbor města Karlovy Vary již na svém prvním zasedání konstatoval nut-
nost průběžného sledování hospodaření města s důrazem na snižování provozních 
nákladů a efektivního využití investičních prostředků.

Rozpočet je jedním z hlavních nástrojů řízení města. Rozpočet na rok 2008, tak 
jak je sestaven zajišťuje běžný chod města, rozvoj města,  podporuje v nemalé míře 
sportovní a kulturní prostředí města a je zárukou finanční stability Karlových Varů.

Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
Předseda Finančního výboru
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• 15. února 2003 zemřel v Liberci Miroslav 
Horníček, čestný občan Karlových Varů z roku 
1966. V letech 1961–65 natáčel nezapomenutelné 
Momenty Mezinárodního filmového festivalu. 
V pohodlí Grandhotelu Pupp psal svou první
knížku Dobře utajené housle. Rád jezdil 
do Domu spisovatelů na Zámeckém vrchu 
a léčil se v Thomayeru u primařky MUDr. Mileny 
Wittnerové. V karlovarské Malé scéně se narodily 
Hovory přes rampu, později populární televizní 
program Hovory H, který rádi sledujeme i dnes.

• 18. února 1863 se narodil hudební skladatel 
biedermaierovského ražení Vojtěch Jírovec. 
V Karlových Varech připravoval v roce 1935 
slavnostní uvítání právě korunovaného 
českého krále a rakouského císaře Ferdinanda 
V. Dobrotivého. Zkomponoval Píseň na uvítanou 
a Píseň na rozloučenou, k nimž složil slova 
karlovarský majitel tiskárny Franz Franiek. Ten 
písně vytiskl, nechal doručit všem karlovarským 
občanům, s nimiž Jírovec nacvičil mohutný chór. 
Jak král projížděl městem, občané nastoupení 
na chodnících zpívali a mávali šátky. Císař byl dojat 
až k slzám, ovšem slzám radosti.

• 22. února 1858 se v Lucce narodil Giacomo 
Puccini. Do Karlových Varů přijel 13. srpna 1912 
a ubytoval se na Zámeckém vrchu v domě Osborn, 
který patřil lékaři Augustovi Schallerovi. Ten se ujal 
Pucciniho lázeňské léčby. Za připomínku stojí, 
že na 39. TOURFILM 2006 zavítala na pozvání 
města Simonetta Puccini, skladatelova vnučka. 
Přivezla s sebou dva znamenité pěvce, účastníky 
pravidelných Pucciniho festivalů, konaných 
na břehu Torre del Lago v Toskánsku – sopranistku 
Alessandru Meozi a Masimiliana Valeggiho 
(bas). Karlovarané se stali svědky nádherného 
odpoledního lyrického koncertu v Malé dvoraně 
Grandhotelu Pupp.

• 23. února 1933 se v Pardubicích narodil 
průmyslový výtvarník Ladislav Švarc, jehož dílo 
a propagace Karlových Varů bylo oceněno Cenou 
města Karlovy Vary.

• 26. února 1878 se v Praze narodila světoznámá 
operní pěvkyně Ema Destinová. Byl do ní 
zamilován Caruso, Toscanini i Puccini. Destinová 
však dala přednost arabskému barytonistovi Dinhu 
Eugenovi Gillymu, který ji na jevišti zachytil při pádu 
z koně a zachránil jí tak život. V Karlových Varech 
Destinová zpívala dvakrát: 1. srpna 1899 Santuzzu 
v Mascagniho opeře Sedlák kavalír a v roce 1904 
na pěveckém koncertě. Za první světové války, 
kdy sklízela úspěchy na scéně Metropolitní opery 
v New Yorku, ji přátelé zrazovali, aby nejezdila 
na prázdniny do válčící Evropy, že by se třeba už 
nemusela vrátit. Ale Destinová chtěla zas být v klidu 
svého zámečku ve Stráži nad Nežárkou. A skutečně 
už se během války do Ameriky nesměla vrátit.

• 28. února 1943 se ve Staňkově narodil 
ing. Svatopluk Zídek, přednosta Oblastní komory 
autorizovaných staveních inženýrů a techniků 
(ČKAIT) a od roku 2006 prezident Českého svazu 
stavebních inženýrů. Začínal jako stavbyvedoucí 
Pozemních staveb, podílel se na výstavbě bazénu 
Thermal a stavbě obchodního domu PERLA, 
lázeňského domu BRISTOL na Sadové třídě, 
internátu v Drahovicích, lázeňského domu Ostrava, 
balneoprovozu Imperial, domů Magistrátu, 
Geodezie ad. V čele První stavební řídil stavby 
penzion pro seniory v dolních Drahovicích, 
rekonstrukci Švýcarského dvora, Tržnice, Vindobony 
ad. Založil a organizoval mezinárodní konference 
Městské stavitelství, které se konají při výstavě 
stavebnictví FOR ARCH. 

Eva Hanyková

Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí

Olšová vrata
1246 - první písemná zmínka o obci 

Nadmořská výška:
572 – 600 metrů n.m.
celková rozloha: 1.221 hektarů, z toho 62,3 % lesní 
půda

Rok s nejmenším, největším a současným počtem:
- obyvatel 321(1845), 871 (1910), 392 (2008)
- domů 59 (1845), 83 (1910),   (2008)

Název Olšová Vrata  je patrně odvozen od vrat kostela 
sv. Kateřiny, které byly patrně vytvořeny z olšového 
dřeva.

Tato část Velkých Karlových Varů leží 5 km 
jihovýchodně od centrální části. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1246, tudíž plných 112 let před 
založením vlastních Karlových Varů. Katastr Olšových 
Vrat je jeden z největších, měří cca 1 221 hektarů, 
z nichž pře  60 %  připadá na lesní půdu. Kromě Hůrek 
je to nejvýše položená část města.     

Dříve to byla ryze zemědělská obec. V roce 1654 
je zde zaznamenáno 30 rodin domkářů, chalupářů, 
sedláků, kteří obhospodařovali 180 strychů polí, lesa 
i vinic. Olšová Vrata byla známa pěstováním chutného 
zelí.

V centru obce je umístěna kulturní památka, kdysi 
opevněný původní hřbitovní kostel sv. Kateřiny 
– patronky úrody a domácích zvířat, připomínaný již 
v roce 1257, jako farní pak v roce 1352. Přestavěn byl 
v roce 1838 – 1840. V hranolové zvoničce je zavěšen 
menší zvon z roku 1843. Šindelová krytina byla nově 
pořízena v roce 1972. Kolem kostela je původní 
ohradní zeď z lomového kamene oválného půdorysu, 
zesílená opěrnými pilíři.

Název této části Karlových Varů se nejčastěji spojuje 
v souvislosti s letištěm a golfovým hřištěm. Pro stavu 
karlovarského letiště vypracoval již v roce 1930 studii 
akdemik Stanislav Bechyně, v roce 1931 další návrh 
karlovarský architekt Rudolf Wels, nakonec byl 
realizován projekt pražského inženýra Jana Blažka. 
Letiště bylo slavnostně dáno do provozu dne 17. 
června 1933.

Od roku 1904 měly Karlovy Vary malé devítijamkové 
golfové hřiště v prostoru bývalého Gejzírparku 
na pravém břehu řeky Teplé. Brzy svými technickými 
parametry a kapacitou nestačilo. Již v roce 1928 
se začalo uvažovat o novém moderním hřišti, na něž 
bylo vybráno krásné území na katastru Olšových Vrat. 
Stěstím bylo, že u zrodu stály dvě golfové kapacity: 
poradce, organizátor a projektant golfového hřiště 
ve Vídni – Lainzu, vídeňský Čech, výborný golfista 
ing. Bedřich Gross a přední golfový architekt, Francouz 
polského původu C. Noskowski, který si ještě přizval 
specialistu na stavbu jamkovišť Paula Varina. Dne 
30. července 1935 bylo golfové hřiště v Olšových 
Vratech slavnostně otevřeno tehdejším starostou 
města Karlových Varů A. Schreiterem. Vznikl kouzelný 
přírodní sportovní areál včetně zavodňovacího 
systému v hodnotě na tehdejší dobu neuvěřitelných 
12 miliónů korun!

Za zmínku ještě rozhodně stojí oblíbené výletní 
místo Vítkova Hora se stejnojmenným hotelem 
a výletní restaurací. Již v roce 1888 zde stála 
v nadmořské výšce 639 metrů dřevěná vyhlídková 
věž, která se však do dnešních dnů nedochovala.

Vladislav Jáchymovský 
S laskavým svolením paní Jáchymovské

Upozornění na zvýšení ceny za odtah motorového vozidla 
a jeho střežení

V souladu s Nařízením č.10/2007, kterým se stanovují 
maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel 
a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní 
nehodě a za střežení těchto vozidel na určených 
parkovištích a z důvodu, že bude v nejbližším termínu 
podepsána Rámcová smlouva o odtahu vozidel 
se společností Bečvář Assistance s.r.o., upozorňuje 
technický odbor na:

1. zvýšení ceny za nucený odtah vozidla
 ze stávajících 400,- Kč na 1 000,-Kč,
2. zvýšení ceny za střežení takto odtaženého 

vozidla
 druhý a každý další den ze stávajících 100,-Kč 

na 150,-Kč.
Cena za střežení za první den (kalendářní den 

přitažení) zůstává na stejné výši, tj. 100,-Kč.

Tyto ceny se týkají nejčastěji prováděných nucených 
odtahů, tj. v případech, kdy:

1. vozidlo tvoří překážku silničního provozu, a
2. správce komunikace po předchozím oznámení 

rozmístěním přenosného dopravního značení 
provádí čištění nebo opravu komunikace.

Ceny za odtahy a střežení po dopravní nehodě – viz 
výše uvedené nařízení.

Kostel sv. Kateřiny

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU 
HEMISFÉROU
Ve dnech 16.-17.2.2008 v Sokolově
Myslíte si, že neumíte 
kreslit? Myslíte si, 
že nemáte talent? 
Ale máte! Každý, 
kdo umí držet tužku, 
umí kreslit. I Vy 
namalujete za dva 
dny takovýto portrét. 
Ukážeme Vám jak 
na to – ukážeme Vám, jak aktivovat Vaši 
pravou mozkovou hemisféru, ve které 
máte tyto dovednosti uloženy. Vhodné 
pro všechny věkové skupiny, pro 
dyslektiky, i jako příprava na uměleckou 
školu. Na profesi ani pohlaví nezáleží.
Prodáváme i dárkové šeky - Darujte 
originální zážitek.

www.zeichenkurs.eu Tel: 773 070 808
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Varberg Studené lázně zepředu

Varberg - Studené lázně, v pozadí pevnost

Moře u Varbergu

Přístavní a lázeňské město Varberg leží v regionu Halland, cca 85 km jižně 
od Göteborgu na západním pobřeží Švédska. Pod správu města spadá cca 
55.000 obyvatel, z nichž asi polovina žije  v centru města a zbytek v nejbližším 
okolí na venkově. Od poloviny 11. století byl Halland a s ním i Varberg dánskou 
provincií. Hrabě z Hallandu zastupoval dánský stát. Město Varberg vzniklo ko-
lem pevnosti, jejíž nejstarší část pochází ze 13. století. V průběhu staletí patřil 
Halland a s ním i Varberg střídavě Dánsku a Švédsku. Od konce třicetileté války 
od roku 1645 patří provincie Halland Švédsku. Ve 14. století pevnost ve Var-
bergu (původní jméno bylo Wardhberget) přešla do rukou švédského krále 
Magnuse Erikssona, který ji přestavěl na královský hrad a vytvořil z Varbergu 
mocenské centrum. Nyní je zde regionální muzeum, mládežnická ubytovna, 
restaurace a kavárna. 

Skandinávie je nejsevernější část Evropy a Švédové se vždy museli přizpů-
sobovat tvrdým životním podmínkám. Mnoho Švédů odcházelo v minulosti 
za obživou do Dánska a severní Ameriky zejména v 19. století. Průmyslová re-
voluce v 19. a zejména pak ve 20. století přinesla rozvoj průmyslu, ve Varbergu 
byl přístav, loděnice a spolu se železnicí přispěly k rozvoji obchodu. Vyvážely 
se odtud hutní výrobky, kámen,  dřevo, ale i obilí a produkty zemědělské výro-
by, byla zde malá textilní továrna, výroba nábytku, rozvíjela se řemesla. 

Lázeňství začalo svou tradici ve Varbergu již před 185 lety, první veřejné láz-
ně byly vybudovány v blízkosti přístavu v r. 1822, měly zde dokonce i léčivý 
pramen, ale na ozdravné pobyty k moři do Varbergu jezdili v 19. století zejmé-
na pacienti s tuberkulózou kostí. Švédové tehdy téměř  netrpěli  tuberkulózou 
plic, jako obyvatelstvo v jiných částech Evropy.

Krize 90. let 20. století utlumila průmyslový rozvoj, loděnice zmizely. Město 
se přeorientovalo hlavně na služby, rozvíjí se dále lázeňství, cestovní ruch, in-
formatika. Město vybudovalo novou univerzitu, kterou otevřelo v září 2003. 

Švédsko je proslulé krásou a čistotou své přírody, velký důraz je kladen 
na kvalitu životního prostředí. Je ale zajímavé, že  v  blízkosti města Varbergu 
se nachází i vysoce kvalitní  atomová elektrárna Ringhals se čtyřmi reaktory, 
které byly vybudovány v průběhu let 1973 – 1982 od švédské firmy ABB ATOM 
a americké firmy Westinghouse. Je zajímavé, že  proti této elektrárně nikdy ve-
řejnost neprotestovala a pokud informaci o  ní  nedostanete, vůbec její přítom-
nost nezaznamenáte.

Zejména milovníkům přírody nabízí Varberg nepřeberné množství zážitků 
a aktivit. Návštěvníci zde najdou různé typy ubytování od luxusního lázeň-
ského hotelu až po jednoduché bydlení v dřevěných chatkách nebo bytových 
jednotkách pro 4 – 6 osob přímo u moře. V jejich lázních se využívají  mořské 
produkty kromě  obvyklého skandinávského saunování, dále pak různé proce-
dury z nabídky wellness. Přímořská oblast je rovněž vyhledávána surfaři.

Kontakty mezi našimi městy započaly v r. 2002  po návštěvě evropského 
kongresu partnerských měst v Antverpách, kdy i s ohledem na možnost čerpá-
ní evropských financí pro různý druh projektů se jevila možnost spolupracovat 
s vhodným městem ze Skandinávie. Kontakt na Varberg nám doporučila švéd-
ská odbornice na evropské projekty českého původu pí. Dana Carlsson.   Po vý-

měnných poznávacích návštěvách v průběhu r. 2003 jsme společně s městem 
Varberg připravili  projekt „Karlovarský týden“ na 28.6. – 3.7. 2004, který byl 
finančně podpořen Evropskou komisí a do Varbergu odjelo 40 osob z Karlo-
vých Varů vedených primátorem Mgr. Z. Roubínkem, ve skupině byly 2 jazzové 
kapely (Swing Studio a OK 4 Karlovy Vary), výtvarní umělci  z Karlových Varů, 
novináři, lázeňské terapeutky z Alžbětiných a Zámeckých  lázní, 4 studentky 
z VOŠ cestovního ruchu atd. Ve Varbergu kromě odborné přednášky MUDr. M. 
Sárové a Doc. Dr. P. Kolíska, se konala výstava našich umělců, jazzoví hudebníci 
každý večer koncertovali pro posluchače pod širým nebem. Dne 30. 6. 2004 
byla podepsána společná partnerská smlouva mezi našimi městy. Naši lidé 
se seznámili s nabídkou jejich města a poznali i okolí. Akce se účastnila i česká 
velvyslankyně Dr. Marie Chatardová. 

Následovaly další společné aktivity, ve Varbergu koncertoval orchestr ZUŠ 
Ant. Dvořáka i Karlovarský dívčí pěvecký sbor, komorní orchestr KSO. Jejich 
malí fotbalisté se opakovaně účastní Eurosportringu – fotbalových turnajů
pro mládež v Karlových Varech, varbergští odborníci se účastnili i naší Kon-
ference evropských partnerských měst v červnu 2005,  došlo i k výměnným 
akcím výtvarných umělců  - v r. 2005 se zúčastnili 2 umělci z Varbergu mezi-
národního uměleckého workshopu Artkontakt v Karlových Varech s malbou 
na porcelán a v r. 2006 recipročně  se konal výtvarný workshop ve Varbergu 
spolu s našimi umělci a dalšími umělci ze Švédska, z Dánska a Norska. 

Do Karlových Varů přijeli na exkurzi i pracovníci jejich turistické kanceláře 
a hospodářské komory, dále pak zaměstnanci města, kteří mají na starosti 
sport a volnočasové aktivity. V r. 2007 v květnu navštívil Karlovy Vary 50-člen-
ný církevní sbor vedený sbormistrem Bengtssonem a koncertoval v kostele 

sv. Anny v Sedleci a na Mlýnské kolonádě, loni v září si rovněž platila pobyt 
ve Varech velká skupina seniorů z Varbergu a poznávali nabídku našeho města 
i okolí v doprovodu i členů našeho Klubu důchodců. 

V r. 2006 s námi vstoupilo město Varberg do tříletého evropského projektu 
„Thermae Europae“, ve kterém  jsou Karlovy Vary leadrem projektu. 

Rovněž karlovarští občané, příznivci fotbalu z FC Karlovy Vary spolu s p. Dem-
janem, strávili svou týdenní dovolenou s ubytováním v campu v dřevěných 
chatkách ve Varbergu  a chystají se na ni opakovaně i v budoucnu, dále pak 
se v letošním roce připravují karlovarští fotbalisté - žáci na turnaj ve Varbergu. 

Přes poměrnou krátkost partnerské spolupráce s Varbergem jsme se pře-
svědčili, že Švédové, přes rozdílnost kultur, jsou velmi spolehliví a pracovití, 
rádi se sdružují a kolektivně rozhodují, lze se s nimi poměrně dobře dorozumí-
vat anglicky, starší generace často ovládá i němčinu.

Při bližším poznávání života občanů v jiných zemích vidíme,  že i jinde je běž-
ný život spojen s mnoha starostmi, které musejí  překonávat. Švédové požá-
dali o vstup do EU v době finanční krize v r. 1993, kdy výpůjční úroková sazba 
dosahovala magických výší a v r. 1995 se stali členy EU. Od té doby se mnoho 
změnilo, inflace klesla z běžných 10% na něco přes 2% a úroková sazba se po-
hybuje kolem 3%. Ceny potravin jsou ale podle statistik stále o 24% vyšší než 
průměr v ostatních zemích EU. Ve Švédsku zatím stále používají svou švédskou 
korunu.

U lékařů platí za návštěvu jejich pojištěnci již od 90. let minulého století.  
Partnerská spolupráce s sebou nese příležitost k výměnám mnoha zkušeností 
a nová poznání. 

Jitka Hradílková , vnější vztahy města 
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Do finále soutěže na nové logo KV Areny postupuje devět autorů 
Společnost KV Arena přináší návrhy devíti autorů, 

kteří postoupili do závěrečného 2. kola  soutěže 
na návrhy možného nového loga, případně maskota 
společnosti KV Arena, s.r.o. Na webové stránce
www.kvarena.cz se můžete zapojit do zábavní 
ankety, ve které lze podle postupujících návrhů 
s předstihem a nezávazně tipovat favorita. V dubnu 
2008 bude tato anketa porovnána s oficiálními 
výsledky - zajímavé přitom bude, zda tipující čtenáři 
a hodnotící komise ve 2. kole dojdou k podobným, 
nebo zcela rozdílným závěrům.

Pro napínavost, a zejména proto, abychom nijak 
neovlivňovali rozhodování hlasujících, uvádíme 
o autorech prozatím pouze to, že jsou mezi nimi jak 
autoři, tak autorky, a že jejich věkové rozpětí je 13-44 
let. Nejvyšší počet bodů (9) přitom hodnotící komise 
udělila pouze jednomu postupujícímu návrhu, druhý 
v pořadí získal 8 bodů, 7 bodů měly další tři návrhy, 
6 bodů jeden návrh a další tři návrhy obdržely po 5 
bodech. 

Druhé kolo předmětné soutěže společnost KV 
Arena vyhlásila 15. 1. 2008. Všichni postupující autoři 
byli osloveni a byly jim sděleny podněty hodnotitelů 
a další doporučení k případnému rozpracování jejich 
vybraných děl (návrhů). 

Upozornění k prezentovaným návrhům: Pořadí zde 
prezentovaných návrhů log, případně maskotů, jejich 
případné očíslování nebo jiné označení jsou náhodné 
– neodpovídají pořadí ani počtu bodů získaných 
od hodnotící komise v 1. kole soutěže.  Výsledky 
anketního hlasování na v textu odkazovaném webu 
jsou pouze informativní - nebudou mít žádný vliv 
na rozhodování hodnotící komise o definitivních 
výsledcích celé soutěže.

KV Arena – pokračuje 
nábor pracovníků

Společnost KV Arena, s.r.o., založená 
Městem Karlovy Vary a zabývající se pří-
pravou a zajištěním provozu v budoucím 
multifunkčním výstavním, sportovně-
kulturním a kongresovém centru Karlovy 
Vary, pokračuje s náborem zaměstnanců, 
který zahájila v lednu 2008. V rámci akvi-
zice tak jsou přijímány předběžné žádosti 
uchazečů o přijetí do pracovního poměru. 
Přihlásit se mohou zájemci různých pro-
fesí – a to do pozic řadových provozních 
i specializovaných pro úseky technický, 
produkční, programový, ekonomický, 
marketingu a PR. Podmínky vyžadované 
pro příjem a evidenci žádostí získáte zde: 
www.kvarena.cz. Doručovací adresa: KV 
Arena, s.r.o., Moskevská 2035/21, 361 20 
Karlovy Vary.

Celé karlovarské multifunkční centrum již brzy pod střechou
Doslova na dny šlo k uzávěrce tohoto čísla RL (15.1.2008) 

spočítat čas zbývající do termínu, kdy bude po hale trénin-
kové i hlavní hala Výstavního, sportovně-kulturního a kon-
gresového centra Karlovy Vary (aréna) kompletně zakryta 
vnější střešní vrstvou z trapézových plechů. Na celém ro-
zestavěném komplexu se přitom na výstavbě a montážích 
intenzivně podílí několik specializovaných stavebních čet 
zároveň. Najednou bychom tak zde mohli napočítat ko-
lem stovky pracovníků nejrůznějších profesí – od izolatérů 
a tesařů po zedníky a svářeče. „Práce probíhají velmi in-
tenzivně, nepřetržitě a podle harmonogramu,“ informoval 
za provozovatele budoucího centra, společnost KV Arena, 
s.r.o., její ředitel Ing. Mgr. Milan Bártl.

Po železobetonovém skeletu a zastřešení budou 
do června 2008 dokončeny veškeré obvodové vyzdívky, 
plášť objektů a zásadní vnitřní konstrukce. „Ve druhém 
čtvrtletí 2008 pak počítáme se zahájením montáží vnitř-
ních technologií, rozvodů a vlastního energocentra kom-

plexu, doplnil ředitel Bártl. Více informací o multifunkčním 
centru: www.kvarena.cz

Vzdělávací a rekondiční pobyty
Odkaz na vynikající akci pro rodiče na rodičovské dovolené a pro ZP 

občany. Pořádáme týdenní Vzdělávací a rekondiční pobyty ve školicím 
a vzdělávacím zařízení - pensionu Sidonia ve Vojkovicích.

Kontakt www.prosaz-kv.eu, tel.: 775-977 473.
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Rozvojové možnosti města lze hledat i z leteckých snímků 
(zleva Ing. J. Přikryl, dr. P. Žlebek).

Národní rozvojový program mobility pro všechny
 Vyhlášen dne 16.4.2002 Vládním výborem pro 
zdravotně postižené občany a Národní radou  zdravotně 
postižených ČR (dále jen NRZP) 
 Finanční krytí programu mobility je podle usnesení 
vlády č.706 ze dne 14. 7. 2004 zajištěno v rámci Vládního 
plánu financování Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny; plán do r.2015

Dosáhne město Karlovy Vary na peníze z tohoto programu ?!

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen ŘS kpss) měs-
ta Karlovy Vary, z podnětu krajské koordinátorky NRZP paní Jiřiny Štočkové , inici-
ovala informační schůzku vedení Magistrátu města Karlovy Vary se zástupci NRZP 
ČR a ŘS kpss k programům „Mobilita a bariéry“, konané dne 10.10.2007 za účas-
ti náměstka primátorky p.Tomáše Hybnera, tajemníka  a příslušných vedoucích 
odborů magistrátu, p.Jednorožcové (koordinátorka kpss) , Felixové a p.Jůzy za ŘS 
kpss.

Informace o možnosti čerpání těchto finančních prostředků byla ze strany ve-
dení města přijata se zájmem a bylo dohodnuto další konkrétnější jednání na den 
29.11.2007 za účasti hostů zainteresovaných v „Programu“.

Druhá schůzka se konala 29.11.2007 v zasedací místnosti magistrátu města  
za přítomnosti přizvaných hostů z vládního výboru a předkladatelů úspěšného 
projektu z Jihlavy. Součástí byla jeho písemná i obrazová prezentace s nabídkou 
spolupráce.

Schůzka měla předem vymezený program a účel, směřující k zapojení se města 
Karlovy Vary do úspěšné realizace programu a získání nemalých finančních pro-
středků na odstranění bariérovosti ve městě.

Na určené trasy (záměr bezbariérové trasy) je možno z rozpočtové částky čer-
pat z těchto fondů 50 - 80% nákladů do konce roku 2015.

Lze konstatovat, že poskytnuté informace našly příznivou odezvu u vedení 
města a  hlavně pak u vedoucích příslušných odborů magistrátu.

Jako první vstřícný krok by po projednání byl zpracován GENEREL bariérovosti 
města Karlovy Vary. Na jeho základě pak následně vytvořeny jednotlivé bezbari-
érové trasy a stanoven plán realizace.

Národní rada zdravotně postižených ČR, prostřednictvím krajské koordinátor-
ky p.Jiřiny Štočkové, nabízí pomoc odborníků při zpracování projektů.

Finanční prostředky z „Národního rozvojového programu mobility pro všech-
ny“ čekají na využití ...

Vlasta Felixová, Václav Jůza

VZNIKÁ  STRATEGICKÝ  PLÁN  UDRŽITELNÉHO  ROZVOJE  NAŠEHO  MĚSTA
Rok 2007, který jsme nedávno uzavřeli, byl – mimo 

jiné – též rokem věnovaným zpracování klíčového 
koncepčního dokumentu Karlových Var: Strategic-
kého plánu udržitelného rozvoje města (SPURM). 
O účelu tohoto dokumentu i o jeho zadání již dříve 
podrobně informovala na těchto stránkách paní 
primátorka, proto se omezím jen na připomenutí 3 
základních faktů: SPURM vzniká na základě Zákona 
o obcích, o jeho pořízení rozhodla na jaře loňského 
roku Rada města a dokument má sloužit ke zkvalit-
nění řízení rozvoje našeho města. Zda se tak stane, 
o tom nerozhodne jen dobrá vůle městských poli-
tiků, ale i také (ba možná zejména) to, do jaké míry 
se nový dokument stane skutečně „veřejným vlast-
nictvím“, čili do jaké míry bude akceptován samotný-
mi občany, podnikateli i neziskovými organizacemi 
Karlových Var. A akceptovat můžeme samozřejmě 
jen to, co známe….Proto bych vás chtěl v prvé řadě 
upozornit na novou složku (s názvem SPURM) na in-
ternetových stránkách města, kde jsou od tohoto 
měsíce „vyvěšeny“ všechny dosud dosažené výsled-
ky práce na SPURM, a to spolu s výzvou k podávání 
připomínek a nových námětů. 

O jaké výsledky jde? Především o zevrubnou Ana-
lýzu sociální a ekonomické situace Karlových Var 
(včetně průzkumů názorů místních podnikatelů), 
která shrnuje fakta o našem městě, výzvy jimž musí 
čelit v důsledku vývoje vnějších podmínek i trendy, 
které se v jednotlivých sférách života města projevu-
jí. Souběžně s pracemi na této Analýze zahájila svou 
činnost Radou města jmenovaná „Řídící skupina“ 
složená ze zástupců politických klubů na radnici, 
místních organizací a firem a neziskových organiza-
cí a dalších osobností našeho města. Ta na svých 4 
jednáních, moderována odborným garantem prací 
na Programu rozvoje, Ing. Janem Přikrylem, CSc., do-
spěla postupně ke konsensu, pokud jde o nejdůleži-

tější rozvojové šance, překážky, příležitosti a hrozby 
(tzv. SWOT – analýza města), a na základě toho hod-
nocení přišla s návrhem strategické Vize rozvoje pro 
Karlovy Vary.

Vize přichází s dlouhodobým záměrem budovat 
město jako polyfunkční, v nichž tradiční (domi-
nantní) role v lázeňství bude doplněna jak rozvojem 
dalších forem cestovního ruchu, tak i modernizací 
místního průmyslu i rozvojem Karlových Var jako lá-
kavého rezidenčního města. 

Tato vize byla dále v Řídící skupině rozpracována 
do souboru Strategických cílů rozvoje a Katalogu 
Opatření a Projektů rozvoje. Na formulaci rozvo-
jových projektů, kterých je (pro časový horizont cca 
do roku 2020) celkem takřka 70, se podílela nejen 
Řídící skupina, ale i pracovníci Magistrátu a využity 
byly samozřejmě i náměty z Programu rozvoje kraje 
a z Regionálního operačního programu pro region 
soudržnosti Severozápad resp. dalších Operačních 
programů. To souvisí s jedním z úkolů SPURM, totiž 
stát se nástrojem aktivního a přitom dlouhodobě 
efektivního využití prostředků ze Strukturálních fon-
dů EU v našem městě. 

Ani jeden z výše zmíněných výstupů prací 
na SPURM nepředstavuje nedotknutelné dogma 
– naopak jde o pracovní návrhy, které v tomto roce 
projdou zevrubným projednáváním jak v politických 
i odborných složkách správy města, tak chystaným 
veřejným projednáváním. Jeho prvním nástrojem 
jsou jmenované internetové stránky města, dalším 
se stane veřejný seminář, plánovaný na březen t.r.    

Souběžně s tímto postupným zpřesňováním sa-
motného věcného obsahu SPURM je úkolem pro 
nejbližší měsíce vypracování implementační části 
SPURM, čili zpracování systém průběžného moni-
torování a aktualizace dokumentu (včetně zajiš-
tění systémových vazeb SPURM na rozpočet města, 

připravované dílčí koncepční dokumenty a územně 
plánovací dokumentaci) a zpracování návrhu Akč-
ního plánu, jehož smyslem bude výběr prioritních 
akcí pro rok 2009. I zde velmi uvítáme názory a dopo-
ručení ze strany karlovarské veřejnosti. Další impulsy 
pro výběr rozvojových priorit města nepochybně 
vzejdou z pracovních schůzek členů poslaneckých 
klubů Zastupitelstva. Při tom budou samozřejmě 
zvažovány i ekonomické možnosti města, tak aby 
výsledný Akční plán představoval skutečně realistic-
kou základnu pro běžné řízení města. Podkladem 
pro práci a rozhodování zastupitelů se v tomto bodě 
stane též „rozpočet SPURM“.

Předpokládám, že celý SPURM – počínaje Vizí, přes 
Katalog projektů až po Akční plán by mohl být v zá-
věru března tohoto roku předložen k projednání Za-
stupitelstvu města. Do té doby nás ovšem čeká ještě 
mnoho náročné, ale snad i zajímavé a hlavně užiteč-
né práce. K účasti na ní vás tímto ještě jednou zvu!

RNDr. Pavel Žlebek        
Předseda Výboru pro strategii udržitelného rozvoje

Zpětný odběr Elektrozařízení - sběrná síť
Milí čtenáři,

dnes se dozvíte, jak naložit s vysloužilým elektro-
zařízením. Elektrospotřebiče jsou už dlouhá deseti-
letí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám 
každodenní povinnosti, pomáhají při práci a starají 
se o zábavu. To vše s sebou ale přináší i závažný pro-
blém: co s nimi, když doslouží? 

Pokud se elektrošrot obsahující zdraví škodlivé 
materiály vyhodí spolu s běžným komunálním od-
padem do kontejneru, s největší pravděpodobností 
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, 
která však problém neřeší, protože odpadní materiál 
se v ní pouze hromadí. Ještě horší dopad na přírodu 
mají tzv. černé skládky. 

Na adrese www.elektrosrot.cz naleznete se-

znam míst zpětného odběru elektrozařízení. Pro 
třídění odpadů jsou nejlepší tzv. sběrné dvory. Po-
kud nemáte přístup na internet, adresu a otevírací 
dobu sběrného dvoru zjistíte na Magistrátě města 

a můžete vyrazit. Další možností je vrátit vysloužilé 
elektrozařízení do prodejny. Podle zákona je každá 
prodejna elektrických spotřebičů povinna od vás
při koupi nového podobného elektrozařízení starý 
výrobek převzít. Někteří prodejci nabízí i bezplat-
ný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich nový 
koupíte. V neposlední řadě můžete využít servisy 
a opravny či mobilní svozy, které se konají téměř 
v každé české obci minimálně dvakrát ročně. Mobil-
ní svozy přijdou vhod zejména obyvatelům vesnic 
a oblastí s řídkou sítí sběrných dvorů. Zpětný odběr 
elektrozařízení v současnosti v České republice fun-
guje zhruba na 3200 lokalitách.

To, že recyklace má smysl a třídit elektrozařízení 
se vyplatí, vám dokážeme v příštím díle.
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V Ý Z V A
k předložení návrhů projektů na realizaci akcí v roce 2008.

Město Karlovy Vary vypisuje výzvu na realizaci vyjmenovaných 
kulturních akcí:
 termín konání předpokl.
  příspěvek města
Mezinárodní jazzový festival říjen 400 tis.
Mezinárodní folklórní festival září 250 tis.
Festival rockové, folkové                         
a alternativní hudby srpen 100 tis.

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

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

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE DO 29. 2. 2008

Kurz pro budoucí prvňáčky
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary,
Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary

Karlovarské Speciálně pedagogické centrum (SPC) pořádá pro děti před 
nástupem do základní školy Kurz pro budoucí prvňáčky.

Budoucím školáčkům je u nás poskytována zvýšená individuální péče 
metodami přiměřenými vývojové úrovni každého dítěte.

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

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

Kurz probíhá v měsících březen, duben, květen a červen vždy jednou 
týdně po dvou hodinách v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.

S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne

 3. března 2008 od 13.30 do 16.00 hodin

ve Speciálně pedagogickém centru Karlovy Vary – Stará Role, Vančurova 83.

Předběžně se mohou rodiče hlásit na telefonním čísle:

353 549 172

Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči.

SPC, jehož zřizovatelem je Karlovarský kraj, poskytuje své služby bezplatně.
         

Pracovníci SPC
a ředitelka školy Mgr. Martina Kheilová

Anketa „O NEJOBLÍBENĚJŠÍHO UČITELE 
ROKU 2008“

Magistrát města vyhlašuje při příležitosti oslav 650. výročí založení města 
Karlovy Vary anketu „O nejoblíbenějšího učitele roku 2008“.

Cílem této ankety je vybrat celkem tři nejoblíbenější pedagogy z mateřských 
a základních škol, jejichž zřizovatelem je město Karlovy Vary.

V každé z následujících kategorií bude oceněn učitel / učitelka s nejvyšším 
počtem obdržených hlasů:

1. učitel / učitelka mateřské školy
2. učitel / učitelka základní školy – 1. stupeň
3. učitel / učitelka základní školy – 2. stupeň

Jak hlasovat:
Hlasovat je možné do konce února �008 na webových stránkách www. 

karlovyvary650.cz nebo písemně na adrese: 
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21 
360 21 Karlovy Vary

Na obálku napište heslo „Nejoblíbenější učitel“

Na hlasovací lístek je nutno uvést:
1. jméno a příjmení nejoblíbenějšího učitele / učitelky
2. adresu školy
3. jméno, příjmení a adresu hlasujícího

Hlasovat mohou děti mateřských škol ( např. prostřednictvím svých 
zákonných zástupců) žáci základních škol i široká veřejnost. Z přijatých hlasů 
budou vylosováni tři hlasující, kteří obdrží dárek.

Vítězní pedagogové obdrží od primátorky města Karlovy Vary dar, který jim 
bude předán při některé ze slavnostních příležitostí v rámci oslav výročí.

Základní škola, mateřská škola a praktická 
škola Karlovy Vary
Vančurova 83, 360 17  Karlovy Vary

Praktická škola jednoletá a dvouletá
- pro žáky s ukončenou docházkou v základní škole praktické a základní škole 
speciální, také pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní 
škole   v nižším ročníku než v devátém. Praktická škola má na škole dlouholetou 
tradici. Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomostí, 
dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického 
života. Žáci jsou vzděláváni speciálními pedagogy v atmosféře přátelství 
a tolerance k hodnotám každého jedince. Absolventi praktické školy s výborným 
prospěchem a praktickou zručností mohou pokračovat ve vzdělávání na jiných 
učilištích. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru dne 21. 4. 2008.
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srdečně zve na přednášku Mgr. Jiřího Nídla

Středa 20. února 2008 v 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny na I. P. Pavlova 7.

CLUB  IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy

Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
1. 2. Adam Tvrdý Trio & Vladimíra Krčková Feat. John Serry (USA). Zajímavý 

hudební projekt s významným newyorským umělcem John Serry - piano, 
Adam Tvrdý - kytara, Jan Linhart - bicí, Petr Dvorský - kontrabas, Vlaďka 
Krčková - zpěv.  

8. 2.  Jan Kořínek & GROOVE. Funky, blues, acid jazz v podání špičkového 
pražského bandu osobitého hráče na varhany Hammond J. Kořínka.  

15. 2. LANUGO Quintet (Praha). Jemná esence moderního jazzu a popu 
podbarvená dynamickým vokálem zpěvačky Markéty Foukalové.

22. 2. Jana Fabiánová & Jazzappeal Band. Vynikající zpěvačka s podmanivým 
hlasem v doprovodu své kapely, průřez známých jazzových a swingových 
evergreenů.

29. 2. Beata Hlavenková Trio. Bravurní jazzová pianistka a skladatelka, současný 
jazz v kreativním pojetí.

Každý den v Clubu Imperial hraje živá hudba, každou sobotu diskotékový pořad 
a každé úterý vystoupení  Magic show či orientální tance

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna „U“, Lidická ul., Karlovy Vary - Drahovice 

Začátky představení v 19.30
15. 2. NECHTE NA HLAVĚ. O letmých dotecích života hraje a zpívá Dagmar 

Hubičková
20. 2. ANTICKÉ DĚTI. Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární 

a hudební tvorby

DIVADLO HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2,

tel.: 353 333 316
3. 2. 15.00  TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA. Hudební divadlo KAPSA. Činoherní 

muzikálek o čertovském tovaryši, kterého pošle Luciper do světa lidí 
na zkušenou, kde čertík zjistí, že si lidé občas činí peklo sami. Režie: 
Vlastimil Fišer

10. 2. 15.00 Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní studio D3. Pohádkový příběh 
pro děti i dospělé na motivy klasické české pohádky Jana Drdy. Režie: 
Anna Ratajská

17. 2. 15.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ. Divadelní agentura MARIO – Praha. 
Klasická pohádka s písničkami podle fi lmové předlohy W. Disneye.

24. 2. 15.00 Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní studio D3. Pohádkový příběh 
pro děti i dospělé na motivy klasické české pohádky Jana Drdy. Režie: 
Anna Ratajská

29. 2. 19.30 Dodo Gombár HUGO KARAS. Divadelní studio D3. V původním znění 
bez titulků. Režie: Anna Ratajská

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35

Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
6. 2. 17.00 vernisáž: Severský slabikář, fotografi e, ing. Jan Maruška.

Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Ateliér Moniky 
Kadlecové

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

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

Otevírací doba:  úterý – neděle   9.30 –12.00 a 13.00 –17.00 
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

Ve dnech 24.-25.1.2008 bude karlovarská galerie
z technických důvodů uzavřena.

VÝSTAVY:
pokračuje: Petr Veselý - Dveře 

Výstava malířského díla neprávem opomíjeného umělce, který svou osobitou 
cestou překonával inspirační zdroje moderny 20. století i složitost nelehkého 
osudu. Potrvá do 2. 3. 2008

STÁLÁ EXPOZICE:
 České umění �0. století ze sbírek GU Karlovy Vary

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

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

1. 2. 19.30 Lázně III, Operetní koncert KSO - B 5. Emmerich Kálmán: Hraběnka 
Marica a Čardášová princezna. Johann Strauss: Netopýr a Cikánský 
baron, árie, dueta a scény z operet. Terezie Švarcová – soprán, Bohdan 
Petrovič - tenor. Svatopluk Sem – baryton. Dirigent František Drs

8. 2. 19.30 Lázně III, Symfonický koncert KSO - A 6. Antonín Dvořák: Česká suita 
D dur, op. 39. Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Concertante Es Dur 
pro housle a violu, K.364. Franz Schubert: Symfonie č. 8 C dur „Velká“. 
Tatiana Skalková - housle. Oldřich Vlček – viola. Dirigent Jiří Stárek

15. 2. 19.30 Lázně III, Symfonický koncert KSO - C 6. Maurice Ravel: Pavana. Ludwig 
van Beethoven: Koncert pro klavír č. 3 c moll, op. 37. Hector Berlioz: 
Fantastická symfonie, op. 14. Emil Leichner - klavír. Dirigent Jiří Stárek

22. 2. 19.30 Lázně III, Večer španělské hudby - B 6. Manuel de Falla: Čarodějná 
láska. Georges Bizet: Carmen - výběr. Galina Ibragimova 
– mezzosoprán, Sergej Ljadov – tenor, dirigent František Drs

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01  Karlovy Vary

Tel.:603 375 555, tel./fax: 353 227 875,
e-mail: klubpaderwski@volny.cz

Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak. 
6. 2.  Jan Burian – Vítězný únor Jana Buriana. Pořad nezaujatých 

vzpomínek na dobu před listopadem 89, dobu dvou druhů jogurtů 
a jedné politické strany. Vhodné pro mládež, která to nezažila, 
ale i pro starší, kteří si rádi zavzpomínají na fronty na pomeranče, 
pašování dederonových košil či železné neděle… Vhodně doplněno 
písněmi z té doby.

11. 2.  Josef Topol – Stěhování duší. Představení Divadla v patře v režii 
Karola Skladana.  Topolovo monodrama je plné vnitřního boje hlavní 
a jediné hrdinky Magdaleny v podání Lucie Domesové.  Stárnoucí 
Magdalena svádí vnitřní boj o své ostrůvky svobody v moři totalitní 
každodennosti a je tedy více než logické, že je plná skepse. 

13. 2. 18.30 Soužití židů, křesťanů a muslimů ve středověku. Přednášku 
Mgr. Štěpána Lisého pořádá Křesťanská akademie.

19. 2.  Oskar Petr a Fabrika Akustika. Legenda českého folku a současný 
hitmaker s velmi bohatým životopisem, ve kterém nechybí účinkování 
ve skupině Marsyas, emigrace i autorství velmi populární písně 
Medvídek, se vám v Paderewském představí v akustickém provedení. 

21. 2.  Jiří Konvrzek. Nejoriginálnější a nejexcentričtější písničkářský 
samorost posledních let, který si vlastnoručně vyrábí hudební 
nástroje, vystoupí poprvé v klubu Paderewski. Pro kritiky 
je nezařaditelný, u seriózních posluchačů budí jeho projev rozpaky, 
u jiných nadšení. Přijďte zjistit, do které skupiny patříte.  

VÝSTAVA:
 Josef Krouza - Makrofotografi e
 Výstava fotografi í černavského autora nám ukáže okolní svět z nových 

netušených perspektiv.
 

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

4. 2. 19.30 William Douglas Home:  „LEDŇÁČEK“. Duchaplná anglická komedie 
o vdově, sirovi a jeho komorníkovi, kteří se dokáží i ve starším věku 
těšit ze života. Hrají:  Alena Vránová, František Němec a Petr Kostka. 
Režie: Ladislav Smoček

10. 2. 15.00 Josef Čapek:  „O PEJSKOVI A KOČIČCE“. Divadelní společnost Julie 
Jurištové. Režie: Dana Bartůňková

13. 2. 19.30 Bernard Slade: „KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU“. Divadlo Bez 
zábradlí. Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní 
komedie, která oslovila diváky na celém světě. Režie: Jiří Menzel. Hrají: 
Veronika Freimanová , Zdeněk Žák

18. 2. 19.30 Milan Kundera: “JAKUB A JEHO PÁN“. Divadlo Bez zábradlí. 
Nejslavnější český Jakub a jeho pán – Jiří Bartoška a Karel Heřmánek. 
Dále hrají: Zdeněk Žák, Veronika Freimanová, Josef Carda, Vanda 
Konečná, Petr Pospíchal, Dana Morávková, Kateřina Janečková 
a Martin Kubačák. Režie: Ivan Rajmont

23. 2. 19.30 „KONCERT OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ“. Večer 
melodií nejznámějších světových autorů F. Lehár, E. Kalmán, J. Strauss, 
L. Berstein, J. Cander, C. Schönberg a dalších. Sólisté: Anna Klamo 
– soprán, Stanislava Fořtová Topinková – mezzosoprán, Jan Ježek 
– tenor, Jiří Pazour – klavír

24. 2. 19.30 Vítězslav Nezval: „MANON LESCAUT“. Slovenské národné divadlo 
Bratislava. Lyrická komedie o krásné hříšnici, která ladí s image dnešní 
doby. Hrají: T. Pauhofová, L. Kostelný, R. Stanke, J. Gallovič/M. Kramár, 
O. Koval, I. Kuxová, E. Šmálik. Režie: Juraj Nvota

28. 2. 19.30 Pavel Kohout:  „UBOHÝ VRAH“. Divadlo pod Palmovkou. Hrají: Jiří 
Langmajer ,  Klára Issová, Tereza Kostková/Sandra Nováková, Kateřina 
Macháčková, René Přibil,  Jan Vlasák, Karel Hlušička/Ivo Kubečka, 
Rostislav Čtvrtlík/Karel Vlček, Jitka Sedláčková. Režie: Petr Kracik

29. 2. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní 
orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková – soprán, sólistka 
operety Divadla J.K. Tyla v Plzni. Roman Krebs – tenor – sólista 
operety Divadla J. K. Tyla v Plzni. Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. 
Nedbala a dalších.

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

www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
1. - 3. 2. 17.00 PAN VČELKA (Bee Movie). USA 2007/86‘ animovaný, rodinný. Režie: 

Steve Hickner, Simon J. Smith.
1. 2. 19.30 a 2. 2.   21.45   VETŘELCI VS. PREDÁTOR � USA 2007. Režie: Colin Strause, 

Greg Strause.

Kulturní akce a výstavy v únoru 2008
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2. - 3. 2. 15.00 Bijásek pro nejmenší VLÁČEK KOLEJÁČEK ČR. Jak štěňátko dostalo 
chuť na med/ Ukradené sluchátko/ Ferda Mravenec/ Vláček kolejáček/ 
Aladinova lampa/ Krtek a televizor

2. - 3. 2. 19.30 Bio Art  NA DRUHÉ STRANĚ Německo 2007. Scénář a režie: Fatih Akin.
4. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008 (14. ročník) - vstupné 80 Kč / FK 60 Kč. AGUIRRE, 

HNĚV BOŽÍ Německo 1972.
5. 2. 17.00 Film. klub nejen pro seniory NEBE NAD BERLÍNEM SRN, Francie 1987. 

Režie: Wim Wenders. Hrají: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto 
Sander, Peter Falk aj.

5. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008  NÁMĚSTÍ SPASITELE Polsko 2006. Scénář 
a režie: Krzysztof Krauze (Můj Nikifor aj.), Joanna Kos-Krauze. Hrají: 
Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek aj.

6. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008  NOVÝ SVĚT USA 2005. Scénář a režie: Terrence 
Malick (Zapadákov, Tenká červená linie aj.). Hrají: Colin Farrell, 
Q‘orianka Kilcher, Christian Bale aj. 

7. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008  OBRAZY STARÉHO SVĚTA (Obrazy starého 
sveta). Československo 1972.  Scénář a režie: Dušan Hanák. Předfi lm: 
PŘIŠEL K NÁM OLD SHATTERHAND. ČSSR 1966/12‘ r. Dušan Hanák

8. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008  ZABRISKIE POINT USA 1970. Režie: 
Michelangelo Antonioni. Hrají: Mark Frechette, Darina Halprin aj.

8. - 10. 2. 17.00 HVĚZDNÝ PRACH VB, USA 2007. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Ch. 
Cox, C. Danes, R. De Niro aj.

9. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008 KABINET DR. CALIGARIHO Německo 1919, 
němý. Režie: Robert Wiene. Hrají: Werner Krauss, Conrad Veidt aj.

10. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008 ŽELVY MOHOU LÉTAT Írán, Irák 2004. Scénář, 
režie, produkce: Bahman Chobadi. Hrají: Soran Ebrahim, Avaz Latif aj.

11. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008 NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE Francie, Itálie, 
Španělsko 1972. Režie: Luis Buňuel. Hrají: Fernando Rey, Paul Frankeur, 
Delphine Seyrig aj.. Předfi lm: ANDALUSKÝ PES, Francie 1928. 

12. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008 SVATÁ HORA Mexiko, USA 1973. Scénář a režie: 
Alejandro Jodorowsky. Hrají: Alejandro Jodorowsky, Horácio Salinas, 
Juan Ferrara aj.

13. 2. 19.30 PROJEKT 100_�008  TY, KTERÝ ŽIJEŠ. Švédsko, Německo, Francie, 
Dánsko, Norsko 2007. Scénář a režie: Roy Andersson. Hrají: Patrik A. 
Edgren, Erik Bäckman, Elisabeth Helande aj.

8. - 10. 2. 17.00 
9. - 10. 2. 15.00 Bijásek pro nejmenší  O ZLATÉ RYBCE ČR 
13. 2. 17.00 Představení pro seniory EDITH PIAF. Francie, ČR, VB 2007. Režie: 

Olivier Dahan. Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, 
Gérard Depardieu aj.

14. - 17. 2. 17.00 ŘÍŠE HRAČEK USA 2007. Režie: Zach Helm. Hrají: Jason Bateman, 
Dustin Hoff man, Natalie Portman aj.

14. 2. 19.30 FILMOVÝ KLUB KV   NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ. režie: Mischa 
Alexander, Hol./Něm./Švéd.

15. - 16. 2. 19.00 Bio Art - dokument
17. 2. 19.30 OBČAN HAVEL. ČR 1994-2007. Režie: Pavel Koutecký 1994-2006, 

dále Miroslav Janek. Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých 
dramat prezidentského období Václava Havla.

15. - 16.2.   17. 2.   21.30   JAN SAUDEK - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu ČR, USA 
2007, dokument. Režie: Adolf Zika. Hrají: Jan Saudek, Adolf Zika, Sára 
Saudková, Samuel Saudek aj.

16. - 17. 2. 15.00 Bijásek pro nejmenší O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA ČR
18. - 19. 2. 17.00 a 19.30, 20. 2.   19.30, 21. 2.   17.00   SVATBA NA BITEVNÍM POLI. ČR 2008. 

Režie: Dušan Klein. Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Zlata Adamovská, 
Jan Budař aj.

21. 2. 19.30 Filmový klub KV 4 MĚSÍCE, � TÝDNY A � DNY režie: Cristian Mungiu, 
Rumun. 2007

22. - 24. 2. 17.00, 25. - 26. 2.   15.00   ALVIN A CHIPMUNKOVÉ. USA 2007. Režie: Tim Hill. 
Hrají: Jason Lee, Cameron Richardson aj.

22. - 23. 2. 19.00 a 24. 2.   19.30   NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ČR, Rumunsko 2007. Režie: Filip 
Renč. Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Václav Jiráček aj.

22. - 23. 2. 21.00 Bio Art KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ. Norsko 2006. Režie: Bard 
Breien. Hrají: Marian Saastad Ottesen, Fridjov Saheim aj.

23. - 24. 2. 15.00 Bijásek pro nejmenší SMOLÍČEK ČR 
25. - 26. 2. 18.00, 20.00   O ŽIVOT, ČR 2008. Režie: Milan Šteindler.  Hrají: Vojtěch Kotek, 

Dorota Nvotová, Bohumil Klepl, Robert Nebřenský, Ivana Chýlková aj.
27. 2. 17.00 Představení pro seniory ŠŤASTNOU CESTU. Francie 2003.  Režie: Jean-

Paul Rappenau. Hrají: Grégoire Dérangére, Isabelle Adjani, Gérard 
Depardieu aj.

27. 2.  19.30 Bio Art MICHAEL CLAYTON. USA 2007. Scénář a režie: Tony Gilroy. 
Hrají: George Clooney, Sean Cullen, Tilda Swinton, Sydney Pollack aj.

28. 2. 19.30 Filmový klub KV CAPOTE režie: Bennett Miller, USA 2005
27. - 28. 2. 15.00, 29. 2. - 2. 3.   17.00   PAN VČELKA USA 2007. Režie: Steve Hickner, Simon 

J. Smith.
29. 2. 19.30 Bio Art LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY USA 2007. Režie: Mike Newell. 

Hrají: John Leguizamo, Liev Schreiber, Javier Bardem, Giovanna 
Mezzogiorno.

 
KINO ČAS 

tel.: 353 223 272,
www.kinocaskv.cz

1. - 3. 2. 16.30 a 20.30   BEOFULF, USA, dobrodružný, mysteriózní
1. -  3. 2. 18.45 Strings , Dánsko/ Švédsko/ VB/ Norsko, fantastický, loutkový 
4. - 6. 2. 17.30 a 19.30   Chyťtte doktora, ČR, komedie, drama
7. - 10. 2. 16.30 a 20.45   Já legenda, USA, drama, horor
7. - 10. 2. 18.30 Královna Alžběta: Zlatý věk, VB, drama
11. - 13. 2. 17.00 Tak trochu crazy, Finsko, hořká komedie
11. - 13. 2. 19.30 Nová Francie, historické, romantické drama
14. 2. 17.00,   15. 2.   16.30,   16. – 17. 2.   14.30 a 16.30   Pan Včelka, USA, animovaná 

komedie
14. 2. 19.00,   15. – 17. 2.   20.30   Vetřelci vs. Predátor �, USA, akční sci-fi  horor
15. - 17. 2. 18.15 Zlatý kompas, USA, rodinný, dobrodružný
18. - 20. 2. 17.00 Hitman, Fr/USA, akční triller
18. - 20. 2. 19.00 Holka na hlídání, USA, romantická komedie
21. -  24. 2. 17.30 Michael Clayton, USA, drama, triller
21. - 24. 2. 20.00 Americký gangster, USA, krimi, drama
25. - 27. 2. 18.00 a 20.00   P.S. Miluji Tě, USA, drama, komedie
28. 2. - 5. 3.  TÝDEN SOCIALISTICKÉHO FILMU – Program bude upřesněn 

samostatně 

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.

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

Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá 
pozorování oblohy. Z důvodů rekonstrukce interiéru hvězdárny v prvním čtvrtletí 2008 
nabízíme náhradní program pro návštěvníky takto:

Každý pátek a sobotu  19.15
Pozorování zimní noční oblohy přenosnými dalekohledy. Pozorování deep-sky 

a ostatních objektů zimní oblohy před budovou hvězdárny V obdobích kolem 17. ledna 
a 15. února jsou nejlepší podmínky k pozorování Měsíce. Nejhorší pozorovací podmínky 
jsou kolem 24. ledna a 21. února, kdy jsou pozorování přesvětlena úplňkovým Měsícem.

Provozovatel zavádí dočasně jednotné vstupné na pozorování pro jednotlivce 
(do 7 osob) v období rekonstrukce prostor hvězdárny - od ledna do března 2008: 25 Kč 
za osobu (bez rozdílu věku). Návštěvníkům jako náhradu za obvyklou možnost se ohřát 
v budově hvězdárny nabídneme zdarma horký čaj či kávu. 

V období ledna - března 2008 nepřijímáme exkurse v prostorách hvězdárny. Nabízíme 
programy v rámci programu Hvězdárna na školách - v prostorách objednavatele, 
mateřských, základních a středních škol dle platného ceníku. Informace na tel. 
777 95 34 21.  Od 1. 4. 2008 bude obnoven obvyklý systém pořadů s možností navštívit 
hvězdárnu několik dnů v týdnu pravidelně i v odpoledních hodinách v nově vytvořené 
výstavní expozici.

Non-stop podle počasí a viditelnosti objektů oblohy.
Webcast - on-line pozorování objektů zimní a jarní noční i denní oblohy, meteokamera
na adrese http://astro.sci.muni.cz/live

Objednávky na tyto programy je nutno učinit pouze při zájmu navštívit hvězdárnu při 
vyšším počtu než 8 osob.

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

Každé po 20.00 Kroužek na pásmu „Karlovarská runda“ na kmitočtu 145,550 MHz
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každý čt 16.00 Technický kroužek mládeže -  radiotechnika a základy 

elektrotechniky, radioamatérský zeměpis, provoz a sport

Víkendy závodní činnost ve vysílacím středisku na Blatenském vrchu. Účast 
v celoevropských závodech v rámci reprezentace Karlovarského kraje.

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 se stěhuje na adresu: Truhlářská 681/19 do budovy ZŠ, prozatím 
v rekonstrukci. 

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

V lednu a v únoru budou obě pobočky Krajského muzea Karlovarského kraje, (Muzea 
Karlovy Vary Nová louka a Zlatý klíč) pro veřejnost z technických důvodů uzavřeny 
(úklid,malování,opravy atd.).

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252

V LEDNU A V ÚNORU  Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENO

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861

Po - Pá: 11.30 - 12.30 Výdej obědů
Pondělí: 9.00 - 11.00 Klub Sluníčko (pro rodiče s dětmi). (cvičení na míčích, 

výtvarné činnosti, divadlo, zpívání, říkanky...)
 14.00 - 16.00 Klub pro děti školního věku (výtvarné a vzdělávací činnosti, 

práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
Úterý: 8.30 - 9.15 Angličtina pro pokročilé
 9.30 - 10.15 Anglická konverzace
 10.15 - 11.00 Placení obědů
 13.30 - 15.00 Komunitní šatník
Středa: 8.30 - 11.00 Kavárnička nově !!             
 9.00 - 15.00 Sociální poradenství   
 9.00 - 11.00 Placení obědů
 14.00 - 16.00 Klub pro děti školního věku (výtvarné a vzdělávací činnosti, 

práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
Čtvrtek: 9.00 - 9.45 Rehabilitační cvičení I.
 10.00  - 10.45 Rehabilitační cvičení II.
 13.30 - 15.00 Senior klub. (přednášky, výlety, tvořivé dílny, zajímavé hry...)
Pátek: 8.30 - 9.15 Angličtina pro mírně pokročilé I.
 9.30 - 10.15 Angličtina pro mírně pokročilé II.
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 13.00 - 15.00 Sociální poradenství
Pravidelné setkávání Armády spásy každou středu v 16:00. Veřejný internet - kdykoli 

po domluvě.

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

www.materske-centrum.cz
Nový kurz „Masáže dětí a kojenců - aromaterapie“ s Mgr. Aničkou Polivkovou, trvá pou-

hé 3 týdny - každý týden jedna dvouhodinová lekce

1. 2., 25. - 29. 2., 20. - 21. 3.   Celoroční tábor - nabízíme program pro děti 1. - 4. třídy v do-
bě školního/ředitelského volna (od 7.30 do 16.30 hod) - výlety po okolí, 
tvoření, exkurze,..... cena 300,- Kč/den, 1300,-Kč/5 dní

 
Pokračujeme s Logopedií, Biofeedbackem, Jógou

OMLUVA: V lednovém čísle došlo omylem ke zveřejnění výzvy na akci KŘESADLO 2006. 
V regionálním tisku jsme se snažili chybu napravit, tak i zde uvádíme pár upřesňujících in-
formací. 

- Letošní vyhlašování KŘESADLA �007 je již 2. ročníkem 
- organizátorem je Mateřské centrum K. Vary, o.s. - středisko Dobrovolnické centrum 

Vlaštovka
- záštitu převzala radní Mgr. Elen Volavková, 
- až do 10.února máte možnost zasílat své návrhy na nominaci na cenu KŘESADLO 2007
- více informací naleznete na www.materske-centrum.cz
 

10. 2. 15.00 MASOPUST - KARNEVAL ve velké herně MCKV (veselé soutěže, tanec, 
drobné odměny)

7. 3. 17.00 proběhne na hradě Loket slavnostní vyhlášení nominovaných na cenu 
KŘESADLO 2007. Děkujeme sponzorům, dobrovolnické skupině JAKO-
MÁČEK ze ZŠ JAK za organizační pomoc a všem, kteří nás při realizaci 
této akce podpořili.

 Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unii a Karlovarským krajem.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605

KAŽDÉ  ÚTERÝ 14.30 – 16.00.
ZDARMA  poradna o stavu vitamínů a minerálů  V PRODEJNĚ  v pasáži  THERMALU 

5. a 19. 2. 18.00 REIKI (tanec, beseda, přednáška) MUDr. Petr Kadleček
2. 2. 9.00 Kurz ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ a zábal   
2. 2. 9.00 Kurz MEDOVÁ detoxikační masáž
7. - 10. 2., 7. 2. 13.00,   8. - 10. 2.   9.00   Kurz - THAJSKÁ MASÁŽ - dle metodiky chrámové 

školy Wat Po v Bangkoku
16. 2. 9.00 ANTICELULITA – ruční anticelulitidní masáž  se zábalem 
16. 2. 9.00 INDICKÁ MASÁŽ HLAVY / champi / a ušní svíce 
17. 2. 9.00 REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY 
23. - 24. 2. 9.00 Kurz MASÁŽ HORKÝMI KAMENY / Hot stones / 

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811 

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
15. 2. Knihovníci jinak... - vstupní hala výstava obrazů, drátovaných kamenů 

a dřevořezby zaměstnanců krajské knihovny
18. - 29. 2. Odpady v našem životě - vstupní hala
8. 2. Slavnoství vyhodnocení Literární soutěže předání cen autorům nejlepších 

literárních za účasti spisovalele Josefa Formánka autorské čtení

Informační středisko Karlovarského kraje
přízemí krajské knihovny - tel. 353 502 820

Informační a kulturní servis, mapy, brožury, předprodej vstupenek na akce v celé České 
republice i na vybrané akce v zahraničí, prodej místenek na dálkové autobusové linky.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
odpolední akce pro děti – od 14.00 hod.
1. 2. Dramatická dílna
4. 2. Výtvarná dílna - Pravěk (na počest výročí úmrtí Josefa Augusty) 
5. 2. Čtení (pro malé děti) 
6. 2. Čtení (pro velké děti) 
7. 2. Turnaj ve stolních hrách
 Výstava knih s ilustracemi Radka Pilaře k výročí jeho úmrtí 
14. 2. Turnaj ve stolních hrách
15. 2. Dramatická dílna 
18. 2. Čtení (pro malé děti) 
20. 2. Čtení (pro velké děti) 
21. 2. Turnaj ve stolních hrách
25. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny, hry

Krajská knihovna K.Vary – studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia),

360 20 Karlovy Vary - Drahovice, tel: 353 224 034
Otevřeno – pondělí – pátek, 12.00 –18.00

Literární klub pro seniory:
každý lichý čtvrtek dopoledne

Pro děti (6-15 let):
Každé pondělí   14.00-16.00 – pondělní hrátky
Každou středu   14.00-16.00 – Jak na to? (střídavě – témata: angličtina, ekoatelier, 
zvířátka)
Každý čtvrtek     14.00-16.00 – domácí úkoly se studenty

DVEŘE DOKOŘÁN
Dveře dokořán OS ,integrace lidí s mentálním postižením 

Veškeré informace Vám budou poskytnuty
na tel. č.  353 235 267, 353 565 551 a 604 234 574

Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení          
                                                                                  
Pondělí   1x za 14 dní Pracovní terapie -příprava jídel,vaření (ZUŠ Vančurova, ul. Stará Role)
Každé úterý 15.00 - 16.00 Pohybová terapie - sportstudio Prima (Buchenwaldská ul.)

Každá středa 10.00 - 12.30 Výtvarná terapie v DDM (Čankovská ul.)
Každý čtvrtek 10.00 - 12.00 Chovatelství, práce na PC, společenské aktivity (dle 

počasí).
Každý pátek 10.00 - 12.00 Sportovní aktivity (cvičení, bowling, petangue ap., vše 

dle počasí ).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Jógacentrum Karlovy Vary
Chebská 56A, www.joga.cz

tel.: 732-606-474
BUS 1,22 stanice Sklářská

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě®, (1. lekce ZDARMA)

Pondělí 18.00  Jógacentrum
Úterý 16.50 a 18.30   Jógacentrum. 19.30 - ZŠ Dalovice
Středa 18.00  ZŠ Nejdek (na náměstí)
Čtvrtek 19.00  Mateřské centrum, Východní 6 - Drahovice

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

Český červený kříž Karlovy Vary nabízí 
-  Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce

Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./FAX:  353 221 854, 602 865 110, www.cck-kv.wz.cz
email: v.sladkova@email.cz

THERMAL – VELKÝ SÁL
13. 2. 19.30 Vystoupení MIROSLAVA DONUTILA - „Cestou necestou”

THERMAL – kongresový sál
29. 2. 20.00 4. ročník Plesu tenistů. TC Gejzírpark zve všechny příznivce 

karlovarského tenisu. Předprodej vstupenek je od 28. 1. v tenisových 
halách TK Lokomotiva, Hotelu Imperial a Gejzír. Cena vstupenky 
je 150,-Kč. Bohatá tombola.

LÁZEŃSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna
23. 2. 14.00 “Pejsek a kočička”, loutkové divadlo Cecílie Tajšlové – představení 

pro děti, vstup volný

ALŽBĚTINY LÁZNĚ, SÁL 1. PATRO
18. 2. 15.00 Přednáška pro veřejnost: Obezita a možnosti léčby, přednáší 

MUDr. Maulenová
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S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště

- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz: po – pá 14.00 – 21.00
  so – ne     10.00 – 19.30   (vč. volných dnů)

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro 

košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová stěna, 
doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí – možnost 
využití pro petanque

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po – pá    14.00 – 19.30
  so – ne     10.00 – 19.30   (vč. volných dnů)

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na  košíkovou,

odbíjenou, nohejbal, fl orbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost: po – pá 15.00 – 20.00
    so – ne 15.00 – 20.00
    svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

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

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

Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením,
Dostihový areál Dvory, kontakt + objednávky  353 592 111, 353 592 130

Zimní sezóna:
 do 31. 3. – dle klimatických podmínek
Bruslení pro školy:
 po – pá 7.30 – 14.30
Bruslení pro veřejnost:
 út,čt,pá 16.00 – 19.00
 so, ne  14.00 – 16.00, 16.30 – 18.30                                        
Komerční využití:
 po – pa 19.30 – 22.00
 so, ne  9.30 – 13.30, 19.00 – 22.00

Cena pro veřejnost: 30,- Kč /hod (vč. DPH), započatá půl hodina 15,- Kč
Cena komerčního bruslení: 1 700,- Kč/hod (vč. DPH)

H O K E J
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
3. 2. 17.30 HC ENERGIE – HC Slovan Ústečtí Lvi
15. 2. 18.00 HC ENERGIE – HC GEUS OKNA KLADNO
21. 2. 17.30 HC ENERGIE – HC MOUNTFIELD

B K  L O K O M O T I V A    K A R L O V Y  V A R Y
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary

2. 2. dorostenekcká liga mladších dorostenek K.Vary - BK Prosek
2. 2. KP ženy K.Vary - Klatovy
2. 2. Trocal ŽBL K.Vary - Valosun Brno
3. 2. dorostenekcká liga mladších dorostenek K.Vary - Slovanka Praha
16. 2. Trocal ŽBL K.Vary - Trutnov

K O P A N Á
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426
Turnaje na umělé trávě Drahovice:
Zimní turnaj „A“:
Den Datum Čas Utkání
Sobota 2. 12:45 DDM Stará Role – FK Union Cheb 2001
Neděle 3. 10:45 FK Baník Sokolov B – SK Slavia Vejprnice
Sobota 9. 10:45 FC BULDOCI – Jiskra Hazlov
Sobota 9. 12:45 DDM Stará Role – FK Baník Sokolov B

Neděle 10. 10:45 SK Slavia Vejprnice – SK Rakovník
Čtvrtek 14. 14:30 FC BULDOCI – FC Viktoria Plzeň U19
Sobota  16. 10:45 FK Union Cheb 2001– Jiskra Hazlov
Sobota 16 12:45 FK Baník Sokolov B – SK Rakovník
Pátek 22. 11:00 FC Viktoria Plzeň U19 - FK Union Cheb 2001 
Sobota 23. 10:45 FC BULDOCI – SK Slavia Vejprnice
Neděle 24. 10:45 Jiskra Hazlov – DDM Stará Role

Zimní turnaj „B“:
Den Datum Čas Utkání
Sobota 2. 09:00 FC BULDOCI U19 – SK Toužim
Sobota 2. 14:45 FK Ostrov – Rozvoj Trstěnice
Neděle 3. 09:00 FC BULDOCI U18 – Loko K. Vary
Sobota 9. 09:00 FC BULDOCI U19 – Spartak Chodov
Sobota 9. 14:45 SK Toužim – FK Ostrov
Neděle 10. 09:00 FC BULDOCI U18 – FK Nová Role
Neděle 10. 12:45 Rozvoj Trstěnice – Loko K. Vary
Sobota 16. 09:00 FK Ostrov – Loko K. Vary
Sobota 16. 14:45 FK Nová Role – Rozvoj Trstěnice
Neděle 17. 09:00 SK Toužim – Spartak Chodov
Sobota 23. 09:00 FC BULDOCI U19 – Rozvoj Trstěnice
Sobota 23. 14:45 Spartak Chodov – FK Ostrov
Neděle 24. 09:00 FC BULDOCI U18 – SK Toužim
Neděle 24. 12:45 Loko K. Vary – FK Nová Role

T J    T E R M I A    K A R L O V Y    V A R Y
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

9. 2. 17.00 Muži B krajský přebor – Spartak Chodov
16. 2. 17.00 Muži A II. liga – BK Teplice
17. 2. 10.00 Muži A II liga – USK Slavie Ústí n/L
23. 2. 17.00 Muži B krajský přebor – Sokol Kraslice

B Ě Ž E C K É    L Y Ž O V Á N Í
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu golfového 
hřiště připraveny běžecké stopy.

akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
fi rmě

Nov  otev ená pobo ka
KARLOVY  VARY 

Naproti prodejn  KAGO 
v Sokolovské ulici 

N a b í z í m e :
Ložiska, Gufera, O-kroužky, tmely 

emeny všech typ , Manžety, 
Seegerové pojistky,  Stír. kroužky

Mazací lisy a p ísl.,   a další. 

www.vkloziska.cz
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Odpadový kalendář 2008
VLNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

I. etapa:
1. vlna: 29. února až 1. března
2. vlna: 4. až 5. dubna 
3. vlna: 30. až 31. května
4. vlna: 29. až 30. srpna 
5. vlna: 21. až 22. listopadu

Olšová Vrata:
Revoluční, vedle domu č. 24 na trávu
Josefa Lady, naproti domu č. 40 na trávu

Hůrky:
K Letišti, vedle nádob na separaci
Pražská silnice, vedle nádob na separaci

Drahovice:
Mozartova, vedle nádob na separaci
Vítězná, vedle nádob na separaci
Úvalská, vedle nádob na separaci
Stará Kysibelská, konečná MHD č.6  u garáží
Boženy Němcové, naproti domu č. 17 na trávu
Drahomířino nábřeží, podél stěny garáže 
za Drahovickým mostem
Mattoniho nábřeží, naproti ČSAD
Maďarská, vedle nádob na separaci

L.O.Č.:
Jateční, pod železničním mostem
Fügnerova, naproti domu č. 13 na trávu
Krále Jiřího, vedle nádob na separaci
Hálkův Vrch, parkoviště u schodů 

Bohatice:
Jáchymovská, naproti křižovatce s ul. Dubová

II. etapa:
1. vlna: 7. až 8. března
2. vlna: 11. až 12. dubna 
3. vlna: 6. až 7. června
4. vlna: 5. až 6. září 
5. vlna: 28. až 29. listopadu

Tuhnice:
Krymská X Charkovská, vedle nádob na separaci
Vrázová, na trávu
Bečovská, vedle nádob na separaci
Brigádníků, vedle nádob na separaci
Plzeňská, před dům č. 93/1422 na trávu

Doubí:
Skalní, naproti domu č. 19/246
Modenská, naproti domu č 20/292
U vesničky S.O.S., vedle nádob na sepaarci
K Přehradě, vedle výměníkové stanice
Svatošská, naproti domu č. 25 na trávu

Tašovice:
Sopečná, vedle nádob na separaci
U Brodu, vedle zastávky MHD
Slovanská, vedle pošty

Dvory:
Závodní, za garážema
Karla Kučery, vedle nádob na separaci
Chebská, vedle zastávky MHD Moser
V Lučinách, u garáží

III. etapa:
1. vlna: 14. až 15. března
2. vlna: 18. až 19. dubna 
3. vlna: 13. až 14. června
4. vlna: 12. až 13. září 
5. vlna: 5. až 6. prosince

Stará Role:
Borová, na parkovišti 
Školní, vedle parkoviště
Počernická, naproti domu č. 52/531
Partyzánská, naproti domu č. 1 na roh trávníku
Luční, naproti domu č. 16 na trávu
Zlatý Kopeček, vedle nádob na separaci

Dykova, naproti domu č. 20  u trafostavice
Husova, vedle nádob na separaci

Počerny:
Počerny, vedle nádob na separaci

Sedlec:
Merklínská, vedle nádob na separaci
Merklínská X Ke Hřišti, vedle nádob na separaci

Rosnice:
Rosnice, vedle nádob na sepaarci
Vančurova, vedle MHD  

Čankov:
Čankov, vedle MHD

Rybáře:
Majakovského, vedle nádob na separaci
Kosmonautů, vedle nádob na separaci
U Koupaliště, vedle nádob na separaci
Mlýnská, vedle nádob na separaci
Hybešova, za Elitou vedle výměníkové stanice

Růžový Vrch:
Plešivecká, vedle nádob na separaci
Krušnohorská, vedle nádob na separaci

Bohatice:
Na Výšině, vedle nádob na separaci
Táborská, na trávu
Štúrova, vedle nádob na separaci
Nádražní stezka, vedle nádob na separaci
Kamenického, vedle nádob na separaci
Lomená, na trávu vedle nádob na separaci

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

21. až 22. března
17. až 18. října

PÁTEK
Rybáře:

Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO 11.00 až 11.20

Bohatice:
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Forda 12.30 až 12.50

Drahovice:
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hotelem MARTTEL 13.30 
až 13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní 14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA 15.00 až 15.20

Tuhnice:
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20

Karlovy Vary:
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem města Karlovy Vary 
17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20

Hůrky:
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15

Olšová Vrata:
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

SOBOTA
Doubí:

Svatošská, vedle trafostanice 10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin 11.00 až 11.20

Dvory:
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER 12.00 až 12.20

Tašovice:
Česká, nad zastávkou 12.30 až 12.50

Počerny:
u hlavní silnice 13.00 až 13.20

Stará Role:
Okružní, na konečné MHD 13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na Výhledě 14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště 14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x Sukova 15.00 až 15.20

Rosnice:
Zatáčka 15.30 až 15.50

Čankov:
zastávka MHD 16.00 až 16.20

Sedlec:
u nádob na separaci 16.30 až 16.50

Růžový vrch:
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště 17.30 až 17.50

Rybáře:
Majakovského, naproti KB 18.00 až 18.20
Severní – Konečná, u staveniště garáží 18.30 až 
18.50

Po předložení občanského průkazu je možné 
předat následující nebezpečné odpady a vyřazené 
elektrozařízení: lednice, televizory, pračky, autobaterie, 
zářivky, léky, monočlánky, staré barvy, lepidla, oleje, 
olejové fi ltry, spotřební chemii, postřiky.

SBĚRNÉ DVORY
PRO ODKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
A OBJEMNÉHO ODPADU 

Sběrný dvůr Růžový vrch:

Adresa:
Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská 
– provozuje RESUR spol. s r.o. 
se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice, telefon 
353 228 737, 353 235 869

Provozní doba:
Pondělí – Pátek 09,00 – 17,00 hodin
Sobota 09,00 – 16,00 hodin 
Neděle 09,00 – 13,00 hodin

Sběrný dvůr Rybáře:

Adresa: 
V ulici Buchenwaldská křižovatka s ulicí Celní 
(naproti prodejně Prima) – provozuje ASP služby 
spol. s r.o. se sídlem Čankovská 61, 360 05 Karlovy 
Vary, telefon 353 449 300

Provozní doba:
Pondělí 08,00 – 11,00 12,00 – 17,00
Úterý zavřeno
Středa 08,00 – 11,00 12,00 – 17,00
Čtvrtek 08,00 – 11,00 12,00 – 16,00
Pátek 08,00 – 11,00 12,00 – 16,00
Sobota 09,00 – 12,00
Neděle 09,00 – 12,00 

Na sběrných dvorech po předložení občanského 
průkazu se provádí sběr:

televize, pračky, sporáky, boilery, zařízení s obsahem 
chlorfl uoruhlovodíků, vyřazené chladničky, lepidla, 
barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, zářivky, 
alkalické baterie, olověné akumulátory, pneumatiky, 
olejové fi ltry, brzdné kapaliny, znečištěné tkaniny, 
motorový (převodový) olej, vyřazený nábytek a jeho 
části, koberce, lina, podlahové krytiny.

Sběrný dvůr není určen pro odkládání:
stavební sutě, střešní krytiny, oken, bytových jader 
(odpad vznikající při rekonstrukci bytu, domu, garáže 
apod.), odpadu ze zahrad (tráva, větve).
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Telegraficky

Lyžař Lukáš Bauer se dočkal gratulací i na karlovarském magistrátu

K sedmdesátým narozeninám popřáli karlovarskému kronikáři K. Kročovi radní města.

Úctyhodných sedmdesáti let se dožil v lednu letošního roku karlovarský 
kronikář, historik a bývalý ředitel muzea pan Květoslav Kroča. Kromě práce 
na městské kronice, kterou převzal po svém předchůdci před 4 lety, je Květoslav 
Kroča rovněž uznávaným odborníkem v oblasti filmu a autorem obsáhlé kroniky 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ke gratulacím významnému 
karlovarskému jubilantovi se připojila na svém lednovém jednání i celá rada 
města, od níž kronikář obdržel dárkový koš.

  

V průběhu ledna letošního roku začalo na Magistrátu města Karlovy Vary 
fungovat pracoviště Czech POINT - neboli Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál. Cílem této nové služby občanům je především ušetřit všem 
zájemcům o různé výpisy co nejvíce času. Dosavadní praxe byla taková, že žadatel 
o některý z výpisů musel obejít několik různých úřadů a kanceláří se žádostí 
a následně v některých případech čekat na vyhotovení a doručení konkrétního 
výpisu. Díky Czech POINTu je možné v jedné kanceláři během několika málo 
minut vyřídit vše potřebné a okamžitě výpisy dostat. Czech POINT se nachází 
v budově magistrátu města na Moskevské ulici v 1. poschodí (dveře č. 119). 
Zde si mohou lidé zažádat o vydání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, 
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku i rejstříku trestů. U všech výše 
uvedených výpisů je magistrát povinen vybírat správní poplatek. Ten činí vždy 
100,- Kč za první stránku a za každou další, byť jen započatou, stranu je ve výši 50,- 
Kč. Jedinou výjimkou je výpis z rejstříku trestů, který je celý za poplatek 50 korun. 
Úřední hodiny na Czech POINTu  jsou každý všední den, a to v pondělí a středu od  
8 - 12 a od 13 -17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 – 12 a od 13 - 15:30 hodin a v pátek 
od 8 – 12 a od 13 – 15 hodin. 

  
 
S přednáškou na téma „Podíl města na kvalitě karlovarského lázeňství“ 

vystoupila v rámci 13. ročníku Dnů karlovarských balneologů primátorka 
města Veronika Vlková. Ústředním tématem třídenního kongresu odborníků 
a lékařů bylo především lázeňství - tedy téma, které je pro naše město zcela 
zásadní. Na program dnů karlovarských balneologů patřila mimo jiné diskuse 
o nových poznatcích a metodikách léčebné a preventivní medicíny či o změnách 
v poskytování lázeňské péče.

  

Město Karlovy Vary je provozovatelem útulku pro psy, který se nachází 
v Chodovské ulici. Celkový počet psů, které jsme v průběhu celého loňského 
roku do útulku přijali, je 381. Dobrou zprávou je, že 369 z nalezených psů 
z útulku i odešlo, protože si je tam vyzvedli majitelé, kterým se zaběhl, případně 
si je vybrali majitelé noví a poskytli jim domov. Veterináři, kteří útulek spravují, 
rovněž provedli značné množství nezbytných zákroků na nalezených psech 
– nejčastěji se jedná o odčervení, odblešení a různé vakcinace. V karlovarském 
útulku je celkem 20 zateplených kotců, přičemž průměrný počet psů v útulku 
za loňský rok je 14. Celkové náklady na provoz za rok 2007 činily 637.000 korun. 
Provozní doba útulku je v pondělí – pátek od 14 do 18 hodin a o víkendu od 10 
do 12 hodin. Pracovníci útulku se bohužel často setkávají se značnou bezcitností, 

kdy jsou „páníčkové“ schopni štěňata vyhodit v igelitovém pytli do popelnice, 
v lepším případě k útulku. Na druhou stranu patří velké poděkování lidem, kteří 
zasílají útulku sponzorské dary ve formě krmení či finančních příspěvků.

  

Město Karlovy Vary se v již roce 2003 přihlásilo k metodě tzv. komunitní 
plánování sociálních služeb, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, 
aby odpovídaly místním specifikům i potřebám s využitím dostupných zdrojů. 
V loňském roce tak započala v rámci tohoto procesu např. jednání k projektu 
„Bezbariérové město Karlovy Vary“, byl aktualizován katalog poskytovatelů 
sociálních služeb a proběhlo i setkání karlovarské veřejnosti s poskytovateli 
sociálních služeb. Další plán práce je nyní připraven i na tento rok.

  

V lednu letošního roku se na magistrátu města uskutečnilo setkání českého 
reprezentanta v běhu na lyžích Lukáše Bauera s primátorkou města Veronikou 
Vlkovou a jejím náměstkem Tomášem Hybnerem. Úspěšný český reprezentant 

přinesl ukázat svou trofej z vítězství na Tour de Ski. Vzhledem k tomu, že Lukáš 
Bauer začínal s lyžováním v karlovarském sportovním oddíle a žije nedaleko odsud, 
jsou mu Karlovy Vary velmi blízké. Ze setkání s vedením města si reprezentant 
odnesl dar, který mu věnovali členové vedení města.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Městská policie Karlovy Vary dohlíží nad výkonem obecně prospěšných 
prací v Karlových Varech déle než rok. Může tedy odpovědně zhodnotit přínos 
pro město. Podněty od občanů či samotných strážníků se dostávají okamžitě 
k referentovi, který má ve své gesci odsouzené a úklid veřejných ploch je tímto 
mnohem operativnější. V loňském roce odpracovali tito lidé 4.239 hodin. Kromě 
práce ve městě, kde zlikvidovali 550 skládek, pracovali i ve prospěch hřbitovní 
správy.

Jelikož docházka není u všech stoprocentní, uplatňuje městská policie 
po dohodě s Probační a mediační službou systém „Třikrát a dost“. V důsledku 
toho bylo u 42 potrestaných přistoupeno k podání návrhu na přeměnu trestu, 
čímž je zvyšován výchovný účinek trestu.   

Nejzatíženějšími lokalitami z pohledu znečištění veřejného prostranství jsou 
jednoznačně Drahovice a Stará Role, kde bylo odstraněno 102 resp. 152 skládek. 
Mezi ulicemi pak vládne Východní s 9 případy.  

Bc. Marcel Vlasák
Velitel MP K.Vary

Výkon obecně prospěšných prací 
v Karlových Varech


