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Jaro v kultuře
Vážení a milí spoluobčané,
již za několik týdnů odstartuje další ročník karlovarské lázeňské sezony. Zahájení a celý program
květnových oslav je v letošním roce pojat v duchu
našeho současného předsednictví EU. Čekají nás již
tradiční akce, jakými jsou například průvod Karla IV.
či svěcení pramenů. Naším cílem je zapojení co nejširší veřejnosti do těchto oslav, které se letos rozšíří
více i mimo lázeňskou čtvrť. Jsou připravena celkem
tři podia, jedno z nich bude stát na třídě T. G. M.,
další před hotelem Thermal a poslední již tradičně
na Mlýnské kolonádě. Součástí je i slavnostní koncert
v Karlovarském městském divadle, věnovaný největším evropským skladatelům. Dále je připraven pestrý kulturní program, který jsme se snažili vytvořit
tak, abychom v co nejširší míře vyhověli všem vašim
zálibám a přáním.
Zahájení lázeňské sezony však není zdaleka jedinou společensko-kulturní akcí, která nás čeká. V polovině června se bude konat 2. ročník karlovarského
karnevalu, který měl v loňském roce veliký úspěch.
Na konci června, před zahájením Mezinárodního

filmového festivalu, nás čeká jedna z nejočekávanějších akcí, a tou je otevření Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra Karlovy Vary
a zároveň zahájení jeho provozu. Oslavám tohoto
oficiálního otevření bude věnováno dokonce několik dní.
Samozřejmostí zůstává od května do září program kulturního léta, který bude v letošním roce
obohacen o koncerty Karlovarského symfonického
orchestru na jeho obvyklých scénách včetně Karlovarského městského divadla. Novinkou průběhu lázeňské sezony je, že se, kromě odpoledních,
po mnoha letech objeví i dopolední kolonády Karlovarského symfonického orchestru.
Když k tomu všemu přidáme pravidelný program
v Karlovarském městském divadle, tak si myslím,
že nás čeká jaro plné kvalitních kulturních a společenských zážitků.
Již v těchto dnech jste všichni srdečně zváni
na Velikonoční trhy, které začínají 7. dubna.
Dagmar Laubová
náměstkyně primátora města
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Tajemník informuje

Mezi mnoha povinnostmi, které zákon ukládá tajemníkovi magistrátu statutárního města, bych se tentokrát chtěl
zmínit o jedné, která není příliš známá. Jedná se o slavnostní složení státoobčanského slibu do rukou tajemníka
magistrátu města.
O udělení státního občanství České republiky v případě cizinců, kteří u nás žijí, rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR
na základě žádosti cizího státního příslušníka nebo osoby bez státního občanství. Pokud je žádosti vyhověno, vydá
ministerstvo příslušný dokument o udělení státního občanství ČR. Žadatel se však stane občanem České republiky
až dnem složení státoobčanského slibu. V něm se zaváže k plnění všech povinností občana České republiky, k dodržování našich zákonů a právních předpisů. Státoobčanský slib se skládá před tajemníkem magistrátu nebo obecního
úřadu obce s rozšířenou působností. Po složení slibu obdrží žadatel oficiální „Listinu o udělení státního občanství
ČR“ a tímto okamžikem se fakticky stává občanem České republiky se všemi právy a povinnostmi, právem volit, být
volen, vlastnit doklady ČR či plně využívat náš sociální systém.
České státní občanství získávají v Karlových Varech přibližně dvě desítky lidí ročně. Dříve než cizinec na karlovarském magistrátu slib složí, musí splnit řadu zákonem předepsaných podmínek. Mezi ně patří například znalost
českého jazyka, trvalý pobyt po dobu nejméně pěti let a samozřejmě nesmí být v posledních letech pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin. Dále může ministerstvo před rozhodnutím zkoumat i potvrzení finančního úřadu
o úhradě daní a poplatků, kopie daňových přiznání, potvrzení o platbách na veřejné zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení. Získání státního občanství České republiky tedy rozhodně není jednoduchým procesem.
Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města

Odbor technický
obvyklé rozprašování solanky neboli jemného roztoku vody se solí, případně se zde jen pluží.
Zimní operační plán taktéž stanovuje dobu, dokdy
mají být komunikace po napadání sněhu uklizeny.
Časové rozpětí se pohybuje v rozmezí od 2 hodin
u komunikací první kategorie do 24 hodin u komunikací s nejnižší prioritou. „Přestože není v lidských
silách zabezpečit úklid všech komunikací najednou,
snažíme se jej provádět průběžně a v co největší možné míře. Za podněty občanů, například prostřednictvím ankety vyhlášené v radničních listech, jsme rádi
a postupně je zpracováváme,“ uvádí Eva Pavlasová.

Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru.

Vzhledem k právě končící zimní sezóně je dalším
z odborů, jehož činnost vám v tomto vydání radničních listů představíme, odbor technický. Ten má
v rámci silničního hospodářství na starosti správu
a údržbu místních a účelových komunikací města,
včetně zimní údržby a letního čištění.
Zimní i letní údržbu komunikací v majetku města
provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
která také na základě smlouvy zpracovává tzv. operační plán, každoročně schvalovaný radou města. Zimní
operační plán řadí komunikace do několika kategorií
podle důležitosti. „V případě výjezdu techniky přicházejí nejprve na řadu komunikace, po kterých je vedena autobusová doprava. Následně jsou zprůjezdněny
ostatní komunikace včetně chodníků, autobusových
zastávek, parkovišť a pěších zón,“ vysvětluje Ing. Eva
Pavlasová, vedoucí technického odboru.
Některé oblasti však svou povahou vyžadují jiné
technologické postupy než posyp. Například na pěších zónách, kam se nedostane těžká technika, se používají menší mechanismy nebo se úklid provádí ručně. V centru města, v oblasti lázeňských pramenů, je

Počet nádob na separovaný odpad se každoročně
zvyšuje.

Po zimním období se pozvolna přechází na letní
údržbu, která zahrnuje především blokové čištění
a noční mytí komunikací. Úseky, na kterých je čištění
plánováno, jsou v týdenním předstihu opatřeny dopravní značkou. „Žádáme proto motoristy, aby na vymezených úsecích neparkovali, nebo budou jejich
vozidla odtažena,“ varuje občany vedoucí odboru.
„Harmonogram úklidu je k dispozici na webových
stránkách magistrátu, a tak má každý občan možnost
zjistit, ve který den se bude v jeho ulici čištění provádět.“
Odbor technický zabezpečuje také údržbu a obnovu většiny autobusových zastávek, u nichž dochází
k postupným výměnám starých přístřešků za nové.
„Často se však shledáváme s úmyslným poškozováním těchto stanovišť a jejich oprava vyžaduje velké,
a zejména zbytečně vynaložené, finanční prostředky,“
stěžuje si Eva Pavlasová.
V neposlední řadě technický odbor zajišťuje
na úseku silničního hospodářství opravy chodníků,
komunikací a dále pak obnovu a údržbu svislého
a vodorovného dopravního značení. Na tyto opravy
je v letošním roce vyčleněno 18 milionů korun. Tato
částka však nezahrnuje komplexní rekonstrukce, jako
například probíhající obnovu Sokolovské ulice.
Na úseku odpadového hospodářství, které je bezesporu další významnou oblastí činnosti, technický odbor odpovídá za svoz komunálního odpadu na celém
území města Karlovy Vary. Za uplynulý kalendářní rok
město vynaložilo téměř 28 milionů korun na vývoz
popelnic. Třikrát ročně také probíhají etapy velkoobjemových kontejnerů. „Občané však nemusí čekat
na přistavení těchto kontejnerů, neboť objemný odpad je rovněž přijímán po celý týden včetně víkendů
ve sběrných dvorech,“ upozorňuje vedoucí odboru.
Kromě komunálního odpadu má technický odbor
na starosti také odpad nebezpečný a separovaný.
„Počet nádob na separaci odpadu je každoročně zvyšován tak, aby se občanům usnadnila možnost třídit
odpad v co největší míře,“ informuje Eva Pavlasová.
Z výsledků krajské soutěže v třídění odpadů, ve které

Údržba autobusových zastávek zahrnuje mimo jiné
i výměnu starých přístřešků za nové.

Karlovy Vary obsadily druhé místo, je patrné, že občané tento celosvětový trend ve velké míře podporují.
Jen v loňském roce bylo vyseparováno zhruba 1000
tun papíru, necelých 500 tun skla, 265 tun plastů
a 136 tun kovu.
Technický odbor dále dodavatelsky zajišťuje bezporuchový provoz veřejného osvětlení a světelné signalizace. S tím také souvisí sledování spotřeby elektrické
energie, která byla v roce 2008 vyčíslena na zhruba 7,5
milionu korun.
Do správy technického odboru spadá také městský
psí útulek, který magistrát otevřel v roce 1993. Tento
útulek slouží především pro opuštěné nebo týrané
psy, mohou zde však být izolována i volně se pohybující zvířata, která se jeví jako možný zdroj nákazy.
V současné době je v karlovarském útulku k dispozici
20 kotců a jeho celková maximální kapacita činí cca
30 zvířat.
Odbor technický sídlí v administrativní budově
na Moskevské ulici a jeho úředními dny pro veřejnost
jsou pondělí a středa od 8 do 17 hodin.

Opravy a údržba veřejného osvětlení přišla město
v loňském roce na 9,5 milionu korun.
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Revoluční změny v karlovarské hromadné
dopravě

Významné dopravní omezení
Zámecký vrch
V období od středy 18. 3. 2009 do středy 29. 4. 2009 dochází k výraznému
dopravnímu omezení na místních komunikacích v ulici Zámecký vrch, včetně
slepých ramen místní komunikace k věži Karla IV. a ke Skalníkovým sadům. Důvodem je kompletní rekonstrukce plynového potrubí uloženého v uvedených
komunikacích.
Dopravní omezení je rozděleno do etap následovně:
18. 3. – 5. 4. úplná uzavírka ulice Zámecký vrch od křižovatky s ulicí Pod
Jelením skokem po křižovatku s ulicí Tržiště, včetně slepého
ramene k věži Karla IV.
6. 4. – 13. 4. provoz bez omezení uzavírkou.
14. 4. – 29. 4. úplná uzavírka ulice Zámecký vrch v úseku od křižovatky
s ulicí Pod Jelením skokem po křižovatku se slepým ramenem ulice Zámecký vrch. Pod uzavírkou bude i slepá část
místní komunikace ke Skalníkovým sadům.

Platnost občanských průkazů
Dne 31. prosince 2008 pozbyly platnosti
občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů, vydané do 31. prosince 2003 (jedná se o občanské průkazy - knížky, karty
bez malé fotografie na zadní straně OP).
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí
výjimka - všechny vzory občanských průkazů, ve kterých mají vyznačenou dobu
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.
Občan, který nesplnil povinnost výměny
občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů za nový, bude mít s postupem doby
stále větší problémy při vyřizování svých záležitostí, např. na poště, úřadech, v bankách,
při volbách atd. Nesplnění povinnosti výměny občanského průkazu je navíc jednáním
přestupkovým, přičemž za tento přestupek
lze uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.
Magistrát města Karlovy Vary jako příslušný správní orgán (podle místa trvalého pobytu občana) v prvních třech měsících roku
2009 tyto přestupky řešil jen domluvou, nikoli pokutami. V průběhu měsíce dubna však
úředníci přistoupí k ukládání pokut za přestupek nesplnění povinnosti provést výměnu
občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů. Pro uložení výše pokuty může být rozhodující mimo jiné také doba, po kterou trvá
protiprávní stav.

Neplatné OP:

Jak jsme slíbili v předchozím vydání radničních listů, přinášíme vám kompletní
přehled tarifů karlovarských dopravních podniků platný od 1. dubna 2009. Od tohoto data se mění cena jednotlivého jízdného – přestupního i nepřestupního,
naopak cena denních, týdenních, měsíčních i čtvrtletních jízdenek zůstává stejná.
„Snažili jsme se spolu s vedením Dopravního podniku Karlovy Vary najít cestu, jak
vyjít vstříc karlovarské veřejnosti. Vzhledem k tomu, že většina „Karlovaráků“ využívá časové jízdenky, rozhodli jsme se i přes rostoucí ceny pohonných hmot zachovat jejich ceny na stejné úrovni. A abychom zmírnili ekonomické dopady těchto
slev na provoz městské hromadné dopravy, přistoupili jsme ke zvýšení ceny jednorázového jízdného o 4 koruny,“ komentuje změny v autobusové dopravě primátor
města Werner Hauptmann.
Největší novinkou je zavedení roční časové jízdenky pro děti ve věku 6–15 let,
seniory nad 70 let a dárce krve důchodového věku, kteří zaplatí pouze 200 Kč
za roční časový kupon, v roce 2009 pak jeho alikvotní část 150 Kč. Předpokladem
vydání ročního kuponu je průkazka Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV),
kterou vystaví po předložení příslušných dokladů předprodej DPKV v Zeyerově
ulici. Další novinka se týká bezplatné přepravy, která je v tarifu nově zavedena pro
jednočlenný doprovod kočárku s dítětem.
Papírové jízdenky v hodnotách
platných do 31. 3. 2009 je možné
používat v autobusech městské hromadné dopravy po celý měsíc duben.
Během měsíce května bude možná
jejich výměna s doplatkem v předprodeji DPKV. Více informací získáte
na www.dpkv.cz.
Jednotlivé jízdné
Jízdenka nepřestupní
Jízdenka přestupní
Jízdenka na vyhlídkové lince č. 91

základní
zlevněná
základní
zlevněná
základní
zlevněná

KRÁTKODOBÉ ČASOVÉ JÍZDNÉ
Jízdenka na 24 hodin
Jízdenka na 7 dní
ČASOVÉ JÍZDNÉ

Platné OP:

Měsíční časová jízdenka

strojově čitelné údaje
Čtvrtletní časová jízdenka
Pololetní časová jízdenka
Roční časová jízdenka pro děti ve věku 6–15 let,
důchodce nad 70 let a dárce krve
od důchodového věku

Jarní migrace obojživelníků začala
V těchto dnech dochází ke každoroční migraci obojživelníků (u nás především žab), která je nejvíce patrná v lokalitě Malé Versailles. Rádi bychom tedy
požádali o větší ohleduplnost řidiče, kteří touto lokalitou musí projíždět. V Křižíkově ulici bude v následujících dnech uzavřen provoz pro automobily, a to vždy
v době od 20 do 6 hodin, neboť žáby migrují během noci, kdy teplota klesne.
Provoz autobusů MHD nebude dotčen.
Dalším místem, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, je lokalita „U Krachu“,
kde není žádné dopravní omezení, pouze jsou zde umístěny dopravní značky
s dodatkovou tabulkou POZOR ŽÁBY. Žábám je tu zamezován přístup na komunikaci fólií nataženou podél silnice, ale toto opatření samozřejmě nefunguje
stoprocentně.
Pomoc při jarním tahu obojživelníků je organizována za spolupráce Magistrátu města Karlovy Vary, Správy CHKO Slavkovský les, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - střediska Karlovy Vary a dále dobrovolných ochránců přírody.

16 Kč
8 Kč
20 Kč
10 Kč
70 Kč
16 Kč
70 Kč
170 Kč

základní
přenosná
zlevněná
pro psa
základní
zlevněná
základní

330 Kč
770 Kč
140 Kč
330 Kč
770 Kč
360 Kč
1480 Kč
200 Kč

PŘEPRAVNÉ
Dětský kočárek bez dítěte
Předměty ve tvaru desky nad rozměry 5x80x100 cm
Úzké předměty nad průměr 10 cm a délku 150 cm
Pes
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
Děti do 6 let věku
Představitelé státní moci a některých státních orgánů dle platného znění zákona
č. 263/1995 Sb.
Držitelé průkazky ZTP
Držitelé průkazky ZTP/P včetně průvodce, psa a invalidního vozíku
Kočárek s dítětem + 1 průvodce
Nákupní tašky a cestovní zavazadla běžných rozměrů
Hudební nástroje v obalu
Lyže v obalu

od 16.3. do 16.4.2009

+ 420 353 222 536 - 7

16 Kč
16 Kč
16 Kč
16 Kč
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Třídění odpadu – nutnost?
Následující ekosloupek, se kterým se na našich
stránkách budete setkávat, pro vás připravují studenti Obchodní akademie Karlovy Vary pod vedením dr. Chyškové.
Každý z vás si už určitě všiml barevných kontejnerů na tříděný odpad. Jejich rozdělení je známé:
modré kontejnery jsou na papír, žluté na plasty
a zelené a bílé kontejnery na sklo. Po celém městě
je jich mnoho, ale bohužel daleko méně je lidí, kteří třídí pravidelně.
Každý z nás vyhodí za rok asi 250 kg odpadů.
Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do
barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více
než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Co je to recyklace? Je to proces, při němž jsou
odpady zpracovány na nové materiály a znovu
použity při výrobě. Tak se i zmenšuje množství
odpadu, který se vozí na skládky, a tudíž je méně
zatěžováno životní prostředí.
Do třídění odpadů se již zapojilo i mnoho škol
v České republice. Na Obchodní akademii v Bezručově ulici najdete kontejnery na sběr bioodpadu, ale i nebezpečného odpadu jako jsou baterie.
Samozřejmostí je třídění základních surovin, např.
papírů, plastů, a sbíráme i plechovky z nápojových
automatů. Pro dětskou vesničku odděleně separujeme i plastová víčka. Třídění odpadu na škole
se celkem daří. Potýkáme se s jediným problémem, bioodpad totiž bývá často znehodnocen
například vhozením igelitového sáčku od svačiny,
který není organického původu.
A proč třídit i bioodpad? Bioodpad je velmi
cennou surovinou především díky celosvětovému
úbytku živin z půdy. V dnešní době tento druh odpadu činí zhruba 40 % veškeré produkce odpadu.
Na skládkách při jeho rozkladu bez přístupu vzduchu vznikají nebezpečné látky, především methan,
které mohou ohrozit životní prostředí.
V dalších dílech našeho seriálu vám přiblížíme
třídění odpadu, jeho opětovné využití a spoustu
dalších zajímavých informací. Tak proč už tyto noviny po přečtení nehodit do kontejneru na papíry?

Blokové čištění a noční mytí
komunikací
Technický odbor upozorňuje občany, že dne
30. března 2009 bylo zahájeno na území města blokové čištění parkovišť, komunikací včetně parkovacích zálivů a chodníků. Na parkovištích a komunikacích, kde bude prováděno blokové čištění, bude
s týdenním předstihem umístěno přenosné dopravní značení omezující zastavení a stání vozidel.
Začátky blokových čištění byly stanoveny na osmou
hodinu ranní.
Od 30. března je rovněž v době od 20.00 hodin
prováděno noční mytí komunikací v lázeňském
území a obchodně správním centru (v pondělí
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábř. Osvobození,
v úterý Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní,
Lázeňská, Tržiště a ve středu Varšavská, pěší zóna
T. G. Masaryka a Horova). Na Sokolovské bude letos prováděno noční mytí až po ukončení stavby
v průběhu druhé poloviny roku 2009. Upozorňujeme na nutnost respektovat zónové
značky, které jsou ve všech těchto lokalitách
trvale instalovány. Vozidla bránící provádění blokového čištění a nočního mytí budou odtažena.
Rozpis blokového čištění je uveřejněn na oficiálních webových stránkách města Karlovy Vary
www.mmkv.cz.
Plán blokového čištění města v roce 2009 vypracovala společnost AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o., Jáchymovská 40, Karlovy Vary – Bohatice,
která bude úklid provádět. Ve dnech, které nejsou
v tomto rozpisu uvedeny se blokové čištění ani noční mytí neprovádí. Změny v rozpisech jsou vyhrazeny.

Kampaň „Chceme čisté město“
Město Karlovy Vary, zastoupené odborem technickým, vyzývá všechny občany, podnikatelské
subjekty, školy, ostatní právnické i fyzické subjekty
ke spolupráci při úklidu svého okolí po zimním období v kampani „ZDRAVÉ MĚSTO – CHCEME ČISTÉ
MĚSTO“.
Všem subjektům (fyzickým osobám, právnickým
osobám), které budou mít zájem se zúčastnit úklidu
ve svém okolí, poskytne město Karlovy Vary – odbor
technický, přistavení kontejneru, případně dodání
igelitových pytlů a rukavic.
PODMÍNKY:
- je třeba pouze nahlásit kontaktní osobu
- sdělit přibližné místo pro přistavení kontejneru
(místo bude posouzeno a upřesněno především z důvodu bezpečnosti jak pro občany, tak
i z hlediska silničního provozu)
- domluvit si den přistavení kontejneru – dle níže
rozdělených termínů a lokalit
- jedná se o sběr a likvidaci drobného komunálního odpadu (papírky, igelitové sáčky, PET lahve apod. – odpad mimo místa určená k odložení), v případě požadavků je možná i separace
bioodpadu (tráva, listí)
Termín: 3. – 5. dubna 2009
Lokalita:
Stará Role, Počerny, Rybáře, Rosnice, Čankov, Sed-

lec, Růžový vrch, Bohatice
V termínu nejpozději do 31. 3. 2009 je třeba nahlásit na technický odbor vaše požadavky.
Kontaktní osoba si pak bude moci vyzvednout
igelitové pytle, domluví si přesné podmínky pro přistavení kontejneru.
Termín: 24. dubna – 26. dubna 2009
Lokalita:
Karlovy Vary, Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky,
Tuhnice, Dvory, Doubí, Tašovice
V termínu nejpozději do 21. 4. 2009 je třeba nahlásit na technický odbor vaše požadavky.
Kontaktní osoba si pak bude moci vyzvednout
igelitové pytle, domluví si přesné podmínky pro přistavení kontejneru.
Odpovědná osoba odboru technického MM KV:
Ing. Hana Szmitková, tel.: 353 118 165
e-mail: h.szmitkova@mmkv.cz
(v případě nepřítomnosti – Lenka Kostaňuková
– tel.: 353 118 164, e-mail: l.kostanukova@mmkv.cz)
Těšíme se na vaši spolupráci a věříme, že vámi
projevená aktivita a pomoc při úklidu města Karlovy
Vary pomůže alespoň zčásti vyřešit problematiku
vzniku nepovolených černých skládek a odhazování
obalů a odpadků mimo určené nádoby a odpadkové koše.

Město oceňuje pořádkumilovné
V posledních létech přibývá skupin občanů, škol i spolků k jarnímu úklidu našeho města a žádají magistrát o spolupráci (odvoz sesbíraného odpadu, přistavení kontejneru).

Na příklad skupina obyvatel z Tašovic z ulice U Brodu již několik let uklízí okolí svého bydliště včetně
břehu Ohře.

Ze škol pak studenti Obchodní akademie dávají po zimě do pořádku dětská hřiště a park na Růžovém vrchu.
Zajímavě motivuje své studenty První české gymnázium v K. Varech. Třída, která se zapojí do úklidu okolí
školy, má nárok na jeden den školního výletu navíc. Příkladů je jistě víc.
Město K. Vary oceňuje tyto aktivity a vnímá je jako protiklad vandalů, kteří způsobují černé skládky
a špinavá zákoutí ve městě. Zatím co vandaly je nutno postihovat, ty zodpovědné pak chceme podpořit
a ocenit. Proto město K. Vary vyhlašuje kampaň CHCEME ČISTÉ MĚSTO.
Každý zúčastněný subjekt bude zveřejněn v radničních listech.
Pro školy a neziskové organizace pak vyhlašuje soutěž ve třech kategoriích:
1. Kategorie - Střední školy a Vysoké školy
2. Kategorie - Základní školy
3. Kategorie - Neziskové organizace
Vítěz z každé kategorie získá finanční odměnu 10 000 Kč.
Podmínky soutěže:
Účastníkem soutěže je škola či nezisková organizace, která se zúčastní kampaně a dodá seriál digitálních fotografií zachycující stav před úklidem a po něm. Seriál fotografií bude vyhodnocen a vybrán vítěz.
Ceny budou slavnostně předány a z fotografií bude sestavena výstavka. Fotografie v digitální podobě
je nutné dodat do 30. dubna 2009 kontaktní osobě Ing. Petře Hnátkové, e-mail: p.hnatkova@mmkv.cz.
RNDr. Pavel Žlebek
Garant projektu Zdravé město
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Poslední z nenápadných hrdinů
o to, aby do Karlových Varů nevstoupila žádná
vojska a aby skupina zde žijících Čechů mohla
za pomoci Američanů převzít civilní správu města do svých rukou. Spolu se svými přáteli Aloisem
Kačenou, Stanislavem Segmüllerem, Jindřichem
Šípkem, Jindřichem Houkalem a dalšími osvědčil
v té pohnuté době vlastenectví, občanskou rozvahu
a věrnost demokratickým zásadám. Nikdy se nestal
přisluhovačem nacistů ani komunistů, za což byl
po válce opět totálně nasazen do výroby a v roce
1954 dokonce zatčen. Z trestu odnětí svobody na tři
a půl roku si odseděl osmnáct měsíců.
Jaromír Kytýř byl aktivním čestným členem Klubu
přátel Karlových Varů a od roku 1996 čestným obča-

Jsou tomu asi dva týdny, co jsem si u Jaromíra
Kytýře ověřovala některé údaje z období osvobození Karlových Varů v roce 1945. Pomohl jako vždy
a ochotně dodal i další informace. Vzápětí volal
ještě dvakrát, aby ještě přidal několik podrobností. Od pondělí 2. března se na tento vždy ochotný
a naprosto spolehlivý zdroj nemůžeme spolehnout.
Jaromír Kytýř, poslední z nenápadných hrdinů květnových událostí roku 1945, ve věku 86 let zemřel.
Narodil se 21. srpna 1922 v Praze, kde vystudoval gymnázium a obchodní akademii. V roce 1942
byl totálně nasazen jako pomocný dělník v Karlových Varech, kde žil až do konce války. Jako jeden
z členů Českého národního výboru se zasloužil

Poděkování
Klienti s těžkým kombinovaným postižením, klienti s autismem a vychovatelky
Denního centra Žirafa děkují za výbornou spolupráci s firmou Terma Travel. Poděkování patří generálnímu řiditeli Mgr. Fahraddinu Mirzoevu, Miloslavu Moravcovi
a nejúžasnějšímu panu řidiči Oldřichu Škopovi. Dále děkujeme Gustavu Žaludkovi, řediteli společnosti Mercedes-Benz, za zprostředkování a navázání spolupráce
s dopravní firmou Terma Travel.
Díky těmto hodným lidem mohou klienti jezdit na výlety i mimo Karlovy Vary.
Moc si toho vážíme.
Za celý tým DC Žirafa
Renata Kunešová, ředitelka

nem města Karlovy Vary. O jeho životě a působení
v tomto městě, stejně jako o zásluhách jeho přátel,
vyšla řada novinových článků a nepostradatelná
publikace Milana Augustina Konec 2. světové války
v Karlových Varech. Podrobnější a hlubší analýza
oněch památných květnových dnů a jejich aktérů
však ještě na svého historika čeká. Je velká škoda,
že se bude muset obejít bez vstřícné a přátelské
spolupráce s pamětníkem Jaromírem Kytýřem.
Anna Fidlerová
Přetištěno z regionální mutace MF Dnes ze dne
6. 3. 2009.

Dveře dokořán, občanské sdružení pro integraci lidí s postižením, zve na

Kytičkový bál
pořádaný v restauraci U Kaštanů v Rosnicích
dne 11. 4. 2009 od 14.30 hodin
Podmínkou je dobrá nálada.
Příprava obecně závazné vyhlášky o hernách
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Komise pro bezpečnost města si, kromě jiných úkolů, dala za cíl vypracovat
ve spolupráci s primátorem města návrh obecně závazné vyhlášky regulující
činnost heren a obdobných zařízení na území města.
V současné době shromažďujeme informace o provozovnách s výherními
hracími přístroji (dále jen VHP). Prověřujeme především, zda jsou všechny provozovny zkolaudovány pro provoz VHP, zda odpovídají zákonným předpisům,
upravujícím jejich činnost, ale také, jaký mají obrat na jeden VHP. Městská policie na naši žádost zintenzivnila svůj dohled nad těmito provozovnami tak, abychom získali informace o problémových zařízeních.
Při úvahách o konstrukci budoucí vyhlášky je, podle mého názoru, nutno vycházet z těchto základních principů:
- Chorobné hráčství, jako jednu z mnoha závislostí, není možno vymýtit
a pokud zrušíme všechny legální herny, dáme tím jen prostor ke vzniku heren nelegálních.
- Pro většinu klientů VHP je hra na VHP jenom jednou z mnoha legálních
forem sázení a tedy pouze neškodnou zábavou.
- Dle vyjádření zástupců městské policie a ministerstva vnitra na posledním
jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary nejsou herny problémem v prevenci kriminality mládeže prostě proto, že mladiství nemají do heren přístup a provozovatelé toto velmi pečlivě dodržují.
- Vyhláška by měla jednou provždy omezit počet provozoven s VHP.
- Vyhláška by měla zamezit přechodu VHP na jiný typ hracích přístrojů, které
město není oprávněno regulovat.
- Vyhláška by neměla způsobit přelévání heren z lokalit města, kde je zakážeme, do nových lokalit, kterými by byly především klidné okrajové čtvrti.
Příkladem nepochopení nebo nerespektování těchto principů je návrh textu
vyhlášky, kterou primátorovi doručilo občanské sdružení O co jim jde?!. Principem této vyhlášky je seznam ulic, ve kterých by nebyly provozovny s VHP
povoleny. Důsledkem toho dojde k situaci, kdy se herny během krátké doby
přemístí z ulic zakázaných do ulic povolených. Pokud si to ukážeme na příkladu městské čtvrti Dvory, pak návrh vyhlášky zakazuje čtyři největší ulice: Kpt.
Jaroše, Závodní, 1. máje a Chebskou. Tím tedy opačně povoluje herny v ulicích
V Lučinách, V. Meerwalda, Na Průhoně, Růžové, Lipové, Karla Kučery, A. Heimanna apod. Toto jsou však ulice vzdálené od těch zakázaných pouze několik
metrů, nejčastěji pak tyto ulice se zakázanými sousedí. Především jsou to však
klidné ulice vilové čtvrti, nebo vnitrobloku sídliště. Přání tvůrců návrhu vyhlášky, totiž že se sníží počet hráčů, nebude při dnešní mobilitě naplněno, dojde
jenom k mnohonásobně většímu pohybu vozidel taxislužby v těchto klidných
místech a také k celkovému zhoršení bezpečnostní situace, protože se zvětší
počet problémových lokalit.
Tímto rádoby radikálním způsobem bych nechtěl k tvorbě nové vyhlášky přistupovat. Již z pojmenování principů je zřejmé, že tvorba vyhlášky nebude jednoduchá. Přesto bychom rádi předložili návrh textu vyhlášky v průběhu června
letošního roku.
Martin Zeman
Předseda komise pro bezpečnost města
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Slavní návštěvníci
a zajímavé události
• 1. dubna 1929 - se v Brně narodil Milan Kundera.
Od roku 1975 žije ve Francii a patří k nejčtenějším
světovým spisovatelům. V Karlových Varech pobýval s chotí Věrou dvakrát v roce 1967, rozhodnut
jezdit sem i nadále.
• 1. dubna 1914 - Sedlecko-vildštejské kaolinové
závody koupily plavírnu a důl firmy Viktor Gottl
ve Staré Roli.
• 3. dubna 1949 - založen Golfový klub Karlovy Vary.
V roce 1952 se konal první turnaj o Pohár Vzkříšení
a o Pohár Karla Nejdla.
• 9. dubna 1891 - se narodil Vlasta Burian. V Karlových Varech natočil nezapomenutelné Tři vejce
do skla.
• 10. dubna 1919 - se narodil v Kročehlavech u Kladna populární varhaník Ota Čermák. V Karlových
Varech žil od roku 1945 patnáct let. Na jeho Čtvrteční nocturna jeho posluchači stále vzpomínají.
• 10. dubna 1929 - se v Josefově narodil Miroslav
Ivanov, zvaný král literatury faktu. Ve Švýcarském
dvoře u primáře MUDr. Antonína Hebrona se léčil
14krát a pracoval tu na řadě svých knih, konkrétně
na historii rodu Baťů, požáru Národního divadla,
na sledu života Boženy Němcové, Milady Horákové
a dalších.
• 15. dubna 2004 - byl Pavel Kohout, častý host
Karlových Varů, dekorován rakouským zemským
vyznamenáním za své knižní dílo.
• 17. dubna 1774 - se ve Skutči narodil hudební
skladatel Václav Jan Tomášek, ve své době zvaný
hudební papež Prahy. V Karlových Varech se léčil
údajně každoročně od roku 1822.
• 19. dubna 1979 - v Galerii umění se konala za autorovy přítomnosti vernisáž výstavy obrazů Cyrila Boudy. Úvodní slovo pronesl Adolf Branald.
Prozradil, že Cyril Bouda jezdil do Karlových Varů
od svých šestadvaceti let pokaždé, když se mu
zachtělo snít a hezky si skicovat. Karlovarské motivy využíval při ilustrování knih. Známy jsou jeho
obrazy Stará louka, Vřídlo, PF MUDr. Sylaby nebo
panorama od Puppu až k hlavní poště, malované
od Imperialu.
• 22. dubna 2004 - při vernisáži v Galerii Na ochoze
Vřídelní kolonády předal prof. dr. Miroslav Klivar,
CSc., prezident Evropské unie umění, medaili Franze Kafky slovenskému výtvarníkovi Jaro Šulekovi
(26). „V Šulekově tvorbě jde o diktát myšlenky bez
jakékoliv rozumové kontroly, diktát neovlivněný
žádným estetickým nebo morálním zřetelem,“
uvedl mimo jiné prof. Klivar.
• 24. dubna 1889 - z Vídně přišel zákaz vypouštět
z továren a dalších provozů jakýkoliv odpad do řeky
Rolavy.

Seznam nejvíce půjčovaných
knih v březnu 2009
Nejžádanější beletrie pro dospělé:
1. Meyer, Kai: Pojídač stínů
2. Coetzee, John Maxwell: Pomalý muž
3. Steel, Daniele: Dům
4. Lake, Jay: Květinová zkuška
5. Šmejdová, Ivana: Odleť mě domů
Nejžádanější dětské tituly:
1. Steklač, Vojtěch: Velké Boříkovy lapálie
2. Werich, Jan: Fimfárum
3. Paver, Michalle: Bratr Vlk. Letopisy z hlubin
4. Schoeder, Bernd: Bodo. Příběh malého pejska
5. Fischer, Václav: Špalíček hádanek
Naučná literatura:
1. Schad, Martha: Marie Valérie
2. Velká kniha o Velikonocích
3. Fagan, Brian: Malá doba ledová
4. Gifford, Cline: Fotbal
5. Liška, Vladimír: Neslavné konce slavných
Městská knihovna Karlovy Vary doporučuje:
Hokeš, Tomáš: Malý bůh
Kašpárková, Marcela: Deset vyznání
(rozhovory – M. Eben, L. Šafránková, J. Potměšil ...)
Hercíková, Iva: Dám si to ještě jednou aneb Indolúna
Braunová, Petra: Pozorovatelka
Novotný, Lukáš: Zmizelé Karlovy Vary

Městská knihovna Karlovy Vary
Vás srdečně zve na přednášku

• 28. dubna 1969 - za přítomnosti první dámy Ireny
Svobodové, dr. Jiřího Dunovského a dalších hostů, uvedl dr. Jan Pixa provedení prvního výkopu
na stavbě SOS vesničky v Doubí, která byla první
svého druhu v republice.

Mgr. MILANA AUGUSTINA
historika a archiváře

• 29. dubna 1994 - naposledy vydechl Kamil Bešťák, herec a režisér Divadla Vítězslava Nezvala
v Karlových Varech, kterému zasvětil podstatnou
část svého života.

KARLOVARSKÉ
OKOUZLENÍ LANOVKAMI

• 1704 - na rozcestí do Drahovic a ke hřbitovu nechal postavit karlovarský forman Burda sochu
Marie Vítězné (Marie Bolestné). Šlo o kopii pražské
staroměstské Marie Immaculaty, ale bez sloupu.
Immaculata stojí dodnes.
Mgr. Eva Hanyková

Kde končí skutečnost a začínají sny?

středa 29.4.2009 v 17.00 hodin
v půjčovně Městské knihovny, I. P. Pavlova 7

Vážení příznivci
Městské knihovny Karlovy Vary, I. P. Pavlova 7
dovolujeme si Vám nabídnout
novou službu naší knihovny
pro předškolní děti a starší čtenáře

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
aneb cvičení a jiné hrátky
pod vedením Mgr. M. Luňáčkové
si budete moci procvičit jak tělo, tak mysl.
Pro seniory - úterý 15 - 16 hodin,
pro předškoláky 3 - 6 let - úterý 16 - 17 hodin
v Městské knihovně K. Vary,
I. P. Pavlova 7, 1 . patro.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle

353 221 365
pí Dorňáková

pro čtenáře MK je vstup volný,
kapacita frekventantů je omezená
těšíme se na Váš zájem.
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„Protikuřácký řetěz“ - ZŠ Konečná Karlovy Vary Masopustní veselí – MŠ Javorová
V pátek 27. února byl
zahájen na ZŠ Konečná
Karlovy Vary dlouhodobý projekt „Zdravý
životní styl“. Jeho úvodní akcí byl netradiční
den pod názvem „Protikuřácký řetěz“.
Žáci byli nejprve
seznámeni s mottem
celého netradičního
dne, poté do řetězu,
který tvořili ze tří různobarevných proužků,
vlepili tu barvu, která
odpovídala jejich zkušenostem s kouřením:
Žlutý
- nikdy jsem nekouřil/a
Modrý - zkusil/a jsem jednou nebo vícekrát
kouřit, ale už nekouřím
Červený - jsem kuřák, v současné době kouřím
Každý žák vlepil do řetězu „svou“ barvu anonymně, cílem nebylo žáky za svůj postoj napadat či trestat. Důležité bylo vést otevřenou debatu se všemi žáky (do netradičního dne byly přímo zapojeny 4.–9. ročníky, v rámci vyučovacích hodin i 1.–3.
ročníky), poukázat na škodlivost a důsledky kouření a na zdravý životní styl.
Protikuřácké téma se prolínalo všemi vyučovacími předměty, učitelé měli zpracovánu výuku v hodinách s tímto zaměřením. V některých hodinách zpracovali
spolu se svými žáky praktické projekty, které byly zveřejněny na nástěnce školy
spolu s celým „Protikuřáckým řetězem“.
Další netradiční den, který se na ZŠ Konečná Karlovy Vary konal 20. března, byl
„Den vody“.
Mgr. Jiří Chmelík
zástupce ředitele školy

Dne 27. 2. 2009 k nám
zavítal masopust. Sešli
jsme se všichni v maskách pěkně pospolu –
děti, rodiče, zaměstnanci
a hosté školičky. Celé
akci předcházely velké
přípravy v podobě výzdoby školky, vyrábění
kulis řemeslných domů
a k tomu odpovídajících
rukodělných
výrobků,
sestavení
masopustního jídelníčku, vaření
a nákup dobrot, pojících
se k tomuto tématu.
Po přivítání děti předvedly krátké uvítací pásmo s písničkami, básničkami a rytmizací, za doprovodu
dětských hudebních nástrojů a kytary. Následoval průvod masek Starou Rolí, děti
koledovaly, radostně zpívaly a velká nůše se plnila sladkostmi a dárky.
Na závěr čekala všechny „masopustní hostina“ s ochutnávkou tradičních sladkých, slaných a masových jídel. Nastal masopustní rej, při kterém jsme všichni
pozapomněli na běžné starosti, a prožili tak krásné odpoledne se „svými“ dětmi
za znění hudby, písniček, společných rozhovorů a debat.
Ve jménu vydařené akce:
Celičký kolektiv zaměstnanců MŠ Javorová

V zimě na školu v přírodě?
Paní učitelky ze školky Emy Destinové, která je odloučeným pracovištěm 1. MŠ
Komenského 7 v Karlových Varech, dostaly nápad vyvézt děti v zimě na ozdravný pobyt na hory. Tahle „zimní školanda na horách“ se uskutečnila v době jarních
prázdnin od 2. do 6. 3. 2009 a zúčastnilo se jí celkem 24 dětí různého věku. Společně se dvěma učitelkami, s jedním pomocným pedagogem a s jedním naším velmi
ochotným a kompetentním tatínkem jako zdravotním doprovodem, byli všichni
ubytováni na horské chatě „Na Sluníčku“ v rekreační oblasti Mariánská
u Jáchymova.
Počasí v týdnu jarních prázdnin nebylo sice ukázkové, mlhavo, sluníčka poskrovnu, ale nepršelo, takže si děti každý den užily lyžování, bobování, stavění sněhuláků nebo jen tak procházek na čerstvém horském vzduchu. Denně se vracely
s červenými tvářičkami a velkou chutí k jídlu. Paní kuchařky při sestavování jídelníčku ochotně daly i na přání dětí. Jídla byla kvalitní, ovoce a zeleniny dostatek,
dobré pití po celý den bylo samozřejmostí. Paní učitelky měly zpracovaný „školandový program“ pro děti na každý den a nechyběla ani spousta oblíbených hraček ze školky, takže na nějaké stýskání nebyl vůbec čas. Naopak… společné hraní
i spaní s kamarády na pokojích se dětem moc líbilo. V čistě povlečených postýlkách spali tvrdě celou noc i ti nejmenší.
Domů děti odjížděly spokojené, zdravé
a se spoustou zážitků.
Některým se dokonce
zdálo, že ten týden byl
„hóóódně“ krátký. Všichni jsme jim rádi slíbili
opakování „školandy“ co
nejdříve, neboť ji máme
již předjednanou na letošní červen.
Učitelky z „Notičky“

Poděkování paním učitelkám z „Notičky“
Vážené paní učitelky,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za výbornou akci, kterou jste
uspořádaly, a to i přes oslabení týmu, během jarních prázdnin pro děti
a tím i vyřešily situaci, kdy školka byla z důvodu výměny linolea zavřená.
Je úžasné, že se vám téměř na poslední chvíli podařilo sehnat slušné a hlavně čisté ubytování pro partu malých dětí, které ne jistě každý hoteliér rád ubytuje. Děti se vrátily spokojené a se spoustou zážitků, což dokazují i fotografie
z této akce. Vzhledem k tomu, že náš syn navštěvuje školku posledním rokem, chtěla
bych poděkovat i za ostatní aktivity, které vaše školka provozuje nad rámec běžné
činnosti. Od září do dubna je to bruslení, v jarních měsících plavání a přes zimu víkendové lyžování. Vaše ochota každý týden vodit děti na výtvarný kroužek do lidové
školy také jistě není samozřejmostí. Přiznám se, že nabídka dalších aktivit je velmi rozsáhlá, a tak eviduji jen ty, kterých se syn zúčastnil, ale vím, že zdaleka nejsou všechny.
Ještě jednou velmi děkujeme a přejeme hodně pracovního nadšení a elánu
do dalších let.
Petra Vodenková a syn Martin Jan (6 let)
třída Hvězdiček
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Představujeme vám naše mateřské školy – 2. díl
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
Adresa: Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Tichá
E-mail: reditelka@materinkykv.cz
Telefon: 353 332 499
Fax: 353 332 079
BAREVNÁ ŠKOLKA – MŠ Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Vedoucí učitelka: Mgr. Dana Malá
Telefon: 353 232 421
E-mail: komenskeho7@materinkykv.cz
Mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 75 dětí, v klidné lokalitě městské
části Doubí, v dostupnosti MHD, s velkou a členitou zahradou. Škola pracuje
se dvěma alternativními vzdělávacími programy: „Začít spolu“ a „Waldorfské
školství“. Cílem projektů je rozvoj komunikace na základě rozvoje kognitivního myšlení a smyslového poznávání světa, waldorfské pojetí vychází z ročního
životního rytmu, křesťanských svátků, lidových a kulturních tradic země. V průběhu školního roku pořádáme ve spolupráci s rodiči třídní slavnosti, karnevaly,
besídky, školní výlety. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu v ZŠ. Každý měsíc
dětem hraje KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO novou pohádku.
Dále nabízíme: kroužek flétniček a anglického jazyka, „Baby klub“, který je specialitou naší školy, sloužící k adaptaci na nové prostředí a zakládající podstatu
dobré spolupráce s rodiči.
ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA – Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice
Vedoucí učitelka: Pavlína Růžičková
Telefon: 353 223 519
E-mail: krymská12@materinkykv.cz
Mateřská škola pavilónového typu má čtyři heterogenní třídy s kapacitou 112 dětí. Najdete ji v blízkosti Západní ulice jako součást sídliště v městské části Tuhnice, v dostupnosti MHD, s prostornou a účelově zařízenou
zahradou. Škola pracuje od r. 2002 v projektu „Zdravá MŠ“ a získala certifikát
Státního zdravotního ústavu Praha. Záměrem tohoto projektu je vedení dětí
k získávání správného postoje ke zdraví, k návykům i praktickým dovednostem chránícím zdraví člověka, zaměřené na respektování individuality dítěte.
Doplňkové aktivity pro děti: výuka anglického jazyka, hra na flétnu, výtvarný
a taneční kroužek, bruslení, plavání, základy práce na PC ve třech třídách, pravidelná divadelní představení, velmi úspěšná prezentace ve výtvarných soutěžích, spolupráce s Krajskou a Městskou knihovnou Karlovy Vary, Zdravotním
ústavem v Karlových Varech, ZŠ Tuhnice.
MATEŘSKÁ ŠKOLA „STUDÁNKA“ – Krymská 10, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice
Vedoucí učitelka: Božena Vojtová
Telefon: 353 237 410
E-mail: krymská10@materinkykv.cz
Tuto čtyřtřídní školičku obklopenou zelení s kapacitou 112 dětí najdete rovněž v městské části Tuhnice. Na prostorné školní zahradě se nacházejí různé
dřevěné atrakce a zahradní vybavení pro hry dětí včetně brouzdaliště. Škola
pracuje podle vlastního projektu „Spolu u studánky hrajeme si celý rok“ postaveného na lásce, svobodě, radosti a vlastní identitě. Naším cílem je probouzet
v dětech zájem aktivně pozorovat svět kolem sebe, objevovat nové a chuť
předvést vše, co se naučí, naplňovat přirozené lidské potřeby jako je sebeúcta,
bezpečí a stálost.
Doplňkové aktivity: seznamování s hrou na flétničku, s anglickým a německým jazykem; spolupracujeme s německou školkou v Johanngeor-genstadtu,
s 1. třídou ZŠ, s krajskou knihovnou, městskou policií a hasiči v Karlových Varech. Jezdíme na výlety, oslavujeme svátky, pořádáme posezení s rodiči, slavnost loučení se školáky – pasování prvňáčků, zajišťujeme divadelní a kouzelnická představení, plavání, bruslení a pobyt v solné jeskyni.
MATEŘSKÁ ŠKOLA„NA KOPEČKU“ – Mozartova 4, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice
Vedoucí učitelka: Blanka Smrčinová
Telefon: 353 221 775
E-mail: mozartova4@materinkykv.cz
Tato čtyřtřídní mateřská škola úsporného typu, s kapacitou 102 dětí, zahájila
svůj provoz již 17. září 1962 a v r. 2007 prošla rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a sociálního zařízení pro děti. Budovu obklopuje prostorná, členitá zahrada
plná zeleně, velmi dobře vybavená dětskými konstrukcemi a pískovišti. Škola je
umístěna v parkové části sídliště v městské čtvrti Horních Drahovic, v blízkosti
lázeňského lesa, v dostupnosti MHD. Filozofií naší školy je podporovat všestranný individuální rozvoj dítěte, jeho komunikativní dovednosti, vzájemnou toleranci a přátelství k druhým. Školička pracuje podle vlastního projektu „Každý
den je jiný“.
Doplňkové aktivity: tanečky, sportování, zpívánky, hra na flétnu, grafomotorická cvičení pro děti s odkladem školní docházky, němčina, výlety, exkurze,
sportovní a výtvarné soutěže, plavání, pobyt v solné jeskyni, návštěvy kulturních programů, knihovny, škola v přírodě, „Pasování na školáky“, spolupráce
s mnohými společenskými institucemi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA „NOTIČKA“ – E. Destinové 1, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice
Vedoucí učitelka: Jitka Bartyzalová
Telefon: 353 224 675
E-mail: edestinove1@materinkykv.cz
Mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 82 dětí, v městské části Drahovice,
v dostupnosti MHD, prošla v uplynulých třech letech rozsáhlou rekonstrukcí
a modernizací. MŠ je obklopena velkou členitou, nově vybavenou zahradou.
Dnes jsou v provozu tři prostorné třídy a samostatná prostorná tělocvična.
V homogenních skupinách učitelky pracují s alternativním vzdělávacím programem „Začít spolu“, jehož cílem je výchova dětí k samostatnému rozhodování,
odpovědnosti za své jednání a komunikaci s dospělými.
Doplňkové aktivity: besedy, bruslení a plavání, vystoupení pro seniory, výtvarné soutěže, víkendové lyžování, týdenní ozdravné pobyty na horách, turistické
výlety, měsíčně divadelní nebo filmové představení, nocování v MŠ, netradiční
sportování – letní i zimní „Hry bez hranic“, oslavy všech tradičních svátků, spolupráce s městskou i krajskou knihovnou, s městskou policií a hasiči, se dvěma ZŠ
a ZUŠ A. Dvořáka. O aktivitách školy jsou naši rodiče týdně informováni e-mailovými zprávami „Zprávičky z Notičky“ s oblíbenou fotogalerií.
MATEŘSKÁ ŠKOLA „SLUNÍČKO“ – Východní 6, 360 20 Karlovy Vary – Drahovice
Vedoucí učitelka: Gabriela Žaloudíková
Telefon: 353 224 706
E-mail: východní6@materinkykv.cz
Mateřská škola „SLUNÍČKO“ je umístěna v klidné lokalitě sídliště v městské
části Drahovice, v dostupnosti MHD. MŠ v současné době provozuje pouze tři
třídy s celkovou kapacitou 77 dětí. Čtvrtou třídu využívá od roku 2004 občanské
sdružení „Mateřské centrum“ pro děti do 3 let. Součástí školy je bohatě vybavená, rozlehlá zahrada osázená stromy a keři. Školička se zaměřuje ve vlastním
projektu „Putování se sluníčkem za radostí a poznáním“ na estetickou výchovu,
tvořivou dramatiku, prožitkové učení, na vytváření příjemného prostředí, kde
se děti cítí dobře, umí se v něm radovat a šťastně se smát.
Doplňkové aktivity: logopedická péče, výuka hry na flétnu pro začátečníky
i pokročilé, výuka anglického jazyka, bruslení, divadelní představení, kouzelník,
besídky, „Pasování na školáky“, spolupráce s městskou policií, hasiči, knihovnami, ZŠ Komenského a 1. soukromou ZŠ Drahovice, s OOPP, se zdravotnickým
střediskem, besedy, karneval, dopravní, sportovní i výtvarné soutěže, celoškolní
akce, výlety.
MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠOVA VRATA – Hornická 66, 360 01 Karlovy Vary – Olšova Vrata
Vedoucí učitelka: Mgr. Zdena Kučerová
Telefon: 353 331 207
E-mail: hornicka66@materinkykv.cz
Jsme jednotřídní mateřská škola, s kapacitou 28 dětí, v lokalitě rodinné zástavby v Olšových Vratech, v dostupnosti MHD. Objekt z roku 1873 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Pro svoji polohu v podhorském pásu bez inverzí a smogu
je vhodná pro děti s respiračními problémy nebo chorobami. Vytvořily jsme pro
děti nový projekt „Školka plná zábavy“, kdy využíváme k výchovně vzdělávací
práci s věkově smíšeným dětským kolektivem od 2,5 do 7 let vzdělávací programy „Zdravá MŠ“, „Metoda dobrého startu“ a materiály pro výchovu k ekologii.
Rodiče našich dětí s námi velice úzce spolupracují.
Doplňkové aktivity: individuální práce s dětmi, které mají poslední rok před
školní docházkou, turistika, rozvoj tělesné zdatnosti, sportovní olympiáda, koloběžkiáda, celoškolní akce, výtvarné výstavy, besídky, tematické výlety, Týden
dětských radostí, Honba za pokladem, loučení s budoucími školáky, soutěže,
oslavy tradičních lidových svátků a zvyků.
Naší specialitou je velmi zajímavá kronika školy z roku 1946, v níž je zaznamenána celá šedesátiletá historie, doprovázená spoustou dobových fotografií.
MATEŘSKÁ ŠKOLA TAŠOVICE – U Brodu 73, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice
Vedoucí učitelka: Pavlína Tvrzová
Telefon: 353 225 857
E-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
Naše jednotřídní mateřská škola, s kapacitou 28 dětí od 2,5 do 7 let, je umístěna do rodinné vilky v příměstské části Tašovice, která v r. 2007 prošla kompletní rekonstrukcí. Ve velmi klidném prostředí, s možností vycházek do blízkého
lesa a okolí Svatošských skal, se nachází oblast „Slavkovský les“. Součástí objektu
MŠ je prostorná, dobře vybavená a udržovaná zahrada. Celý vnitřní prostor MŠ
je otevřený, přístupný i rodičům. Pracujeme podle alternativního vzdělávacího
programu „Začít spolu“ ve vlastním projektu „Pojďme poznávat svět“. Filozofie
programu vychází z otevřené společnosti, vede k demokratickému myšlení
a jednání dětí i dospělých, klade důraz na konstruktivismus a kulturní tradice
naší země.
Doplňkové aktivity: kurzy plavání a bruslení, návštěvy divadelních i jiných
kulturních představení, spolupráce s hasiči, ZŠ, sportovní olympiáda, celoškolní
akce, besídky, výlety, přírodovědné vycházky, rozloučení s budoucími školáky,
pravidelné oslavy narozenin dětí, soutěže, oslavy tradičních lidových svátků
a zvyků.

Dny otevřených dveří a zápis do 1. Mateřské školy Karlovy Vary
Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 18. - 20. 5. 2009
vždy od 9.00 do 15.30 hodin.
18. 5. 2009 (pondělí) OP Krymská 12 a 10 - Tuhnice
19. 5. 2009 (úterý)
OP E. Destinnové 1
OP Mozartova 4
OP Východní - Drahovice

20. 5. 2009 (středa)

OP Komenského 7 - Doubí
OP U Brodu 73 - Tašovice
OP Hornická 66 - Olšova Vrata
Zápis pro školní rok 2009/2010 se uskuteční ve dnech 26. 5. a 27. 5. 2009
od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky nebo ve vybrané a označené třídě na jednotlivých odloučených pracovištích (OP).
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Kulturní akce a výstavy v dubnu 2009
CLUB IMPERIAL

3. 4.

10. 4.

17. 4.

24. 4.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
Ivan Audes Trio & Magdalena Rezková
Jazzové trio v klasickém obsazení: Ivan Audes bicí, Kryštof Marek piano, Dan
Eberle kontrabas; kvalitní a dynamický repertoár umocňuje výborný zpěv
talentované interpretky M. Rezkové.
Martin Vondra Quartet
Jazzová formace předních pražských instrumentalistů v čele s vynikajícím
saxofonistou M. Vondrou.
Olga Škrancová & FRIENDS
Jazzová zpěvačka, jejíž jedinečná intonace a hlasová barva skýtají
mimořádný posluchačský zážitek. Průřez známých jazzových standardů,
swingových skladeb, latiny a romantických balad.
Vibe Fantasy
Vibrafonista Radek Krampl patří k muzikantské elitě hudební scény, osobitý,
charismatický projev a styl korunuje skvělá doprovodná kapela a vybraný
repertoár.
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

RADIOKLUB OK1KVK

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

VÝSTAVY

30. 4.
17.00
DALŠÍ AKCE
15. 4.
19.30

HUSOVKA

1. 4.
19.30
10. 4.
19.30
17. 4.
19.30
18. 4.
19.30
19. 4.
15.00
26. 4.
15.00
30. 4.
19.30

Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č.: 353 333 316
Změna programu vyhrazena!
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Fragmenty rockové opery. Koncertní verze známého muzikálu v podání
hudební skupiny Tábor Superstar Band.
Michel de Ghelderode: TŘI HERCI, JEDNO DRAMA Režie Petr Richter
Antonín Přidal: PĚNKAVA S LOUTNOU Režie: Anna Ratajská
Divadelní studio D3. Dvě jednoaktovky o šmíře a umění, životě a smrti.
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
Divadelní studio D3. Peter Turrini. Před arogancí a mocí nelze utéct ani
se schovat. Je třeba bránit se včas. Režie: Anna Ratajská.
Koncert hudební skupiny DAVIDA KRAUSE
David Kraus – známý zpěvák se svou kapelou složenou z výtečných
muzikantů. Jejich vystoupení je nejen opravdovým hudebním zážitkem,
ale i skvělou zábavou.
ZA BRANKOU JE DRAK
Docela velké divadlo Litvínov. Pohádka plná legrace a písniček, ve které
se utkají herci o to, kdo vlastně má pohádku o hloupém drakovi a jeho
výpravách za nevěstami hrát.
KUK A CUK
Hudební divadlo pro děti BRNO. Ať jsi holka nebo kluk, pobaví tě Kuk a Cuk.
Michel Ghelderode: TŘI HERCI, JEDNO DRAMA Režie: Petr Richter
Antonín Přidal: PĚNKAVA S LOUTNOU. Režie: Anna Ratajská. Divadelní
studio D3. Dvě jednoaktovky o šmíře a umění, životě a smrti.

DUHOVÁ PALETA

8. 4.
17.00
22. 4.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15
Otevřeno po – pá 15.00 - 18.00
Vernisáž: Malba a studijní kresby – Tomáš Skála (do 30. 4.)
Literární večery: Vladimír Staněk: POEZIE - vlastní tvorba

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary

Každou
středu a pátek
17.00 - 19.30
Každou středu
v 19.30
Každý
pátek a sobotu
v 19.30
Každý
pátek a sobotu
ve 21.00

3. - 5. 4.
17.00
Pátek 3.
a sobota 4. 4.
14.00 – 19.30

K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
STÁLÁ ASTRONOMICKÁ EXPOZICE
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných
programových doplňků pro děti i dospělé.
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 10. – 12. 4. kolem měsíčního
úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 24. – 26. 4. Postupně
se zlepšují podmínky pozorovatelnosti planety Saturn.
Za drahokamy Orionu
Večerní pozorování pro všechny věkové kategorie najednou.
Pohádkové pozorování
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5 let.
Klenoty jarní oblohy
Večerní odbornější pozorování zimní večerní oblohy. Doporučený minimální
věk 10 let.
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není-li silný vítr. Informace o
aktuálním stavu oblohy lze získat také na čísle 777 95 34 22, pokud
je přítomen personál hvězdárny.
NON-STOP internetová pozorování ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek nabízíme
non-stop dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a on-line
astronomických kamer na našem ojedinělém webu.
ZAHÁJENÍ ASTRONOMICKÉ SEZÓNY MEZINÁRODNÍHO ROKU
ASTRONOMIE
Mimořádná otvírací doba hvězdárny pro veřejnost. Každou celou hodinu
projekce vybraných odborných pořadů v českém jazyce. V případě jasné
oblohy pozorování Slunce a planet.

Neděle 5. 4.
14.00 – 16.00
8. 4.
17.00
17. - 19. 4.

SVĚT MALÉ ASTRONOMIE – MĚSÍC A JEHO NEŠVARY
Snad každý z nás už viděl na noční obloze Měsíc a všiml si, že pokaždé
je tak trochu jiný. Proč Měsíc takto vyvádí? Dozvíme se spolu s dalšími
zajímavostmi v tomto pořadu.
VÍKENDOVÁ AKCE PRO DĚTI 8–14 LET
Děti mají možnost strávit celý víkend přímo v prostředí Hvězdárny.

Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.kso.cz, kso@kso.cz
Lázně III
Večer rakouské hudby - C 8
Joseph Haydn: Symfonie č. 98 B dur „Londýnská“. Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pro hoboj C dur. Franz Schubert: Symfonie č. 6 C dur
Jan Souček – hoboj. Dirigent Alexander Apolín
Koncert se uskuteční pod záštitou paní Dr. Margot Klestil-Löfflerové,
velvyslankyně Rakouska a ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem
v Praze.
Lázně III
Vivat opereta! - M
Veselá vdova, Paganini, Netopýr, Cikánský baron, Čardášová princezna a další.
Gabriela Kopperová – soprán. Josef Moravec – tenor. Dirigent Fr. Drs.
Lázně III
Velikonoční koncert - M
Nikolaj Rimskij Korsakov: Koncert pro pozoun. Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pro klavír č.21 C dur. Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero - výběr 7
Ivo Kahánek – klavír. Zdeněk Krám - pozoun. Dirigent Jiří Štrunc
Divadlo
Orfeus z podsvětí - B 9
Slavné skladby velkých mistrů
Šimon Kaňka – violoncello. Natalie Rothbauerová – violoncello. Dirigent Fr. Drs.
Divadlo
Pocta Haydnovi – 200 let od narození - A 9
Johannes Brahms: Variace na Haydnovo téma, op. 56a. Joseph Haydn:
Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj a fagot. Joseph Haydn:
Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“
V. Liněckij - housle, Š. Kaňka – violoncello, M. Petr - hoboj, M. Rothbauer – fagot.
Dirigent Leoš Svárovský
Divadlo
Hudba národů Evropy
Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. Beethoven - Mozart - Dvořák
- Smetana - Moniuzsko - Liszt aj.
Vladislav Liněckij – housle. Dirigent František Drs.

3. 4.
19.30

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:
Galerie umění Karlovy Vary …ze sbírky
V rámci prezentace sbírkových děl z nové obrazové publikace bude
připravená zcela nová podoba stálé expozice Českého umění 20. století
- v jarních měsících rozšířená do všech sálů galerie. Expozice představí díla
klasiků českého moderního umění 20. století (potrvá do 26. 4.).
Vernisáž: Václav Hejna ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
Reprezentativní přehlídka malířské tvorby člena skupiny Sedm v říjnu Václava
Hejny (1914 – 1985), osobitého malíře, jenž výrazným autorským rukopisem
a dramatickými sociálními tématy vyjádřil atmosféru válečné doby (potrvá
do 21. 6.).
Yellow Sisters - Singalana
Dívčí vokální skupina na pomezí world music, jazzu, soulu a funky využívá
bohaté barvy vokálů ve vlastních skladbách i v autorských aranžích afrických
lidových písní.

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

8. 4.
19.30

11. 4.
19.30

17. 4.
19.30

24. 4.
19.30

30. 4.
19.30

KINO PANASONIC

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
27. 3. - 4. 4. FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2009:
1. 4.
15.00
2. 4.
15.00
17.00
19.30
3. 4.
15.00
17.00
19.30
4. 4.
15.00
17.00
19.30
5. 4.
15.00
17.00
5. - 6. 4.
19.30
6. - 7. 4.
17.30
7. - 8. 4.
19.30
9. 4.
15.00
17.00
19.30
10. 4.
16.00
18.00
20.30
11. 4.
19.30
11. - 13. 4.
17.00
12. 4.
15.00
12. - 13. 4.
19.30
14. 4.
17.00
14. -15. 4.
19.30
15. 4.
17.00
16. 4.
19.30
17. 4.
17.00
19.30
18. 4.
15.00
17.00
18. - 19. 4.
19.30

Projekce pro seniory: ČERNÁ SRDCE. ČR 2008
Projekce pro seniory: SEDM SVĚTEL. ČR 2008
REPORTÉR. USA 2008
LÉTAJÍCÍ DRACI. Polsko 2008
Projekce pro seniory: IVETKA A HORA. ČR 2008
JAPONSKÝ PŘÍBĚH LÁSKY A NENÁVISTI. VB 2008
ČAS HLUPÁKŮ. VB 2008
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA. Francie 2007
VYSOKÁ ŠKOLA ŽIVOTA. Belgie 2008
OPATRNÉ SBLIŽOVÁNÍ. Španělsko 2008
Bijásek pro nejmenší: POŽÁR V KOCOURKOVĚ. ČR
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA. Francie 2007
SPIRIT. USA 2008
Bio Art: VALČÍK S BAŠÍREM. Izrael, Německo, Francie 2008
Bio Art: VALKÝRA. USA, Německo 2008
PEKLO S PRINCEZNOU. ČR 2008
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009
Projekce FK KV: ZABÍJEČ OVCÍ. USA 1977
PEKLO S PRINCEZNOU. ČR 2008
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009
KURÝR 3. Francie 2008
KURÝR 3. Francie 2008
PEKLO S PRINCEZNOU. ČR 2008
Bijásek pro nejmenší: SAMETKA. ČR
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009
Bio Art: MILK. USA 2008
Představení pro seniory
Projekce FK KV: REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA. VB/Holand./Pol./Kan./
Fr. 2007.
CESTA NA MĚSÍC 3D. Belgie 2008
Bio Art: MLČENÍ LORNY. Belgie, VB, Francie, Itálie 2008
CESTA NA MĚSÍC 3D. Belgie 2008
MĚSTO EMBER. USA 2008
Bio Art: MILIONÁŘ Z CHATRČE. VB, USA 2008
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19. 4.
15.00
17.00
20. -21. 4.
17.30
20. - 22. 4.
19.30
23. 4.
19.30
24. - 26. 4.
17.00
19.30
20.00
26. 4.
15.00
27. - 28. 4.
17.00
20.00
29. 4.
15.00
17.00
19.30
30. 4.
17.00
19.30

Bijásek pro nejmenší: PŘÍRODOPIS V CYLINDRU. ČR
CESTA NA MĚSÍC 3D. Belgie 2008
RŮŽOVÝ PANTER 2. USA 2009
Bio Art: POCHYBY. USA 2008
Projekce FK KV: PARANOID PARK. Francie 2007
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD. USA 2008
VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008
VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008
Bijásek pro nejmenší: VZPOURA HRAČEK. ČR
STRÁŽCI – WATCHMEN. VB, USA, Kanada 2009
VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008
Představení pro seniory: ANGLICKÉ JAHODY. ČR 2008
Představení pro seniory: ANGLICKÉ JAHODY. ČR 2008
VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008
VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008
Projekce FK KV: PO SVATBĚ. Dánsko/Švédsko 2006

KLUB PADEREWSKI

Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 603 375 555, tel., fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderewski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak.
Vladimír Václavek
Sólové představení Vladimíra Václavka se uskuteční v rámci cyklu koncertů
8. 4.
„Hudební sklepy“. Jeho koncerty jsou plné křehké poesie a podmanivé
hudby.
Goodfellas
Populární karlovarští Goodfellas mají pro diváky připraveno vždy nějaké
10. 4.
překvapení v podobě hostující skupiny. Přijďte se nechat překvapit i
tentokrát.
Slávek Janoušek a Luboš Vondrák
Populární písničkář Slávek Janoušek představí písně ze svého posledního
17. 4.
alba „Nestíhám“. Tentokrát přijede i se svým hudebním souputníkem
Lubošem Vondrákem.
Nechte ho ležet
Supernova na karlovarském hudebním nebi. Tvorba Jindry Pelce s vlastními
18. 4.
texty. Multižánrové skladby vytvářejí při poslechu specifickou náladu
opepřenou improvizací a spontaneitou.
Václav Havel - Audience
Představení Divadla V patře v režii Andreje Kroba shlédl v Praze sám autor
20. 4.
V. Havel a označil ho za jedno z nejlepších, jež za léta viděl.
L‘Arrache-Coeur (Srdcerváči)
L‘Arrache-coeur je francouzsky srdcerváč, ale také kapela založená na
23. 4.
kombinaci bordunových nástrojů (niněra, dudy), klarinetu, akordeonu
a rytmiky.
Antikoncepce – kolik stojí?
25. 4.
Přednášku Zdeňky Rybové z hnutí Prolife na téma, které je věčným jablkem
16.00
sváru; pořádá Křesťanská akademie..
28. 4.
VÝSTAVA

Cirkus Ponorka + Kid Lucky
Až z amerického New Yorku se na turné po prestižních sálech západní
Evropy vydal beatboxer Kid Lucky. Společné vystoupení s orchestrem Cirkus
Ponorka, jehož jediným členem je Honza Ponocný.
JEDNA INDONÉSIE - TISÍC TVÁŘÍ
Výstava fotografií z cest Jana Foltána.

KINO ČAS

1. 4.
16.00, 18.00,
21.15
1. 4.
18.00, 21.15
4. a 5. 4.
15.00
6. - 8. 4..
17.00
2. - 5. 4.
17.00
2. - 8. 4.
19.00, 21.00
9. - 12. 4.
17.00, 19.00
9. - 12. 4.
21.00
11. a 12. 4.
15.00
13. - 15. 4.
17.00
13. - 15. 4.
19.00
13. - 15. 4.
21.00
16. - 19. 4.
17.00
16. - 19. 4.
19.00
16. - 19. 4.
21.00
19. 4.
14.30
20. - 22. 4.
17.00
20. - 22. 4.
19.00
20. - 22. 4.
21.00
23. - 29. 4.
15.00
23. - 26. 4.
17.00
23. 4.
19.00
24. - 26. 4.
21.00
23. 4.
21.00

24. 4.
23.00
25. a 26. 4.
12.30, 23.00
24. a 25. 4.
19.00
26. a 27. 4.
19.00
27. 4.
17.00
28. a 29. 4.
17.00, 21.00
27. 4.
21.00
28. a 29. 4.
19.00
30. 4.
19.00, 21.00

Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
POTKAN 007 A UFO. Norsko 2007.

5. 4.
15.00
6. 4.
19.30
8. 4.
19.30
12. 4.
19.30
15. 4.
19.30
16. 4.
19.30
17. 4.
19.30
19. 4.
19.30
21. 4.
19.30

22. 4.
19.30
24. 4.
19.30
26. 4.
15.00

VALKÝRA. USA, Německo 2008.
STMÍVÁNÍ. USA 2008.

28. 4.
19.30

STMÍVÁNÍ. USA 2008.

29. 4.
19.30

MADAGASKAR 2. USA 2008.

30. 4.
19.30

UNDERWORLD 3: VZPOURA LICANŮ. USA 2009.

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA. USA 2008
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY. ČR 2008
HLÍDAČ Č. 47. ČR 2008.
VENKOVSKÝ UČITEL. ČR, Francie, Německo 2008.

MAMMA MIA! . VB, USA 2008.
MILK. USA 2008.
O VELKÉ ŘEPĚ - LOUTKOVÉ DIVADLO PIMPRLE.
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK. USA 2008.
NENAROZENÍ. USA 2009.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1. Francie, Kanada, Itálie 2008.
CRAZY GANG A POKLAD STŘÍBRNÉHO DOLU. Norsko 2003.
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD. USA 2008.
RŮŽOVÝ PANTER 2. USA 2009.
RŮŽOVÝ PANTER 2. USA 2009.
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE. USA, Německo, Nizozemí 2009.

MARLEY A JÁ. USA 2008.
NOUZOVÝ VÝCHOD. USA, VB 2008.
MĚSTO EMBER. USA 2008.
MĚSTO EMBER. USA 2008.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1. Francie, Kanada, Itálie 2008.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1. Francie, Kanada, Itálie 2008.
FALCO. Rakousko, Německo 2008.

Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary
www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621
Marie Petrovská „O Aničce ze mlejna“
Divadlo M Duchcov. Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce
s pomocí pekla získat, co jí nepatří.
„Zavřete oči, přicházíme“ – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Další koncertní show vynikajících hudebníků, kteří se zabývají autentickou
interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu.
Elisabeth Fuller „Perla Hollywoodu a já“
Divadlo Ungelt. Duchaplná komedie o nevšedním setkání kdysi slavné
hollywoodské hvězdy, sarkastické Bette Davis, a její obdivovatelky Elisabeth
Fullerové. Režie Ladislav Smoček.
„EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony
Edith Piaf ve strhujícím autentickém podání Radky Fišarové. Režie
a choreografie: Libor Vaculík.
Giuseppe Verdi: „Nabucco“
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi
a utiskovaném židovském národu. Dirigent: Jiří Štrunc. Sbormistr: Z. Vimr.
Režie: D. Etemadieh.
Richard Baer: „Smíšené pocity“
Divadelní agentura J. Svobodové. Milostná romance lidí středního věku plná
ozdravujícího humoru. Režie: Luděk Munzar.
koncert Karlovarského symfonického orchestru
Strauss, Suppé, Offenbach, Fučík...
Besídka 2009
Divadlo Sklep. Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců Divadla Sklep.
David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Lenka Andelová a další.
Diego Ruiz, Fiona Bettaniniová „Bez předsudků“
Divadlo Kalich. Výtečná komedie o fungování dvou zdánlivě nespojitelných
světů – ženského i mužského. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček. Režie:
Roman Štolpa.
Antonín Dvořák: „TE DEUM“
Pražský komorní balet Pavla Šmoka.
Antonín Dvořák: TE DEUM
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (klavírní doprovod)
Pablo de Sarasate: Carmen pas de deus
Jaromír Nohavica: Divocí koně
koncert Karlovarského symfonického orchestru
Pocta Josefu Haydnovi (1732-1809)
B. Josephová-Luňáková: „Taková a maková“
Divadlo Alfa Plzeň. Užijte si příběh plný barev a kouzel, poezie i legrace,
veselých říkanek, hravé fantazie a překvapení.
„ROMANO STILO“ – Pavel Šporcl a Gipsy Way, cikánská cimbálová
kapela z Bratislavy
Houslový virtuos Pavel Šporcl připravil unikátní společný koncert
se slovenskou romskou cimbálovou muzikou Romano Stilo.
Jakub Smolík – koncert
Koncert zpěváka, který sází na romantické písničky o lásce i o životě.
„CELTIC ENERGY – THE BEST OF IRISH DANCE“
Velkolepá taneční show souboru MERLIN, charakteristická irská hudba,
taneční virtuozita, strhující rytmus irského stepu. - pronájem
koncert Karlovarského symfonického orchestru
Hudba národů Evropy - zahájení lázeňské sezóny.

DIVADLO DAGMAR
7. 4.
19.30
21. 4.
19.30
22. 4.
19.30

BATHORY. Slovensko, ČR, VB, Maďarsko 2007.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH. ČR 2008.

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE. USA, Německo, Nizozemí 2009.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY

27. 4.
19.30

POHÁDKY NA DOBROU NOC. USA 2009.

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE. USA, Německo, Nizozemí 2009.

28. 4.
19.30
29. 4.
19.30

Komorní scéna „U“
Jakub Anděl: Sbal psa a vypadni
Alexader Mikoláš: Tiebreak
Dvě humorné aktovky současných autorů.
Komorní scéna „U“
Iva Procházková: Soví zpěv
Zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší… Hraje Studio Divadla
Dagmar.
Komorní scéna „U“
Antické děti
Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební
tvorby.
Komorní scéna „U“
Já, Holden
Na motivy z knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě.
Komorní scéna „U“
Předplatné „S“: MASOX
aneb Matky v kostce

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
so
09.00 - 12.00
Půjčovní doba:
Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá
13.00 – 18.00
st
12.00 – 15.00
výstava
1. 3. - 31. 5. Kniha mého srdce
Besedy pro veřejnost probíhají, pokud není uvedeno jinak, na I. P. Pavlova 7
1. 4.
AUTORSKÉ ČTENÍ TEREZY BOUČKOVÉ Z KNIHY ROK KOHOUTA
17.00
22. 4.
CESTA PO KYKLÁDÁCH
Cestopisná přednáška Jany Hrnkové o cestě po řeckých ostrovech.
17.00
KARLOVARSKÉ OPOJENÍ LANOVKAMI
29. 4.
ANEB KDE KONČÍ SKUTEČNOST A ZAČÍNAJÍ SNY
17.00
Přednáška historika a archiváře Mgr. Milana Augustina.
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Každé úterý
Každou středu
9.00

POBOČKY
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU. Pod vedením Mgr. M. Luňáčkové.
15.00–16.00 pro seniory, 16.00–17.00 pro předškoláky.
ŠKOLENÍ NA PC (pobočka Čankovská)
- sudý týden – Základy práce na PC
- lichý týden – Práce s internetem
Rezervace na telefonu: 725 533 330
Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00; pá 12.00 –16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085,
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346,
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844,
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747,
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203,
Doubí, Modenská 150: Po 13.00 –18.00,
Tašovice, U Brodu 9: Út 14.00 –18.00,
Stará Role – pobočka je již otevřena v nových prostorech - v budově ZŠ
Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou školy).

MATEŘSKÉ CENTRUM

Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
Slavnostní otevření pobočky MC v Chodově

1. 4.
10.00
10. 4.
15.00
do 10. 4.
13. 4.
15.30
1. 5.
15.30
10. 5.
13.00

Seminář na téma: Bezpečí a domácnost – prevence rizik a první pomoc
Odevzdání dětských výtvarných prací s názvem Město dětem
Velikonoční vycházka
Pálení čarodějnic
Den pro spokojenou mámu
V další nabídce jsou rekvalifikační kurzy (angličtina, práce na PC…)
ve spolupráci s o. s. STUDNICE, logopedie, biofeedback, akvaaerobik…
Více informací na www.materske-centrum.cz nebo na tel. 353 230 847,
606 581 369.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

Varšavská 13, 360 01 K. Vary, tel.: 608 947 794, 353 236 605, 608 947 794
www.regeneracnicentrum.cz, email: regeneracni@centrum.cz
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – PASÁŽ THERMALU
Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30
Večery reiki, meditace, tanec, učení (MUDr. Kadleček)
7., 14., 21., 28. 4.
18.00
15. 4.
Beseda o rodinných konstelacích (pan Dermíšek)
17.00
21. 2.–5. 4.
Víkendový rekvalifikační masérský kurz – Masér pro sportovní
8.00
a rekondiční masáže
5. 4.
Kurz medové detoxikační masáže
9.00
11. - 12. 4.
Kurz masáže horkými kameny /HOT STONES/
9.00
12. 4.
Kurz reflexologie plosky nohy
9.00
18. 4.
Kurz Anticelulita - ruční anticelulitidní zeštíhlující masáž se zábalem
9.00
18. - 19. 4.
Kurz Abhyanga - základní ayurvédská olejová masáž celého těla
9.00
25. - 26. 4.
Kurz Slimmodela - komplex masáží zaměřených na zeštíhlení a zpevnění
9.00

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Karlovy Vary-Dvory, Závodní 378/84, tel.: 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno: pondělí – sobota, 10.00 – 19.00
Pro veřejnost
Společenský sál Dvory:
2. 4.
Autorské čtení plzeňských spisovatelů, L. Mikisek a M. Čechura
17.00
Literární pásmo s hudbou 60. let, beseda s autory, autogramiáda.
22. 4.
17.00
2., 9., 16., 23., 30. 4.

3. 4.–30. 4.
15. 4.–30. 4.

Duben

2. 4.
13.30
16. 4.
13.30
27. 4.
13.30
30. 4.
13.30
1., 8., 15., 22., 29. 4.
14.00
9. 4.
10.00
23. 4.
10.00
21. 4.
17.00
28. 4.
17.30

„Karlovy Vary 1938 – 1946“
Přednáška s promítáním historických fotografií a unikátních filmových
materialů. Přednášejí Libor Huml a Jiří Böhm.
A-klub Dvory:
Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice
není omezena. Dětské verze her jsou k dispozici v Dětském oddělení.
Výstavy
Kavárna Dvory:
„Litografie“ autorská výstava Moniky Stock
Hala Dvory:
„Kouzelný svět keramiky“ – výstava prací žáků ZŠ, MŠ a praktická škola
Karlovy Vary, Vančurova ul.
Slavnostní vyhodnocení vítězných prací 20. 4. 2009 v 10.00 hodin sál.
Studijní oddělení Lidická:
„Integrovaná střední škola Cheb – Houslařská škola“ Výstava ukázek
klasického houslařského řemesla (části houslí, rozpracované výrobky,
nástroje).
Pro děti
Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi hry našich maminek a babiček
– BATOH.
Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu populárních
televizních soutěží – BLUDIŠTĚ.
Dětské oddělení Dvory:
EVROPSKÝ DEN – NĚMECKO. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané
země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu populárních
televizních soutěží – KOLOTOČ
Studijní oddělení Lidická pro děti:
VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ Pro děti
Pro seniory
Studijní oddělení Lidická:
Literární klub pro seniory
Studijní oddělení Lidická:
Literární klub pro seniory
Pro zájemce o anglický jazyk
Britský filmový klub:
Walkabout. Drama VB 1971. Režie: Nicola Roeg. V anglickém znění
s anglickými titulky.
Reading group. Čtení z anglických originálů knih.

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
7. 4.
13.00–17.00
10. 4.
15.00–17.00
11. 4.
15.00

Výstava
23. 4. – 21. 6.
Stálá expozice:

Pondělí
10.00–12.00
Úterý
10.00–12.00
15.00–17.00
Středa
10.00–12.00
nebo
14.00–16.00
Čtvrtek
14.00–16.30
Pátek
10.00–12.00

26. 3. – 26. 4.
29. 4.
17.00

Kříž a vzkříšení – Přednáška Mgr. Lukáše Bujny

Změna programu vyhrazena.
Dveře dokořán OS, integrace lidí s mentálním postižením
Kontaktní tel.: 608 645 345, 603 107 099.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)
Pracovní terapie, výtvarná činnost
Pohybová terapie – sportstudio Prima
Práce na PC, chovatelství

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

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,
e-mail: karlovy.vary@joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...)
najdete na www.joga.cz/karlovyvary
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 1. lekce ZDARMA.
Pondělí
Jógacentrum - pokročilí
18.00
Úterý
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
16.45
Úterý
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
18.30
Úterý
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí
19.30
Středa
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
18.00
Čtvrtek
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí
19.00

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

Jugoslávská 16, Karlovy Vary, tel.: 353 225 861, 608 400 504
Velikonoční koncert. Účinkuje: Komorní sbor Paleta (Drahomíra Hámová)
5. 4.
a Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova (Pavlína Bauerová). Program: světské
15.00
i duchovní písně W. A. Mozarta, M. Haydna, E. Elgara, A. Brucknera, J. D.
Zelenky a dalších.
Benefiční koncert.
Účinkuje: Velký dechový orchestr De Bazuin Tzummarum, Holandsko (Marten
28. 4.
Miedema). Program: pestrá směs melodií všech žánrů (pochody, vážná
18.00
hudba, pop, slavné filmové a muzikálové melodie – Andrew Lloyd Weber aj.).
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro firmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 722 788 014,
www.cck-kv.blog.cz, e-mail: vera.sladkova@gmail.com
V měsíci dubnu sleva 50 % na kurzy první pomoci!

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD

se sídlem ve Varšavské ulici č. 2,
otevřeno každou středu od 14.00 do 18.00
Pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045, 608335902
Otevřeno: Po – Čt 9.00 – 17. 00, Pá 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz; www.galerie-husarikova.cz
výstava obrazů s názvem „Matka a dcera“
Jindra Husáriková - obrazy, Šárka Mrázová-Cagliero - obrazy

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI - KAVÁRNA
25. 4.
14.00

O klokánkovi Frantíkovi. Divadlo dětí, Libor Balák.

ATELIER MIRKA

ZLATÝ KLÍČ

Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno: st – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Interaktivní výstava Hry a klamy
Edukativní výstava pro malé i velké, na 70 exponátech lze vyzkoušet přírodní
zákony, osvěžit si zapomenuté znalosti ze školy, prověřit své smysly, změřit
rychlost svých reakcí a hrát si v duchu hesla výstavy: DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ
PŘIKÁZÁNO!.
Přednáška Židovský hřbitov – kamenný archiv
Přednáší V. Chvátal.

Velikonoční zastavení v rámci Celonárodního čtení Bible

DVEŘE DOKOŘÁN

MUZEUM NOVÁ LOUKA

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Výstava obrazů karlovarského výtvarníka Pavla Hynka
Vernisáž se koná ve středu 22. 4. 2009 v 17 hodin.
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, ukázky
mineralogického bohatství.

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

po–pá
10.00–17.00
8. 4.
17.00
22. 4.
17.00

Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
atelier v provozovně Rámování, www.ateliermirka.cz
Výstava – po celý duben:
Výstava obrazů - olejomalby karlovarské výtvarnice Jany Bartkové
Kurzy kreativní tvorby:
TVORBA ŠPERKU - drátování, tepání
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - obrázek (základní techniky)
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SPORT Duben 2009
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25, kontakt: 353 564 119
- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po - pá 14.00 - 21.00
so - ne 10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)
ZŠ J. A. K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
- multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí
- možnost využití pro petangue
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po - pá 14.00 – 19.30
ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou,
nohejbal, 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

KLUB VODÁKŮ KARLOVY VARY
11. 4. - 18. 4.

kontakt tel.: 737 278 171
Týden karlovarských řek – 21. ročník

ATLETIKA
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

KOŠÍKOVÁ
BK LOKOMOTIVA Karlovy Vary, Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
4. 4. Mladší dorostenky
KV – Sokol Nusle
5. 4.
Mladší dorostenky
KV – KARA Trutnov
25. 4. Mladší žákyně
KV – BA Sparta
25. 4. Mladší žákyně
KV – BKj. Kralupy n. V.

KOPANÁ
FC BULDOCI Karlovy Vary
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
5. 4.
neděle 10.30 FC Buldoci – Sparta Krč
19. 4. neděle 17.00 FC Buldoci – SK Slavia Praha B
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
4. 4. sobota 10.00/12.15 FC Buldoci – AFK Slavoj Podolí Praha
18. 4. sobota 10.00/12.15 FC Buldoci – FSC Libuš
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
4. 4. sobota 14.30 FC Buldoci B – FK Nová Role
18. 4. sobota 14.30 FC Buldoci B – FK UNION Cheb 2001
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
12. 4. neděle 13.30 FC Buldoci C – Slavoj Bečov nad Teplou
26. 4. neděle 13.30 FC Buldoci C – Baník Královské Poříčí
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
11. 4. sobota 10.00/11.45 FC Buldoci – FK Baník Most B
25. 4. sobota 10.00/11.45 FC Buldoci – FK Neratovice-Byškovice
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
12. 4. neděle 10.00/11.45 FC Buldoci B – FC Františkovy Lázně
26. 4. neděle 10.00/11.45 FC Buldoci B – Spartak Horní Slavkov
ČESKÁ LIGA ŽEN/DOROSTENEK
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
5. 4.
neděle 14.00 FC Buldoci – AC Sparta Praha
19. 4. neděle 11.00 FC Buldoci – 1. FC Slovácko
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
18. 4. sobota 11.00 Turnaj
25. 4. sobota 11.00 Turnaj

Sportovec města a okresu Karlovy Vary roku 2008
Dne 18. března proběhlo v hotelu Richmond slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2008, jehož
pořadatelem bylo město Karlovy Vary, Sportovní
unie Karlovarska, Karlovarský deník a produkční
a marketingová společenost ČOK CZ s. r. o. Záštitu nad touto akcí převzal primátor města Werner
Hauptmann.
Celým večerem, během kterého bylo rozděleno
třicet jedno ocenění, provázela Gábina Partyšová
a Radek Šilhan. O bohatý doprovodný program
se starali například zpěvačky Marcela Holanová
a Ilona Csáková nebo biketrialista Tomáš Zedek.
Sportovci města Karlovy Vary roku 2008:
Jednotlivci – mládež
• Lucie Hornová, TJ Lokomotiva K. Vary, šerm - kord
• Martin Rubeš, TJ Lokomotiva K. Vary, šerm - kord
• Petra Nováková, LK Slovan K. Vary - běh na lyžích
• Jakub Medek, Liapor K. Vary - nohejbal
• Vojtěch Dědek, AC Start K. Vary - triatlon, xterra

Sportovci okresu Karlovy Vary roku 2008:
Jednotlivci – mládež
• Petra Myšková, TJ Lokomotiva K. Vary, šerm - kord
• Adam Klsák, TJ Lokomotiva K. Vary, šerm - kord
• Petra Nováková, LK Slovan K. Vary - běh na lyžích
• Vladimír Tomek, AC Start K. Vary - skok vysoký
• Jakub Medek, Liapor K. Vary - nohejbal
• Alžběta Řehořková, SK Kontakt K. Vary - plavání
Jednotlivci – dospělí
• Lubomír Bachura, Xteam BaNo K. Vary - terénní
triatlon
• Andrea Freyová, TJ Jiskra Nejdek - orientační běh
• Radoslav Krummer, TJ Slávia K. Vary - silniční
cyklistika
• Antonín Reichenauer, TJ Slávia K. Vary - kanoistika

Jednotlivci – dospělí
• Martin Jiskra, Xteam BaNo K. Vary - terénní
triatlon

Kolektiv – mládež
• TJ Lokomotiva K. Vary, šerm - mimořádné ocenění za 4 mistrovské tituly v kategorii družstev
• BK Lokomotiva K. Vary, ml. dorostenky - basketbal
• LK Slovan K. Vary, dorost - běh na lyžích

Masters
• Radoslav Krummer, TJ Slávia K. Vary - silniční
cyklistika

Kolektiv – dospělí
• HC Energie K. Vary, junioři - lední hokej
• HC Energie K. Vary, dospělí - lední hokej

Kolektiv – mládež
• Lokomotiva K. Vary, žáci - šerm - kord

Handicapovaný sportovec
• Milan Man, SK Kontakt K. Vary - plavání handicapovaných

Kolektiv – dospělí
• HC Energie K. Vary, junioři - lední hokej
• HC Energie K. Vary, dospělí – lední hokej

Handicapovaný sportovní kolektiv
• SK vozíčkářů SHARKS Karlovy Vary - sledge hokej

Trenér roku
• Zdeněk Celler, TK Lokomotiva K. Vary - tenis
• Mikuláš Antonik, HC Energie K. Vary - lední hokej
• Eva Hejtmánková, LK Abertamy - běh na lyžích
a biatlon
Osobnost roku
• Lukáš Bauer, odchovanec LK Slovan K. Vary, nyní
SKP JBC - běh na lyžích

ZŠ Truhlářská
Základní škola Karlovy
Vary, Truhlářská 19 pořádá
dne 1. 4. 2009 od 14.00
hodin výběr žákyň a
žáků do sportovních tříd.
Uvítáme dívky a chlapce 4.,
5. a 6. tříd, kteří mají zájem o rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na bodyforming, fitness pro
dívky a fotbal pro chlapce.
Naše škola spolupracuje se sportovními kluby Boba-centrum Karlovy Vary a FK Buldoci Karlovy
Vary. Sportovní kluby pomáhají škole zajistit výuku
kvalifikovanými trenéry. Nabízíme výuku podle ŠVP
ZV „Škola pro zdravý a moderní životní styl“, kvalitní
a rozmanité školní prostředí, zázemí moderně vybavených odborných učeben a podmínky pro aktivní
trávení volného času. Žáci mají k dispozici 4 tělocvičny, posilovnu, možnost spinningu, saunování a multifunkční hřiště na fotbal, tenis, volejbal, košíkovou,
florbal. Výuku zajišťuje kvalitní pedagogický sbor.
Další informace získáte na www.zstruhlarska.cz.
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Ples města Karlovy Vary aneb „když Vary tančily...“

Pálení čarodějnic
na Sokolském vrchu
30. dubna 2009
17.00
20.09
20.20
22.22

Začátek programu pro děti
Slavnostní zapálení Velkého ohně
Filipojakubská noc
Vyhlášení Super Ježibaby roku 2009!

Součástí programu budou různé soutěže a hry,
opékání uzenin, soutěž o nejkrásnější kostým,
a to vše za účasti hudebníků, čertů a ježibab!
LLKV, MMKV
Karlovarský Gradhotel Pupp hostil 5. ročník Plesu
města Karlovy Vary.

Ples města byl spojený s udílením cen primátora.

Celým večerem provázela Tereza Kostková a Petr
Čimpera.

Na večeru konaném ve znamení StarDance nechybělo
vystoupení Dany Batulkové a Zuzany Norisové s jejich
tanečníky.

Publikační úspěch karlovarského radioklubu
OK1 KVK
Koncem roku 2008 vydalo nakladatelství Fortuna
v Praze učebnici ELEKTROTECHNIKA KOLEM NÁS
Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník základních škol.
Podle prvního vydání učebnice z roku 1997 a ohlasu
ze škol učebnici autorsky přepracoval Ing. PaedDr.
Otto Janda, Ph.D. – člen karlovarského radioklubu.
„Velmi mě těší, že autorem učebnice, napsané se záměrem probudit v dětech zájem o elektrotechniku,
je občan našeho města,“ komentovala úspěch karlovarského radioklubu náměstkyně karlovarského primátora Jana Petříková.
Přepracované vydání učebnice lektorovali, mezi
jinými, další dva členové karlovarského radioklubu:
Jiří Brož a Petr Novák. Učebnici schválilo Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy České republiky k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako
součást ucelené řady učebnic. Schvalovací doložka
MŠMT je v učebnici uvedena.

V učebnici je uvedeno také poděkování autora
Otto Jandy za podnětné připomínky všem učitelům
experimentálních škol, kteří se od roku 1979 zúčastňovali ústředních a krajských lektorátů a na školách
se žáky nově zařazené učivo z oboru elektrotechniky
dlouhodobě ověřovali.
Mimoškolní vzdělávání mládeže v oboru elektrotechniky zajišťuje také náš radioklub. Zájemci nás najdou na adrese Sedlecká 5, Karlovy Vary, tel. 732 212
091, další informace na www.radioklub.cz.
Všem shora jmenovaným didaktikům z oboru elektrotechniky za jejich práci ve prospěch vzdělávání
mládeže děkuji.
předseda radioklubu PK1KVK
predseda@ok1kvk.cz
Michal Rybka

Poděkování za účast v anketě
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří se zapojili do únorové ankety, týkající se zimní
údržby místních komunikací a chodníků. Vaše podněty a připomínky byly předány na příslušné pracoviště karlovarského magistrátu, kterým je v tomto případě odbor technický. Ten se také bude úseky místních komunikací, které jsou podle vašeho názoru nejproblematičtější, podrobněji zabývat. Velice si vaší spolupráce vážíme
a věříme, že se našich anket budete aktivně zúčastňovat i nadále.
Zde je jeden z vašich dopisů:
Dobrý den,
reaguji na Vaši anketní otázku ohledně zimní údržby komunikací. Nechci hodnotit úklid v celém městě, ale v místě, které mě zajímá nejvíce, tedy v místě
bydliště a potom cestu do práce. Bydlím na Růžovém
vrchu, kde mám pocit, je o úklid postaráno celkem
dobře, alespoň co se chodníků týče. Co mě ale někdy
dost potrápí, to je chůze po Jáchymovské ulici, kde
v některých úsecích není odklizen z chodníku sníh
a cesta do práce či z práce představuje brodění se sněhem nebo čvachtanicí. Podotýkám, že se jedná jen o
jednotlivé úseky.
Při této příležitosti si dovoluji uvést ještě jednu

nepříjemnost na cestě po Jáchymovské ulici, a to
jsou stromy, které rostou přímo u chodníku v úseku
k prodejně aut. Z těchto stromů zasahují větve přímo
do chodníku, a pokud člověk nechce být mokrý a špinavý od větví zasahujících do chodníku, tak buď musí
před těmito větvemi podcházet či je obcházet tak,
že musí vejít do vozovky, která je značně frekventovaná. V létě, kdy jsou již značně obrostlé, při dešti tyto
větve sklesnou a člověk aby chodil v předklonu. Přimlouvala bych se za častější zastřihávání těchto větví
(nežádám pokácení).
Děkuji a zdravím
Eva Jiránková

Městská policie zasahuje proti
neukázněným „pejskařům“
Jaro ještě nezačalo a strážníci již mají plné ruce práce s „pejskaři“. Každoročně v období tání sněhu vydává veřejné prostranství svědectví, jak ohleduplní, resp.
neohleduplní byli majitelé psů při jejich zimním venčení. Strážníci se v rámci kontrolní činnosti zaměřují
nejen na volné pobíhaní psů, ale také na povinnost
jejich majitelů odklízet exkrementy. Přestože se jedná o nelehký úkol, strážníci již během prvních dvou
týdnů měsíce března v rámci 56 kontrol přistihli při
páchání přestupku 26 osob. Strážníci se budou této
problematice věnovat i nadále.
Městská policie každoročně odchytne a ustájí
v útulku kolem 200 psů. Letošní rok nebude pravděpodobně výjimkou.

Anketa měsíce dubna
V návaznosti na předcházející článek Městské policie Karlovy Vary se vás tento měsíc ptáme:
Je pro vás v Karlových Varech problémem volné pobíhání psů?
Vaše náměty a připomínky přijímáme na adrese:
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary
nebo na e-mailové adrese:
e.kozakova@mmkv.cz. Obálku označte heslem
„Anketa – Karlovarské radniční listy“.

AUTOŠKOLA
JAN SOUMAR

Výuka a výcvik skupin A, B, C, E - Skupina B od 7900,- Kč
Výcvik v nových klimatizovaných vozech.

Možnost splátek.

Vzorková prodejna: Studentská 78 – vedle prodejny s nářadím MAISTER

Učebny:
K. Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Bochov,
Najdete nás: K. Vary, Sportovní 4, budova ČSAD
K. Vary - Stará Role, Závodu Míru 36
Tel.: 723 139 929
www.autoskolasoumar.cz
jan_soumar@volny.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY

Tel.: 775 649 106, www.posuvnebrany.com

KOVOMAT
H+H
výroba • prodej • montáž • servis
» Posuvné brány
» Ploty • Mříže • Zábradlí
» Sekční garážová vrata
» Kované prvky
» Pohony a příslušenství Came a Nice

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
TERAPIE
MUDr. Vasilij Storčak
1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

Iva Kulatá - Softwarová škola
777 940 555
353 434 016
• soukromé školení pouze Vy a lektorka
• školení v malé skupince do 5 zájemců
• kvalitní školení, 10 let praxe v oboru

3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

Bezručova 10/1098
4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

BUDETE SPOKOJENI
www.softwarovaskola.cz

pĜijme

zednické party
s praxí, pro staveništČ v Karlových Varech
Požadujeme: zkušenosti se zateplováním
Kontakt: A. Hansel - stavbyvedoucí
tel.: +420 739 474 834
PRVNÍ IZOLAýNÍ ALFA, s.r.o.
Novosedlická 1621, 415 01 Teplice
tel./fax: +420 417 562 135, e-mail: info@prvni-izolacni.cz

353 228 122

www.fortepiano.czweb.org

DRAŽBA RODINNÉHO DOMU
v obci Karlovy Vary - část obce Dvory.

Centrum krajského města je vzdáleno cca 3 km.
Dům má dva byty 4+1 a 2+1 a 2 NP. U domu
je velký dvůr.
Nejnižší podání: 1.640.000 Kč
Tržní odhad: 3.280.000 Kč
Více na www.eurodrazby.cz, tel: 800 900 490

ZASKLENÍ LODŽIÍ
P Ø Í M O

OD VÝROBCE
Ceny roku 2007

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

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

5%

Sleva s tímto
inzerátem

v˘prodejová

AKCE

slevy

50-80%

na textil
Kdy?

Stﬁeda - âtvrtek
15. - 16. 4. 2009
Úter˘ - Stﬁeda
28. - 29. 4. 2009

Kde?

Karlovy Vary
První prodejní den:
15. 4. a 28. 4. 2009
10:00 - 18:00
Druh˘ prodejní den:
16. 4. a 29. 4. 2009
9:00 - 17:00
www.quelle.cz
Slevy platí na oznaãené zboÏí
vystavené na v˘prodejové akci.

PODLAHY MAREČEK

®

Největší výběr podlah v regionu

Prodej, montáž, renovace, levně, kvalitně, rychle
Plovoucí podlahy, korkové laminátové, dřevěné, PVC, Novilon, linoleum, parkety, mozaiky, korek, koberce.
Lišty, lepidla, parketové laky, mirelon, podlahové stěrky.

Vzorková prodejna:
Závodu míru 122, 360 17 Stará Role
(1. patro železářsví PRAKTIKO)

PODLAHY
A ny
• Prodej, montáž
větší v ní
ý
•
Půjčovna
brusek
ž
n
a
a
a vě běr
ke k žka zdarm
• Renovace parket prost tším
Tel.: 353 560 702, 602 480 151
podlo a lišty
o
ru
!
E-mail: studio@podlahymarecek.cz
- / ks • Obklady schodů
za 5 Kč,
• Vyrovnání podlah
Web: www.podlahymarecek.cz

nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny

AKdéCpEodlaze

AKCE: 10% SLEVA od 1. 1. - do 30. 4. 2009

trámy sušené

Přijďte k nám u nás najdete vše co potřebujete a určitě si vyberete.

truhlářské řezivo
pořez na katru
na zakázku
Info na tel.: 353 223 497,
724 255 614
p. Pechman

ZDE MŮŽE
BÝT
VAŠE
REKLAMA

Soutěžní křížovka

(uzávěrka tajenky 30. 4. 2009)

Znění tajenky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tajenka@mmkv.cz nebo poštou na adresu:
Redakce KRL, Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary a označte heslem TAJENKA 04/2009.
Řešení tajenky z č. 02/2009: PLES MĚSTA KARLOVY VARY ANEB KDYŽ VARY TANČÍ. Řešení tajenky z č. 03/2009: NENECHTE SI UJÍT ROZTANČENÉ HVĚZDY STARDANCE.
Výherci a zároveň držiteli vstupenek na Ples města Karlovy Vary se stali: Renata Sochová a Karel Makovička. Blahopřejeme!

TELEGRAFICKY
Na pomoc města
zaměstnancům naváže
i ministerstvo

pod terénem. Nad ní by vznikly nové ulice. Investor
předpokládá, že realizace projektu bude vzhledem
k jeho náročnosti a nákladům v řádu miliard trvat více
než deset let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří zaměstnance insolventních firem, které jim nejsou schopny
vyplatit mzdy. Řekl to 11. března na své návštěvě v Karlových Varech a Karlovarském porcelánu ministr práce
a sociálních věcí Petr Nečas. Stejně jako město Karlovy
Vary chce ministerstvo podpořit zaměstnance firem
v insolvenčním řízení prostřednictvím odborů. Jednání s ministrem se zúčastnil kromě primátora města
i hejtman kraje Josef Novotný, poslanci Miloš Patera,
Lubomír Suk a senátor Pavel Čáslava. Primátor ocenil, že se ministr nesnaží řešit pouze tento konkrétní
případ, ale navrhuje také novelu zákona, která by zaměstnancům firem v insolvenčním řízení garantovala
vyplacení mezd za odvedenou práci. Novelu by měl
parlament schválit v nejbližších týdnech.

Připomněli si prvního
československého prezidenta

Ministr pro místní rozvoj
se zajímal o projekty
revitalizace městských částí
Ministr
pro
místní
rozvoj
Cyril
Svoboda (na snímku) navštívil Karlovy Vary
11. března. Podrobně se seznámil s projektem revitalizace Staré Role, na který město žádá prostředky
z Integrovaného operačního programu. Jedná
se o část Staré Role ohraničené ulicemi Závodu míru,
Svobodova, Okružní a Počernická, v níž žije přes sedm
tisíc obyvatel. Město chce obnovit zeleň, parkovací
plochy, odpočinková místa a podpořit vlastníky panelových domů při rekonstrukci a zateplení. Předpokládané náklady na veřejná prostranství činí 70 milionů,
na panelové domy dalších 100 milionů korun. Vlastníci domů by mohli obdržet podporu ve výši až 40 %
nákladů.
Primátor představil také projekt Revitalizace městské části Bohatice, na který hodlá město v příštím roce
žádat podporu z dotačního programu Podpora regenerace panelových sídlišť. Ve čtvrti, kde žije dva a půl
tisíce obyvatel, chce město rozšířit parkovací plochy
a obnovit parkové úpravy za celkem 5 milionů korun.
Podle slov primátora, Karlovy Vary nejsou jen lázeňské centrum. Drtivá většina obyvatel žije v dalších
částech města, z nichž některé mají i rozsáhlá panelo-

vá sídliště. Město na ně rozhodně nezapomíná, snaží
se zlepšovat jejich prostředí.

Prostor mezi Západní a Ohří
rozkvete
Projekt na obnovu a občanské využití prostor kolem
Dolního nádraží představil investor, společnost Lordship, na tiskové konferenci města. Chystaný projekt
bude zahrnovat plochy pro obchod a služby, hotely,
bytové domy, ubytovací areál pro seniory, parkovací
domy, sportoviště, ale i veřejný park či říční promenádu. První náměstek primátora Tomáš Hybner (na
snímku) seznámil média s územím o rozloze 15 hektarů, kterého se projekt týká. Střed města se tak rozroste a dnes málo využívané prostředí kolejiště se stane
součástí středu města. Projekt počítá i se zachováním
trati a železniční stanice, která by však byla vedena

Jan Kopál
tiskový mluvčí

HRY a KLAMY

Velikonoční trhy 2009

26. 3. – 26. 4. 2009 v Muzeu Zlatý
klíč interaktivní výstava

7. 4. – 13. 4. 2009 denně od 10.00 do 18.00 hodin
třída T. G. Masaryka u Hlavní pošty
ukázky tradičních řemesel s prodejem velikonočního sortimentu
Doprovodný program:
Út
7. 4. MŠ, ZŠ, ZUŠ
St
8. 4. MŠ, ZŠ, ZUŠ
Čt
9. 4. Divadlo dětí Libora Baláka
Pá
10. 4. Divadlo dětí Libora Baláka + Cop
So
11. 4. Pěvecká třída Štěpánky Leitgebové + Soubor Bobík báráčníci Sokolov
Ne
12. 4. Pěvecká třída Štěpánky Leitgebové + harmonikář Míra Zábranský
Po
13. 4. Folklorní soubor Skejušan + Petr nebo Pavel

ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE REKLAMA

Šestého března, v předvečer 159. výročí narození
prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, si jeho památku připomněli členové
Klubu TGM, váleční veteráni, zástupci města Karlovy Vary i karlovarská veřejnost. Setkání se konalo na
symbolickém místě, u památníku v centru města,
v ulici, která nese Masarykovo jméno. Náměstkyně
primátora města Dagmar Laubová (na snímku) ve
své řeči připomněla hodnoty, které pro nás prezident
zakladatel dodnes reprezentuje: solidaritu, toleranci,
otevřenost a slušnost.

Karel Juštík - Michal Domek

Na 70 exponátech lze vyzkoušet
přírodní zákony, osvěžit si zapomenuté znalosti ze školy, prověřit své
smysly, změřit rychlost svých reakcí
a hrát si v duchu hesla výstavy: DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO!
Zábavně-naučné centrum iQpark
Liberec se snaží přiblížit poznávání hlavně zábavnou a hravou formou. Důraz
je kladen na logiku a interaktivitu exponátů atraktivních pro všechny věkové skupiny. V duchu Komenského „škola hrou“ je představen svět přírodních věd, který
aktivuje hravost a tvořivost malých i velkých návštěvníků.
Doprovodné akce: Víkend s Geomagem – 4. 4. – 5. 4. 2009

Mobil:

608 372 545, 777 178 057

Adresa: Lázeňská 3, K. Vary, www.kvmuz.cz, www.iqpark.cz
Parkování možné v podzemních garážích hotelu Thermal.
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