Zima se daří. „Venku je pěkně,“ slýchávám říkat. To jistě. Pro ty, kdo jsou, kdo
mohou být uvnitř.
Ať je nám to milé nebo ne, je měsíc únor
tiše a težťce spojen s Osvětimí a vlastně tak
zástupně s lágry všeho druhu. Jen složťitě se
lze před tím schovat. Mluvím o nedobrovol ném pocitu, který zhmotní svět, svět, který
vůbec není tak cizí a tak daleko, jak se zdá.
Mne stihne, kdyžť se v noci vracím hladový,
unavený odkudsi z cest. Vystoupíte z vyhřátého auta do mrazivé noci. Polobotky. Leh ké sako. Je zhasnuto. Hledáte klíče a ne můžťete je najít. Přemýšlíte, kam by a co by
a najednou, docela najednou, se vás to
zmocní. Co kdyžť není žťádný domov. Co
kdyžť ta zima, která se do vás tak najednou
zakousla neskončí za vteřinu ve vytopeném
pokoji jako její souputník hlad v plné spížťi.
Co kdyžť nemáte kam jít a nikde vás nikdo
nechce, ba co víc, chtějí, abyste nežťil a kdyžť
se doboucháte, udají vás, protožťe si myslí,
žťe jste zločinec, protožťe lágry jsou přeci pro
zločince. Hlavou vám bleskne jak samozřejmě bezmyšlenkovitě žťijeme a konzumujeme a vůbec neřešíme teplo, jídlo, pití, stře chu nad hlavou. Zima je stále nesnesitelnější. Poznáváte, co myslel váš děd pouč kou, žťe lágr přežťije, kdo má dobré boty.
A kabát, to užť je luxus. Stačila by jedna
noc venku? Ž
ť ádná koupelna, žťádný záchod? A ve tři nástup a marš do práce. Co
z nás obstojí, kdo vlastně jsme? Kdo oprav du jsme, kdyžť nemáme naše skrýše a svrš ky? Ž
ť ivot a smrt jsou si velmi blízko.
Pořád. I kdyžť máme za to, žťe to všechno užť
jsme vyřešili a máme teď jiné problémy. Je
to pořád blízko nás. Blízko jako Osvětim
Katovicím nebo Přebuz či Barbora Nejdku.
Stojí za to nezapomínat. Víc si pak vážťíme
všeho, co tak nějak prostě máme. Chleba,
vody, bot, kabátu nebo ponožťek. A tepla.
A jara.
A přece – venku je opravdu moc krásně.
Vžťdyť máme kam jít.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města
„Dnes slunce poprvé hřálo. Byl to zázrak. Naděje. Jaro. Kolikáté už? S každým
dalším dnem bude lépe. Je dobré žít. Do
A. I. Solžťenicyn
další zimy.“
Jeden den Ivana Denisoviče

Restaurovaná kaplička na Křížovém vrchu a matriční řezba – XII. Ježíš na kříži umírá (170 x 92 cm)
od Heřmana Kouby. Více informací o nejdecké křížové cestě najdete na straně 8.
Foto Z. Pánek a archiv H. Kouby

Přelomový investiční rok
Rozpočet města na rok 2005
S plnou odpovědností a pro všechny Ty, kdo našemu městu přejí a neřeší problémy své
osobnosti, i s radostí můžeme prohlásit, že rozpočet města na rok 2005 je vskutku přelomový. Schválení územního plánu, ať se v rozpočtu jakoukoli přímou položkou neobjevuje, mělo zásadní vliv na stabilizaci hospodaření města i jeho investičních směrů rozvoje. Máme skutečnou, zanalyzovanou koncepci, jasnou představu, podloženou tříletou
prací a známe potenciál města v celém jeho spektru: krajiny, průmyslu i obyvatel. Jen
s malou nadsázkou můžeme říct, že jsme oboje (hospodaření a výhled) obhájili a úspěšně završili pětileté úsilí o směřování města Nejdek – samostatného, moderního, hospodářsky a rozpočtově vyrovnaného města v krásné krajině, města přitažlivého, které je
schopno svou aktivní politikou a s pozemky získanými na základě územního plánu přilákat nové obyvatele s novým potenciálem.
Jistě chápu alergii na jakoukoliv chvalořeč, ale našemu rozpočtu a našemu hospodaření vystavil posudek soudce z nejpřísnějších, a to posudek až překvapivě výborný.
Nebyl to nikdo jiný než bankovní dům,
který pečlivě – jak jen on to umí – prozkoumal, v rámci naší žádosti o úvěr, veškerá
městská pasiva a aktiva, a rozhodl se městu
přiznat úvěr bez zajištění. Každý, kdo má

jen trochu přehled, bude vědět jak obrovský
je to úspěch. Já k tomu pak dodám, co
možná už není tak známo, že takto dojednané podmínky znamenají, že pokud město
letos proinvestuje 26 milionů korun, bude
mít po splacení předcházejícího úvěru v červnu roku 2006 k dispozici dalších čistých
skoro 26 milionů pro další investice.
pokračování na straně 2
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Přelomový investiční rok
Rozpočet města na rok 2005
pokračování ze strany 1
Tak takový je účet a saldo, které za sebou
zanechá ve volebním roce vedení města,
městská rada a ti ze zastupitelů, kteří našli
odvahu přestát nechutné chvilky a navzdory nezralým nešťastníkům vyhrožujícím
trestními oznámeními a hlásajícím vytunelovaná města, tento směr podpořit. Díky
jim všem, že se nevzdali, nenechali se odradit a zastrašit. Věříme, že mohou být na svá
rozhodnutí hrdi. Udělali něco pro své město. Jsem jim za to velmi vděčen.
Schválení rozpočtu a zajištění příjmů je
první a nejdůležitější krok. Čeká nás spousta práce a nelehkých rozhodnutí a plného
nasazení. Všichni, od vedení, přes investiční odbor, po ekonomické oddělení ví, že to
nebude to nic snadného, ale věřím, že elán
a odhodlání, navzdory očekávaným útokům z vlastních řad, nám nechybí.
Vybrané investice

Zimní stadion
Na konci února 2005 byla odevzdána
kompletní projektová dokumentace. Její
rozsah byl vzhledem k průzkumům a zjednodušením majetkových vztahů několikrát
změněn. Je možná překvapením, že nejdůležitějším rozhodnutím v případě zimního
stadionu nebyla otázka volby technologie
(celoroční využití), ale volby topného média. Nakonec bylo rozhodnuto, že nejlepší
řešení bude připojit objekt šaten (manťák)
a posléze i šatny fotbalového oddílu, horko/
/parovodní přípojkou k výměníku v ZŠ Karlovarská. Toto řešení výrazně zmenší nároky na prostor pro technologické zázemí
stadionu v objektu, dále umožní jeho lepší
využití (více prostoru pro šatny a restauraci) a dále ušetří náklady za otop elektřinou
v budově fotbalového oddílu. Součástí projektu je rovněž řešení osvětlení tak, aby
bylo možno prodloužit dobu využití zimního stadionu.
S touto investicí souvisí i řada provozních otázek. V podkroví fotbalových šaten
vznikne byt správce, jehož úkolem bude udržovat a administrovat celý sportovní areál.
V předminulém čísle jsme psali o vstupu
města do programu ČMFS na výstavbu
mini hřišť. Po konzultaci s orgány ČMFS
jsme se rozhodli naši žádost stáhnout a připravit ve spolupráci s fotbalovými odborníky projekt umělého trávníku třetí generace
regulérních hracích rozměrů – tj. úpravou
a zvětšením stávající tréninkové plochy.
Toto řešení má důvod ekonomický. Nejen
že umožní Základní škole mít celoroční
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kvalitní povrch pro sporty všeho druhu, ale
pronájem tohoto hřiště přinese finance fotbalovému oddílu. Zkušenost z míst, kde se
tato stavba realizovala, potvrzuje oprávněnost tohoto předpokladu. Z uvedeného vyplývá, že úkoly budoucího správce nebudou
jednoduché, a proto výběr bude velmi přísný. Posledním podobně provázaným bodem
fungování areálu je otázka kvalitního občerstvení, systém výběru vstupného. Obojí bude
předmětem výběru a dalších informací. Rádi
bychom, aby zkušební provoz mohl začít už
v listopadu tohoto roku. O tom, kdy máte
začít brousit brusle, se dozvíte včas.
Pro úplnost bych jen připomenul rozhodně
ne nevýznamnou skutečnost: Městu se podařilo získat státní dotaci ve výši 9,500.000
Kč. Snad tato částka hovoří za vše.

Multifunkční objekt
– Autobusové nádraží
O tom, jak ojedinělý a městu prospěšný je
tento projekt, v kterém se podařilo přimět
investora, aby slevil ze svých železných zásad a v podstatě zdvojnásobil svou běžnou
investiční částku, jsme již psali. Přesto nás
čeká ještě velmi dlouhá cesta. Věříme, že
projekt má smysl, pokud zůstanou zachovány či se ještě rozšíří funkce dotčeného prostoru. Sladit vztahy a funkce autobusového
nádraží, parkoviště, obchodu a jeho zásobování a sportovní haly z hlediska dopravního, bezpečnostního, památkového, ochrany životního prostředí, správců sítí, z hlediska organizace stavby, sladění vztahů
dvou investorů, inženýringu a následného
majetkového vyrovnání, je úkol téměř nadlidský. Dá se přirovnat snad jen k nezměrnému úsilí, kterým jsme prošli při generální
rekonstrukci náměstí Karla IV., kdy bylo
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nutno do několika měsíců vměstnat a sladit
působení osmi investorů. Život stejně tak
jako skutečná stavba jsou mnohem složitější než papírové poučky. Je iluze, že máte
někdy čistý stůl. K vyspělosti obyvatel i jedince pak patří, že tuto skutečnost pochopí
v zájmu společného budoucího prospěchu.
Jsme plně odhodláni uvedený projekt dovést
až do konce, protože se podobná příležitost
už nikdy nemusí opakovat.

Výjezdové stanoviště RZS
Dne …… schválilo zastupitelstvo Karlovarského kraje svůj rozpočet. Považujeme rovněž za veliký úspěch, že jeho součástí je
12,000.000 Kč na stavbu výjezdového stanoviště rychlé záchranné služby Karlovarského kraje v Nejdku. Ačkoliv tato služba
bude přínosem zejména pro obyvatele celého horského regionu, je její přítomnost
v Nejdku jen vyvrcholením našeho lobbingu a snah o plnohodnotné zdravotnické obsloužení města, které začalo ve chvíli, kdy
byla bez náhrady zrušena LSPP. Pokud vše
proběhne podle plánu, rádi bychom toto
stanoviště, budovaného vedle plánovaného
objektu detašovaného hasičského ZS, spolu
s představiteli kraje na zimu otevřeli.
Mgr. Luděk Sequens, starosta města

Informace Odboru ekonomického
Vážení občané, oznamujeme vám, že Zastupitelstvo města na svém 13. jednání dne
22.02. 2005 schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od roku 2005 ve výši 500 Kč na
osobu a rok. Pro vlastníky staveb sloužících k rekreaci v katastru města Nejdek je tento
místní poplatek za objekt a rok také ve výši 500 Kč.
Správce daně je podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, povinen vést jednotlivou evidenci předpisů a zároveň i plateb daně. Místní
poplatky mají charakter daně a jejich správcem je Městský úřad. Z výše uvedeného důvodu bude od roku 2005 každému občanovi zasílána samostatná poštovní poukázka, tzn. že
např. čtyřčlenná rodina obdrží čtyři ks poštovních poukázek. Každá poštovní poukázka
bude mít svůj variabilní symbol, který platbu přiřadí k jednotlivým plátcům.
Splatnost jmenovaného poplatku za 1. pololetí je ke dni 30.4., za 2 pololetí k 30.9.
V období placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů budou na Městském úřadu v Nejdku po dobu dvou měsíců (předpokládáme duben a květen; září a říjen) otevřeny dvě
pokladny pro vaše rychlejší odbavení.
Připomínáme všem občanům, kteří pobírají dávky sociální výpomoci, aby se s doručenými poštovními poukázkami za uvedený místní poplatek dostavili na Městský úřad, oddělení školství a sociálních věcí k proplacení.
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí ekonomického odboru
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VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Projekt Dawson

Nařízením vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a které
nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2005, se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů takto:
státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných:

V roce 2004 skupina nejdeckých a karlovarských křesťanů začala
tvořit projekt, jehož cílem bude přiblížit křesťanství svým spoluobčanům. Projekt dostal název „Křesťanské kulturní dědictví v Euregiu Egrensis třetího tisíciletí – odkaz Christophera Dawsona“ a Sbor
Křesťanské společenství Nejdek (SKS Nejdek), jako nositel projektu, požádal o dotaci v programu Evropské unie – Phare CBC 2003.

– do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2005 s tím, že žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu
2005,
– do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2006 s tím, že žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu
2006,
– do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2007 s tím, že žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu
2007,
– do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2008 s tím, že žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu
2008.
Do konce r. 2008 by měli mít všichni občané občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji. Žádost je nutné podat v daném roce nejpozději na 30. listopadu toho roku na Evidenci obyvatel (p. Oberreiterová), protože občanské průkazy se zhotovují pro celou Českou republiku v Praze a termín zhotovení je 30 dnů.
K žádosti o vydání občanského průkazu při výměně stačí předložit
pouze dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii. Výměna je bez
poplatku!
Při ztrátě občanského průkazu, případně jeho odcizení je třeba
okamžitě se dostavit na MěÚ a tuto skutečnost ohlásit. Je to
v zájmu občana, aby tak učinil neprodleně, protože v případě zneužití ztraceného či odcizeného občanského průkazu je rozhodnutí
datum ohlášení ztráty či odcizení.
Při jakékoliv změně, např. změna trvalého pobytu, změna stavu,
ve lhůtě 15 dnů je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu. K žádosti je nutno předložit potvrzení o změně trvalého
pobytu, oddací list, rodný list pro případ, že by občan měl zájem
zapsat své dítě do občanského průkazu, rozsudek soudu o rozvodu
manželství, při ovdovění je třeba předložit úmrtní list manžela/ky.
Nově od 1. 1. 2005 je možnost vyzvednout občanský průkaz tam,
kde občan uvede, tj. na jiném městském či obecním úřadě s matričním úřadem.
Žádáme proto občany, aby si zkontrolovali datum vydání občanského průkazu, dobu jeho platnosti a zdali údaje uvedené v průkazu totožnosti odpovídají skutečnosti. Pokud došlo k jakékoliv
změně, je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu.
Držitel občanského průkazu, tzv. „knížky“, je povinen nechat si
zhotovit občanský průkaz do konce tohoto roku.
Od 1. 1. 2006 bude možné vycestovat do států Evropské unie pouze
s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji.
Antonín Janeček, vedoucí odd. vnitřních věcí

Projekt uspěl, a proto v tomto roce proběhne několik akcí,
z nichž první pro Nejdečany přichází v březnu o Velikonocích (viz
upoutávka dole). V květnu proběhne 1. ročník Křesťanského divadelního festivalu v Nejdku (v minulém roce jsme uskutečnili 0. ročník, jehož vyvrcholením bylo vystoupení jazz-bluesové kapely Con
brio s kapelníkem – evangelickým farářem – Mílou Čechem z Karlových Varů. Při různých veřejných akcích a slavnostech budete
moci navštívit Křesťanský informační stánek, ve kterém vám chceme nabídnout různé křesťanské aktivity s důrazem na děti a mládež. Může se jednat o letní tábory, jazykové kurzy, víkendové akce.
Věříme, že obzvláště rodiče tuto nabídku ocení. Pokud rádi čtete
a zároveň navštěvujete zdejší městskou knihovnu nebo tu v Karlových Varech, vězte, že pro vás do konce roku obohatíme knižní fond
o křesťanské tituly. Nejjednodušeji knihy naleznete, když při vyhledávání v počítači zadáte jako klíčové slovo „křesťanství“.
Vraťme se ještě krátce k názvu projektu, který jsme doposud
ponechali bez komentáře: hovoří o křesťanství ve 21. století. Pro
mnohé je křesťanství překonané a zbytečné. Chtěli bychom otevřít
dialog na toto téma, nabídnout přístup k jádru křesťanství. Pan
Christopher Dawson byl anglický katolický historik 20. století. Je
autorem mnoha knih a pojednání, ale v projektu jsme se nechali
inspirovat jen jednou jeho knihou – „Porozumět Evropě“. Dawson v
ní komentuje historii Evropy, pozadí klíčových událostí a dochází k
výzvě: Evropo, bez křesťanství jsi zranitelná, nezbavuj se své identity. V minulém roce jsme vstoupili do Evropské unie, a proto mi
kniha přišla velmi aktuální a podnětná.
Zcela na závěr uveďme přehled církví, které se na projektu podílejí (kromě již zmíněného SKS Nejdek).V Nejdku to jsou Českobratrská církev evangelická a Římskokatolická církev. V Karlových Varech Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev metodistická a Armáda spásy.
Za projektový tým Jaromír Trtík, vedoucí projektu
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropského společenství.
Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory příjemce grantu – Sboru Křesťanského společenství Nejdek – a v žádném případě nemohou být chápány
jako oficiální názory Evropského společenství.

OSLAVTE VELIKONOCE S NÁMI
Sobota 26.3. 2005 – SLAVNOST BERÁNKA
Oslava Velikonoc podle židovské tradice. Od 15 hodin ve školní
jídelně ZŠ, nám. Karla IV. Z technických důvodů je nutné se předem přihlásit na tel. 353 826 692 nebo 605 479 062
nebo na e-mailu: nej-beranek@seznam.cz
Neděle 27.3. 2005 – VELIKONOCE TROCHU JINAK
aneb JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Na „Radničním náměstí“ v Nejdku od 14 hodin.
Program je zaměřený hlavně na děti, bude se hrát papulákové divadlo z dob dávnověkých; těšit se můžete i na vyrábění a hry pro děti
i dospělé. VSTUP ZDARMA
Pořádá Sbor Křesťanské společenství Nejdek
a Českobratrská církev evangelická.
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Očkování proti obrně
7.3. a 8.3. 2005
II. dětský obvod – Dr. Martínková
Ročníky 2004 a 2003.
9.3. a 10.3. 2005
I. dětský obvod – Dr. Gondzsalová
Ročníky 2004 a 2003.
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Jezdíme za uměním
Máte rádi moderní umění? Bojím se, že
málokterý čtenář odpoví: ,,Ano,líbí se mi.“
Ve většině z nás dříme spíše odpověď: ,,Nerozumím tomu, nevím, co chtěl malíř vyjádřit, když plátno pocákal barvami, když na
něj narýsoval geometrické tvary nebo když
záměrně zdeformoval zobrazenou postavu.“ Ten strach v nás je zbytečný, vždyť jde
o emoce, o fantazii a smyslové prožitky.
Proto, když jsem na podzim roku 2004
měla možnost zúčastnit se semináře „Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního
umění“ v Galerii umění K.Vary, byla jsem
přímo nadšená možností, jak lze přiblížit
moderní umění dětem.

Díky sponzorským darům pánů Dedika
a Jaroše – rodičů žáků 6.B, dále pak díky
darům firem Baset, K.V. Mont, a.s., Drogerie – p. Macek, Textil – p Krůtová a jedné
nejmenované firmy už jsme mohli strávit
tři dopoledne v GU, prohlížet si obrazy
a sochy, povídat si o nich, pracovat s nádherně vyvedenými pracovními listy a zjišťovat, že modernímu umění vlastně docela
dobře rozumíme.
Ještě jednou děkujeme sponzorům a těšíme se na zbývající dvě návštěvy plné fantazie a překvapení.
Bedřiška Treglerová

Tohoto programu, vedeného Mgr. Lenkou Tóthovou, se účastní převážně karlovarské školy, a to pětkrát v průběhu 4. až 6.
ročníku ZŠ. Jsem třídní učitelka 6.B ZŠ
Karlovarská a bylo mi líto, že „moje“ děti
jen proto, že jsou až z Nejdku, tuto možnost nemají. A tak jsem se rozhodla, že pět
návštěv GU zvládneme prostě během jednoho ročníku. 6. B je třída nadaných a pracovitých kluků a holek, kteří si chtějí rozšířit obzory, tak proč ne?

Z činnosti Mateřskě školy v Husově ulici

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
MUDr. René Bouškovi z polikliniky Nejdek
– interna. Za jeho péči o pacienty a jeho
přístup k nám seniorům, kteří opravdu vyžadují hodně trpělivosti a péče. Važme si
takovéto osobnosti.
Bílek Zdeněk,
Karlovarská 78, Nejdek, nejdekcký rodák

Děkuji všem, kdo si vzpomněl
na našeho Kamila.
Rodina Bláhova

Projekt česko - německé mateřské školy. Tímto projektem naší školku oslovila německá strana a po oficiálních jednáních a procedurách jsme se do tohoto projektu zapojili.
Naše spolupráce trvá již třetím rokem. Ve školce máme sedmým rokem kroužek „seznamování se s německým jazykem“. V německé školce se učí děti i personál českému jazyku
druhý rok. Naše setkávání probíhá desetkrát do roka. Někdy přijede celá jedna třída dětí
na celý den z Německa k nám, jindy zase naše děti jedou na celý den do Německa.
V Německu na nás čeká vždy perfektně připravený a organizovaný program dne, kterého
se často účastní i rodiče dětí na německé straně.
Náš další cíl. Od září 2005 začít druhý kroužek seznamování se s cizím jazykem: „angličtina pro nejmenší“, (v rámci pobytu dětí v mateřské škole, jako němčina ).
Integrace postižených dětí. V naší školce máme od září 2004 integrované dvě postižené děti. Petříka, který je slepý a Radečka, který nemůže chodit. Děkuji, že tyto děti navštěvují naši školku. Jsou pro nás citovým přínosem a poznáním toho, co tato doba potlačuje: soucítění a přijetí lidí odlišných. Dost často mívám pocit, jako bychom potřebovali
integraci více my , takzvaně „zdraví lidé“. Velmi nás pobyt těchto dvou chlapců v naší školce obohatil. Oni jsou pro okolí zdrojem těch lepších vlastností, které v sobě člověk nachází ve styku s nimi. Jako ředitelka jsem se integrace bála. Dnes jsem ráda, že se podařilo
v Nejdku tuto třídu otevřít. Nebojte se integrovat postižené děti. Přiznávám, že s legislativou a tokem financí je velká potíž a mnoho práce navíc, ale výsledný efekt za to stojí.
Fondy a nadace. V srpnu 2004 jsem požádala nadační fond „Most naděje“ o finanční
dar. Projektem školky „Spolu v objetí“, jsem uspěla a finanční dar pro školku obdržela.
Tento dar je určen pouze na účely vytýčené v projektu této žádosti. Velmi děkujeme a vážíme si toho.
Poděkování. Děkujeme firmě ZPA – INDUSTRY za finanční dar, který jsme využili na
zakoupení videa a radia. Srdečně děkujeme.
Náš dík patří firmě NČV Nejdek, za finanční dar, který jsme využili na zakoupení stolečků a židliček pro třídu Krtečci. Velmi děkujeme.
Poděkování patří také všem rodičům, bez kterých bychom si náš „školičkovský“ život, ani
neuměli představit. S úctou a láskou děkujeme.
Božťena Vojtová, ředitelka MŠ Husova
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Rodinné centrum Zvoneček
Pro ty, kdo o nás ještě neslyšeli, několik základních informací: RC Zvoneček funguje od ledna 2004 v budově ZŠ Karlovarská
a jeho provozovatelem je nezisková organizace Dětský svět Nejdek. Centrum využívají hlavně rodiče s dětmi od 1 roku – pořádáme zábavné kurzy pro batolata, cvičení, výtvarná odpoledne, pro děti od 4 let hraní s němčinou. Na kurzy je možné se hlásit během
celého roku. Anebo si přijďte i jen tak si pohrát - jsme tu pro vás!

Něco bylo, něco bude
Hrady ze sněhu už jsme letos postavili, i když silný vítr
zmařil většinu pokusů o rozsvícení svíček. Co připravujeme dál? Kromě akcí, o nichž podrobněji informujeme
na jiném místě, vás čeká burza vybavení pro děti, brigády na Hřišťátku i ve Zvonečku, několik tvořivých dílen
(pro děti i pro dospělé), čarodějnický výlet, užitečné povídání o první pomoci, na podzim nebude chybět Putování za pečenou
bramborou a Svatomartinské posvícení.

Březnové akce Dětského světa
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ – 12. 3. (sobota)
Oblečení, botičky i hračky pro děti za příznivé ceny. Přijďte výhodně nakoupit i prodat!
JARNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA – 18.3. (pátek)
Velikonoční vyrábění ve Zvonečku pod vedením výtvarnice.
VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA – 27.3. (neděle)
Tradiční a oblíbená cesta se zábavnými soutěžemi pro děti od 2 let.
BRIGÁDA NA HŘIŠŤÁTKU
Někdo by měl vyměnit dětem píseček, natřít průlezky, uhrabat a dosít trávu. Stačí hodinka vašeho času!

Tipy pro vaši rodinu
VÝLET DO LIBERCE – 27. – 30.5. (pátek – pondělí)
Jedeme vlakem, navštívíme báječnou libereckou ZOO,
zábavní centrum a aquapark Babylón, muzeum interaktivního poznávání pro děti, Ještěd atd. Orientační cena
(jízdenka + 3 x nocleh) dospělý 600 Kč / děti 200 Kč
a vstupy dle výběru (200 – 400 Kč). Jako skupina máme
nárok na výrazné slevy, děti do 6 let mají vlak zdarma! Pokud chcete jet s námi, hlaste se do konce března. Další informace na tel.:
353 826 333 (Blanka), na internetu: infolbc.cz anebo informatic.cz
INDIÁNSKÝ DEN – 12.6. (neděle)
Dětský den trochu jinak – už nyní sbírejte peří na čelenky, chystejte si indiánský oděv a mokasíny, a studujte vhodnou literaturu
v Městské knihovně.
LÉTO S VEČERNÍČKEM – 23. – 27.7. (sobota – sobota)
I letos pořádáme rodinnou dovolenou v Horní Blatné. Plná penze,
pohádkový program pro děti, vyrábění, plavání, výlety…
Cena: dospělý 1500 Kč / dítě 700 Kč, další dítě v rodině 350 Kč.
Aktivním rodičům, kteří se chtějí podílet na přípravě programu,
poskytujeme slevu. Informační schůzka se koná 17.5. od 17:00 v RC
Zvoneček. Přihlášky a záloha 1.000 Kč do konce května.

Chcete se připojit?
RC Zvoneček stále hledá dobrovolné spolupracovníky: nadšené
maminky, které by se chtěly pustit do vedení kurzů pro batolata,
pomocníky na brigády a přípravu dětské burzy, větší počet organizátorů Indiánského dne, člověka se zkušenostmi v oblasti fundraisingu… Přijďte s nápadem, uspořádejte workshop – rádi pomůžeme, ale na všechno nám síly nestačí!

Jak se vám líbí Zvoneček aneb Rodičovské ohlasy
Centrum Zvoneček pro nás znamená velký přínos pro celkový rozvoj
dcery. Naučila se zpívat, tancovat, lépe mluví. Vzhledem k tomu, že je
jedináček, velmi se na děti do centra těší.
Andrejka (2 roky)
Krásně prožitá dopoledne, poznávání nových kamarádů, her a písniček. Jsme rádi, že v Nejdku funguje a nemusíme za takovou zábavou
jezdit jinam.
Matěj (16 měsíců)
Bezva hraní, zpívání a povídání. Moc se vždycky těšíme na úterý. Je tu
skvělá atmosféra. Ondra se pokaždé těší na děti. Ondrášek (2 roky)
Dobrá zábava pro děti, hry. Pepča se otrká a nebude zakřiknutý. Líbí
se nám také akce, které sdružení pořádá.
Pepíček (21 měsíců)
Zvoneček nám dává poučení, hru, umění rozdělit se o hračku a o sušenku, pohodu každé úterý a pátek. Je nám dobře mezi dětmi a maminkami. Je tady prima parta dětí i dospělých. Děkujeme.
Anička (2,5 roku)
Centrum Zvoneček rozvíjí vztahy mezi dětmi a rodičům dává nové
inspirace.
Štěpánek (2,5 roku)

Poděkování
I v letošním roce významnou částkou podpořila činnost Dětského
světa firma WITTE. Za všechny děti a rodiče, kteří mají díky Zvonečku „o zábavu postaráno“, vyslovujeme velký dík.
Blanka a Pavel Horákovi
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Závodnice z Nejdku reprezentovala na mistrovství Evropy
V létě 2004 byla na základě svých výkonů
v předcházející zimní sezóně vybrána do reprezentačního družstva dorostu České republiky v lyžařském orientačním běhu ANDREA
FREYOVÁ, odchovankyně nejdeckého orientačního běhu a členka lyžařského oddílu TJ
Jiskra Nejdek, závodící v současné době za
klub OK Potůčky.
V průběhu léta a podzimu absolvovala
několik tréninkových soustředění a kontrolních testů s reprezentačním výběrem. V závěru roku 2004 absolvovala jako test připravenosti lyžařský závod na Božím Daru,
ve kterém zvítězila, což bylo předzvěstí
dobré výkonnosti. V lednu 2005 pak začala
hlavní závodní sezóna lyžařských orientačních běhů národními žebříčkovými závody,
které byly zároveň závody nominačními.
V prvních dvou závodech 8. a 9. ledna na
Benecku obsadila dvakrát 2. místo a učinila tím první krok k nominaci na mistrovství
Evropy. V třetím nominačním závodu v Bedřichově přesvědčivě zvítězila a zajistila si
tak definitivně nominaci. Mistrovství Evropy dorostu v lyžařském orientačním běhu
se uskutečnilo ve dnech 24. – 29. ledna
v S-chanf u Sv. Mořice ve Švýcarsku společně s mistrovstvím světa juniorů. 24. 1. byl
na pořadu sprint, který se jel pouze jako

závod na krátké trati. Zde dosáhla Andrea
nejlepšího výsledku, když obsadila pěkné
10. místo, ačkoliv jako patnáctiletá byla v dorostu benjamínkem.

mistrovství světa juniorů. Na start tohoto
závodu se postavilo 78 závodnic. Mezi nimi
si na rozcvičení zkusila sprint i Andrea
a byla klasifikována na 35. místě. Dalším
závodem, který byl již závodem mistrovství
Evropy dorostu byl závod na dlouhé trati.
V tomto závodu na fyzicky i orientačně
náročné trati obsadila Andrea 13. místo.
Závěrečným závodem jednotlivců byl 27. 1.

Mistrovstvím Evropy však sezóna zdaleka
neskončila. V sobotu 5.2. se jel v Trutnově
již 5. závod českého žebříčku, který byl zároveň mistrovstvím Polska na klasické trati.
V tomto závodě Andrea za sebou nechala
všechny své soupeřky a stala se mistryní Polska. V sobotu 12. února se na Lipně konalo
mistrovství ČR na klasické trati. Andrea ani
zde nezklamala, zvítězila a stala se mistryní
ČR pro rok 2005. Toto vítězství je o to cennější, že jde o historicky první mistrovský
titul závodnice ze západočeské oblasti. V neděli se jel již 7. závod českého žebříčku, ve
kterém Andrea obsadila 2. místo.
Poslední závody sezony, mistrovství ČR
na krátké trati se uskutečnily ve Vrbně pod
Pradědem. V mistrovském závodě obsadila
Andrea 2. místo a v národním žebříčkovém
závodě zvítězila.
Závěrem dík všem sponzorům, kteří svým
dílem přispěli ke kvalitní přípravě a účasti
na Mistrovství Evropy.
Jaromír Frey

Březen 2005
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STŘEDNÍ ČÁST NÁMĚSTÍ
Více než osmdesát let starý záběr nejdeckého náměstí nám ukazuje zdejší místo pod
nadvládou zimy. Ovšem snímků v tomto ročním období nebylo v minulosti pořízeno
zrovna mnoho, a tak aspoň jedna z mála fotografií nám dokresluje Nejdek zahalený do
bílého hávu.
Socha archanděla Michaela v menší než životní velikosti (měří kolem 1,2 metru), jež pochází z první třetiny 19. století, se zrestaurovala v letech 2001 a 2002. Již mnohem dříve byla plastika přesunuta blíže k zástavbě domů a pootočena jiným směrem.
Budova vlevo (čp. 128) se po desítky let využívala k účelům soudu. Podle něj dostala název úzká spojnice náměstí a dnešní ul. Čsl.
letců – Soudní ul. (něm. Königswarter Strasse a Gerichtsgasse). Po roce 1945 se jmenovala Palackého, od r. 1980 opět Soudní.
Na druhé straně ulice výškově vyčnívá dům s číslem 86, původně v majetku pana Franze Gössla. V přízemí byl v provozu obchod se
sklem, porcelánem, domácím a kuchyňským náčiním všeho druhu. Jakousi specialitu sortimentu tvořilo bezesporu nádobí do hotelů
a kaváren.
Příjemné chvíle při kávě, čaji, víně či pivu se mohly prožít v sousední Vídeňské kavárně – restauraci manželů Erlbeckových (čp. 697,
dnešní květinářství). V nabídce služeb se nezapomnělo ani na studená a teplá jídla.
Domy čp. 87 a 88 se do dnešních dnů nedochovaly. Zůstala po nich jen proluka, jednu dobu sloužící jako městské tržiště. V současPavel Andrš
nosti je sem situováno parkoviště.
Foto: Zdeněk Pánek a archiv NRL

2004

1922

INFORMACE Z KNIHOVNY
BESEDY
V březnu se v naší knihovně uskuteční
besedy pro děti z 1. stupně obou škol o známém světovém spisovateli a pohádkáři
H. CH. Andersenovi, kterými si připomeneme letošní výročí – 2.4. uplyne 200 let od
jeho narození.
Všechny zájemce o vyrábění zveme na
Velikonoční dílnu, ve které si budou moci
vyrobit zajímavé velikonoční dekorace.
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Městská knihovna v Nejdku (oddělení pro
děti), vás zve do své velikonoční dílny, kde
si společně vyrobíme velikonoční dekorace
z různých materiálů.
Kdy: 23.3. 2005 od 14 do 17 hodin.
Kde: dětské oddělení Městské knihovny.
S sebou: alespoň 2 vyfouklá vajíčka, zbytkové tempery, pracovní oděv – plášť nebo
zástěru, zbytky stužek a mašliček.
Poplatek za materiál: 20 Kč
Informace na telefonu: 353 925 186
Jana Vítková, MěK Nejdek

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
pořádá ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Nejdek přednášku na téma: „Jak se
zachovat a postupovat při různých katastrofách“ (povodně, zemětřesení, požár a jiné). Přednášející: Ing. František Foud – civilní ochrana Karlovy Vary. Místo konání: Kinokavárna
Nejdek, dne 16. 3. 2005 od 16 hodin. Na vaše dotazy budou odpovídat za ČČK PharmDr.
Eliška Štecherová a za sbor dobrovolných hasičů Zdeněk Macháček.

JEŽÍŠEK NADĚLOVAL V PŘÍPRAVNÉM ROČNÍKU
Dne 16. 12. si děti z přípravného ročníku ZŠ Náměstí Karla IV. Uspořádaly vánoční besídku. Nazdobily stromeček, upekly cukroví, vyzdobily třídu a poslouchaly koledy. Pak přišlo
překvapení, které nikdo nečekal. Ježíšek opravdu přišel a nadělil jim krásné dárky. Dětem
svítily oči štěstím a ani nechtěly jít s rodiči domů, jak byly nadšené. Až do večera vyprávěly své zážitky. A jak je možné, že Ježíšek opravdu přišel? Vděčíme za to panu Hasalovi
ze ZPA a panu Mondianimu. Jménem všech rodičů, dětí i p. učitelky velmi děkujeme za
Karin Pužťmanová, šťastná maminka
splnění dětských snů.

SENIOŘI
V měsíci březnu se už budeme těšit na jaro! Sejdeme se dne 11.3. 2005 ve 14 hodin v kinokavárně v Nejdku, kde Vás čeká tento program: pro radost zahraje a zazpívá DUO p. Brože,
ženy čeká malý dárek k jejich svátku a malé překvapení pro všechny! Poplatek 15 Kč.
Srdečně zve rada klubu seniorů

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V NEJDKU
děkuje žákům a učitelům hudební školy v Nejdku za krásné vystoupení, všem dárcům
a sponzorům za pomoc peněžní i věcnou na vánoční posezení našich členů.
Za výbor organizace předsedkyně Biňovcová
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KULTURNÍ DŮM NEJDEK

Galerie v přírodě

Závodu míru 196
Informace a předprodej:
777 576 707, 353 312 443
Infocentrum Nejdek, tel.: 353 925 708

Ke dvěma nejdeckým galeriím, ke Galerii N211 a Zelené sedmě, brzy přibude galerie
třetí, půl druhého kilometru dlouhá, nejdelší galerie v přírodě – nejdecká křížťová cesta
na Křížťovém vrchu.

SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ BÁL
19.3. od 20 hodin
Hraje skupina Elen z Chodova
KONCERT
25.3. – Divokej Bill
Začátek ve 20 hodin
MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
Pá – Ne 9:00 – 16:00
Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.

Od 4.3. 2005
Krušnohorská paličkovaná krajka
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
Otevřeno Po – Pá 10 – 17 hodin

VÝSTAVA
Od 26.2. – Obrázky z Krušných hor
Michal Kříž
Vstup zdarma
Kino NEJDEK
nám. Karla IV. 241, tel. 353 925 216

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
6.3. v 15 hodin
Kocour v botách
Divadelní společnost Elf
Velký sál kina, vstupné 25 Kč
GALERIE N211
(Čajovna spolu s čítárnou, galerie a kavárna)
Nerudova 211, tel. 353 825 750
Otevřeno: Pá - Ne 16 – 21 hodin

VÝSTAVA
Březen 2005 – Obrázky ze sbírek galerie

KRUH PŘÁTEL HUDBY
29.3. – Kulturní dům – 19 hodin
ČESKÉ TRIO
Milan Langer – klavír,
Dana Vlachová – housle,
Miroslav Petráš – violoncello
Program: L. Sluka, B. Martinů, J. Brahms
Vstupné 70 Kč (důchodci a studenti 50 Kč)

O Velikonocích si celý křesťanský a kulturní svět připomene poslední cestu Ježíše
Krista z Jeruzaléma na Kalvárii. Na památku této Kristovy mučednické pouti začaly
vznikat od 15. století ikonografické celky
s názvem křížová cesta. Zpočátku sedm, od
baroka se počet výjevů z konce Kristova
života ustálil na čtrnácti zastaveních. Tyto
obrazy nebo reliéfy byly umisťovány na
vnitřních obvodových zdech kostelů nebo
v klášterních ambitech, později i v kapličkách volně v krajině.
Díky nejdecké občance Anně Häcklové,
která před svou smrtí v roce 1840 odkázala
veškeré své jmění na zřízení křížové cesty na
Křížovém, tehdy Střeleckém vrchu, máme
v našem městě jednu z nejkrásněji položených galerií v přírodě.
Ale co je to za galerii, když je bez obrazů! Brzy se dočkáme. Pro nejdeckou křížovou cestu je již hotovo deset nových reliéfů
– zastavení č. III – č. XII. Na titulní straně
tohoto čísla je otištěna reprodukce matriční
řezby pro zastavení č. XII – Ježíš na kříži
umírá. Na dvanáctém zastavení pracoval
známý nejdecký výtvarník Heřman Kouba
ve svém ateliéru od září 2004 do konce
téhož roku. Od roku 2004 odlévá reliéfy
z Koubovy matriční řezby karlovarský výtvarník Michal Špora. Hotové odlitky Heřman Kouba ještě patinuje.
Není možné v tomto článku uvést názvy
všech čtrnácti zastavení, a tak pro kontinuitu děje uveďme aspoň pět posledních: X –
Ježíš zbaven roucha, XI – Ježíše přibíjejí na
kříž, XII – Ježíš na kříži umírá, XIII – Ježíšovo tělo sňato z kříže, XIV – Ježíšovo tělo
položeno do hrobu.
Nakonec zbývá odpovědět na nevyslovenou,
ale ve vzduchu visící otázku: Kdy se konečně této nádherné galerie dočkáme? Odpověď není snadná. Nejprve musí město Nejdek dosáhnout převodu pozemků křížové
cesty z vlastnictví Lesů ČR na sebe. Tato

Detail restaurované kapličky. Nový kříž a zdobné
prvky (hlavice, rozety a ornamenty) jsou dílem
nejdeckého výtvarníka Stanislava Nádeníčka.

záležitost je v jednání již několik let, ale zatím bez výsledku. Město zatím vlastní pouze kapličky č. 3 – 12. Není však možné slavnostně otevřít obnovenou křížovou cestu
bez opravených opěrných zdí za kapličkami, bez úpravy chodníků a lesního porostu.
Přesto doufáme, že obnovená nejdecká křížová cesta bude otevřena v roce 2007.
Pozorný návštěvník „Křižáku“ si všiml, že
na zastavení č. III jsou již instalovány nové
zdobné prvky. Tyto doplňky se budou instalovat v tomto roce i na další kapličky. Reliéfy se budou vsazovat do nik v kapličkách až
nakonec, a to pokud možno najednou. Budou chráněny proti záměrnému poškození
skly opatřenými bezpečnostní folií.
Milan Michálek, Předseda OS JoN
Veřejná schůze občanského sdružení

JoN – „Jde o Nejdek“ na téma
O co jde v Nejdku (Vize rozvoje Nejdku)
za účasti starosty města
Mgr. Luďka Sequense

se koná 17.3. v 17 hodin 17 minut
v kinokavárně v Nejdku

FK Nejdek pořádá tradiční Sportovní maškarní ples.
Sobota 19.3. 2005 od 20 hodin v KD Nejdek
Hraje skupina ELEN Chodov

MINIGALERIE
řezbářství a uměleckých řemesel
– vlakové nádraží Nejdek
tel. 353 826 189, 737 576 772
Otevřeno: Pá - St –Pá 13 – 16 hodin
Po dohodě návštěva i mimo otvírací dobu

Ke shlédnutí více než 500 starých
i nových exponátů

Dětské vystoupení Michala Nesvadby „Michal je pajdulák“
se uskuteční 26.3. 2005 od 14 hodin v KD v Nejdku.
Představení je plné překvapení, milého humoru, zajímavých soutěží a nápaditých
dárečků. Je to výborná příležitost pro děti, jak si zpestřit sobotní odpoledne, pobavit
se a něco nového se i přiučit.
Předprodej vstupenek: Infocentrum Nejdek Po – Pá 10:00 – 17:00, tel: 353 925 708
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17. – 18. čt, pá 17:00, 20:00!

RADNIČNÍ LISTY

ALEXANDER VELIKÝ

USA/FRA/VB/HOL – Přestože se narodil jako syn makedonského krále Filipa II.,
matka Olympias mu vždycky tvrdila, že jeho otcem je bůh. Alexandr, hnán její ambicí
i vlastními sny, během svých dobyvatelských let ovládl většinu tehdy známého světa.
vstupné: 73 + 1 Kč, ŠUP
170 minut, titulky
do 12 let nevhodný

21. po 17:30, 20:00

1. út 17:30, 20:00

DENÍK PRINCEZNY 2

USA – Od chvíle, kdy jsme se rozloučili s princeznou Miou, uplynulo pět let. Mezitím
se Mia připravila přijmout svoji roli v královské rodině. Ovšem má to jeden háček, aby
nepřišla o nástupnictví na královský trůn v Genovii, musí se vdát. Čelí tak nekonečné
přehlídce nápadníků, což se samozřejmě neobejde bez spousty komických situací.
vstupné: 63 + 1Kč
115 minut, titulky
přístupný

7. – 8. po, út 17:30, 20:00

ŽRALOK V HLAVĚ

ČR – Tento film je laskavým příběhem podivínského blázna (O. Kaiser), jenž prožívá
svůj život v okně svého bytu a na chodníku před ním. Trenky, tílko, cigareta v ruce.
Oslovuje kolemjdoucí, překvapuje, baví, občas i dojme. Když do jeho ulice vstoupí
Dáma, věci se začnou měnit. Ale žraloka v hlavě nezastaví.
vstupné: 58 + 1 Kč, ŠUP
72 minut
přístupný

11. pá17:30, 20:00

CELLULAR

USA – Jessica (Kim Basingerová) byla unesena, neví proč, ví jen, že to evidentně nemůže přežít. Má jedinou šanci: Prostřednictvím rozbitého telefonu vytočila náhodné číslo,
které patřilo lehkovážnému mladíkovi Ryanovi (Chris Evans). Ten se navzdory počáteční nedůvěře nakonec rozhodl neznámé ženě pomoct. Musí zjistit, kde je Jessica vězněna a objevit způsob, jak ji najít dříve, než ji únosci přestanou potřebovat.
vstupné: 59 + 1Kč, ŠUP
94 minut, titulky
do 12 let nevhodný

14. – 15. po, út 17:30, 20:00

KDYŽ SE SETMÍ

USA – Max (Pierce Brosnan) a Lola (Salma Hayeková) se slušně zajistili na zlodějský
důchod. Povedlo se jim ukrást druhý ze tří Napoleonských diamantů. Jenže Maxovi
je už sedm let v patách agent FBI Stan (Woody Harrelson), který nevěří, že by se tato
dvojka dokázala usadit. Domnívá se, že Max a Lola hodlají ukrást ještě třetí diamant
– Stan se tedy rozhodne se Maxe a Lolu chytit přímo při činu…
vstupné: 62 + 1Kč, ŠUP
125 minut, titulky
do 12 let nevhodný

22. – 23. út, st 17:30, 20:00

LOVCI POKLADŮ

USA – Benjamin Gates (N. Cage) obětoval celý svůj život hledání bájného pokladu templářů, za kterým se honilo již šest generací jeho předků. Teprve Benovi se podařilo najít
klíčové vodítko k jeho nalezení - mapu ukrytou na zadní straně Deklarace nezávislosti.
vstupné: 73 + 1 Kč, ŠUP
100 minut, titulky
přístupný

24. – 25. čt, pá 17:30, 20:00

NA DOTEK

USA – Divadelní hra se stala námětem pro chladné drama o krutém milostném čtyřúhelníku, jehož hry na pravdu a na lásku jsou stejně nemilosrdné jako účinné. Ve snímku, který natočil M. Nichols, excelují C. Owen, J. Law, J. Robertsová a N. Portmanová.
vstupné: 73 + 1 Kč
104 minut, titulky
do 15 let nevhodný

29. – 30. út, st 17:30, 20:00

KAMEŇÁK 3

ČR – Děj nás zavádí opět do Kameňákova, kde se rozladění místního strážce zákona
(Václav Vydra), způsobené sousedstvím romské rodiny, ještě zvýší, když zlovolná
tchyně podnikatele Kohna zpunktuje fotbalový zápas místního družstva s romským,
jehož trofejí bude Dolly Buster!
vstupné: 73 + 1 Kč, ŠUP 101 minut, česká verze
do 12 let nevhodný

31. čt 17:00, 20:00!

LETEC

USA – Howard Hughes (L.DiCaprio) je muž, který ve 20. až 40. letech minulého století točí odvážné a velkorysé filmy, překonává rekordy v létání, miluje nejpůvabnější
hollywoodské herečky, podniká v leteckém průmyslu a trpí úzkostnými stavy, zejména ve vztahu k hygieně. To vše ve filmu Martina Scorseseho.
vstupné: 73 + 1 Kč, ŠUP
170 minut, titulky
do 15 let nevhodný
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2005
BLADE: TRINITY; SNOWBOARĎÁCI; PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY; SAMETOVÍ
VRAZI; ZAHULÍME – UVIDÍME; NENÁVIST

Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé. Více informací na http://kinosver.cz

ÚNOR

RESIDENT EVIL: APOKALYPSA

NĚM/VB/FRA – Videoherní adaptace nás přivádí z podzemí do Raccoon City, kde
řádí zombiové a zbytek lidí (včetně Milly Jovovichové) musí bojovat o pouhé přežití.
vstupné: 73 + 1Kč
94 minut, titulky
do 15 let nevhodný
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