Mgr. Luděk
důvodů.
Kýmkoli a kdykoli. Měl jsem za

...
Z pera německého filosofa Karla Jasperse pochází nejhlubší z popisů poválečného Německa. Je to smutný a zdrcující obraz, z kterého se autor jako Němec
nemůže a ani nechce vymanit. Za nejděsivější totalitní fenomén, který napáchal
nejdéle působící škody, považuje udavačství. V polovině války byl registrován
u GSP každý čtvrtý obyvatel říše. Každý
čtvrtý. Každý dělal jen svou povinnost
a přece. Důsledek. Strach, nedůvěra, pasivita, nenávist a zlo nepoznaného všudečíhajícího a všepoužívajícího nepřítele.
To byl podle Jasperse nejtěžší úkol obnovy. O charakteru udavače nepíše jako soudce, ale jako někdo, kdo chápe nemocného. Udavač je vždycky jen nástrojem zla,
využívající poměrů, nikdy ne zlo samo.
Často obětí ambicí jiných. Většinou jde
o osobnosti s pocitem handicapu, že se
jim něčeho nedostalo, že se jim křivdí
a jiní jimi pohrdají, jiní, kterým jde všechno, po čem touží, jak povrchně vidí, tak
snadno. V jakémsi zvláštním opojení vzrušení chvíle napíšou dopis, vykonají návštěvu. Pohnutka je vždycky nedobrá, až
důvody hledané následně vyrábějí ospravedlnění a vyšší cíle, jako spravedlnost,
zákon a pořádek. Nic však není tak zničující jako další dny po udání. Vystřízlivění. Žádný z lidí není úplně bez citu,
a když spatří rozměry svého díla, zhrozí
se. Tolik bolesti a ublížení i tolika jiným
než chtěl… buď se zatvrdí a až do konce
života bude bez štěstí pokračovat nebo
jej přepadne strach, jeho oči se někde
střetnou s očima obětí a jejich rodin a povede nové a nové spory a zaplete se do
sítí dalších výmyslů a konstrukcí a nakonec obviní oběť. Není ospravedlnění. Na
neštěstí. I on se jednoho dne musí podívat do očí svým nejbližším, svým dětem,
kterým by jistě rád připravil jiný svět, než
ten, který pomáhá stvořit. Svět plný strachu, nedůvěry, kdy se kdokoli bojí být
otevřený a přímý, hrdý, tvořit nebo mít jen
radost, z obavy, že bude udán a zničen.
Nevysvětlitelnou silou z nevysvětlitelných

Foto Pavel Andrš

Nejdek v krajském projektu
modernizace záchranné služby
řed dvěma lety se poprvé, z důvodu
nedostatku financí a zastaralosti systému, otřásla v základech lékařská služba první pomoci. Tato služba, která neměla oporu
v zákoně, fungovala jako zvykové právo
z dob socialismu, stála úplně mimo systém
výkonů placených pojišťovnami a byla odkázána na kolísající přidělování prostředků
ze státního rozpočtu. Nejprve Okresním
úřadům a posléze krajům. Nedohoda mezi
zřizovatelem – Krajským úřadem a lékaři
přispěla k zániku této služby. Město Nejdek

P

důvodů. Kýmkoli a kdykoli. Měl jsem za
to, že tento fenomén patří minulosti, spolu
s vyprávěním mých prarodičů, kteří prožili
válku jako podnájemníci takového člově ka. Poslední události mne však utvrzují
v tom, že nejsme uzdraveni. Třeba je to
i naše chyba, udělejme všechno proto, abychom si vzájemně pomohli tuto smrtelnou
nemoc vyléčit.

Mgr. Luděk Sequens, starosta města

mělo a má v tomto ohledu dva handicapy:
Do doby, než se díky aktivitě firmy Witte,
s.r.o. podařilo získat prvního lékaře, který
má ve městě trvalé bydliště (MUDr. Baran),
nikdo z praktických lékařů ve městě nebydlel. A druhý: Nejdek byl a je stran zdravotní
péče spádovou oblastí pro většinu horských
obcí, ale je v zimě nesnadno dostupný. Od
počátku bylo zřejmé, že město Nejdek musí
usilovat, a to nejen v odpovědnosti za své
občany, ale i občany spádových obcí, o kvalitativně vyšší a modernější službu. Spolu
se zástupci Karlovarského kraje jsme se podíleli na koncepci sítě záchranných služeb
tak, aby jednoho dne mohlo v Nejdku
vzniknout plnohodnotné pracoviště rychlé
záchranné služby. Současná jednání se zástupcem hejtmana RNDr. Horkým a zdravotním radou KK jsou prvními v řadě.
Řešit budeme umístění tohoto stanoviště.
O konkrétních výsledcích těchto jednání
Vás budeme informovat.

Mgr. Luděk Sequens,
starosta města
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Článek 28
Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit
zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů
ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode
dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných
lhůtách oznámí správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede
též čísla účtů peněžních ústavů, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu
nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční
knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Stránky evidenčních knih musí být
průběžně očíslovány a zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Článek 29
Sazba poplatku
Poplatek činí za využité lůžko a den - 4 Kč.
Článek 30
Osvobození od poplatku
1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů
a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
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c) ubytovací kapacita ve zdravotnických
nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním nebo charitativním účelům.
2) Vznik nároku na osvobození od placení
poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození. Stejným způsobem
a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
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Článek 31
Splatnost poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity je splatný
čtvrtletně, a to vždy do 15 dnů po uplynutí
čtvrtletí, tj. do 15.04., 15.07.,15.10 a 15.01.
Ostatní místní poplatky (poplatek ze vstupného, za provozovaný výherní hrací přístroj
a za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů) zůstávají bez výrazIng. D. Stefanovičová,
ných změn.
vedoucí ekonomického odboru

Celé znění OZV č. 3/2003 o místních poplatcích je k dispozici na MěÚ Nejdek.

Návrh rozpočtu města na rok 2004
Krátký přehled plánovaných investic. Navzdory jednomu z největších úvěrových zatížení
města v roce 2003 skončilo jeho hospodaření i díky strukturálním změnám (odbor teplofikace, vodovodů a kanalizací; technické služby) s přebytkem téměř 10 mil. Kč. Tyto prostředky navrhuje rada zastupitelstvu užít pro následující investice:
n Vyřízení smluvních závazků města k SUS a ČD v rámci akce kanalizace Bernov,
n Úpravy okolí včetně oplocení domu s pečovatelskou službou,
n Propojení sběrače B na nám. Karla IV.,
n Dokončení elektrofikace pro výstavbu rodinných domů v ul. Limnická,
n Kanalizace Žižkova a Závodu míru - převedení kanalizace přes Rolavu,
n Kotle pro školní jídelnu na nám. Karla IV.,
n Kompletní rekonstrukci Mateřské školy II, ul. Husova, včetně zřízení integrované třídy,
která bude přesunuta z detašovaného pracoviště v Nových Hamrech,
n Druhá etapa výměny stožárů veřejného osvětlení na sídlišti Okružní,
n Dokončení instalace mobiliáře z roku 2003 na „školním“ náměstí,
n Oprava střechy čp. 441, ul. Bratří Čapků a dílčí oprava střechy na Kulturním domu,
n Dopravní značení - další etapa,
n Nové dětské hřiště na sídlišti Okružní,
n Parkoviště Karlovarská (za Klokanem), Poštovní (u DPS), provizorní parkoviště na
„radničním“ náměstí,
n Dobudování odchytové stanice.
Dále rada navrhuje, aby vzhledem k příznivým podmínkám dluhové služby a potřebě
dokončit a projektovat některé investice, na které může město získat, i zpětně, dotace z fondů EU, vzalo si město úvěr ve výši 12 mil. Kč a z tohoto úvěru hradilo následující investice:
n Napojení na kanalizaci v Bezručově ul. a splaškovou kanalizaci na ul. Lidické,
n Zřízení tří parkovišť na sídlišti Jiráskova, Gagarinova, Rolavská,
n Rozšíření veřejného osvětlení v okrajových částech města - Tisová, Pozorka, Bernov,
n V částce 3 mil. rekonstrukce vybraných komunikací dle pasportu,
n Rekonstrukce komunikace a chodníku od Karlovarské po sportovní areál Limnická,
a chodníku v ulici Poštovní,
n Rekonstrukce fasády, zateplení a rekonstrukce oken na budově kina,
n První etapa stavby radničního náměstí (ohraničení, kašna, zeleň, osvětlení).
Mgr. Luděk Sequens, starosta města
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Základní umělecká škola
Nejdek informuje
Přijetí na střední umělecké školy. V lednu
probíhaly na středních uměleckých školách
talentové zkoušky. Z naší školy se zkoušek zúčastnili čtyři žáci. Z hudebního oboru Filip
Jelínek, žák pana učitele Volfa a Lucie Komjátiová, žákyně paní učitelky Višňové. Filip se
hlásil na pražskou Konzervatoř Jaroslava
Ježka (obor skladba), Lucie na plzeňskou
konzervatoř (obor klavír). Oba žáci zkoušky
úspěšně zvládli a byli přijati.
Z výtvarného oboru se hlásili dvě žákyně
ze třídy paní učitelky Jarmily Janků – Marie
Dohnalová a Kateřina Budínová na Střední
průmyslovou školu keramickou v Karlových
Varech. Stejně jako žáci hudebního oboru
i tato dvě děvčata úspěšně zvládla talentové
zkoušky a byla přijata ke studiu.
Soutěže ZUŠ. Ve dnech 9. a 10. února
2004 se konalo v prostorách ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře krajské kolo pěvecké soutěže v sólovém zpěvu „Karlovarský skřivánek“. Z naší školy se soutěže zúčastnila žákyně paní učitelky Jany Uhlíkové Terezka
Dvořáčková. Ve velké konkurenci cca čtyřiceti soutěžících podala velmi dobrý výkon,
za nějž obdržela od poroty čestné uznání.
Další soutěž, tentokrát v komorní hře
s převahou dechových nástrojů, se konala
16. února 2004 opět v ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary – Rybáře. Jednalo se o okresní kolo
celostátní soutěže a za naši školu se jej zúčastnil komorní soubor zobcových fléten
vedený panem učitelem K. Ronešem. Soubor soutěžil v tomto obsazení: Terezie Dvořáčková (soprán), Martina Střelcová (soprán), Michaela Novotná (alt), Vojtěch Kratina (alt/tenor) a Anna Dvořáčková (tenor/
bas). Všichni soutěžící nejlepším možným
způsobem zúročili čas věnovaný nácviku
soutěžního repertoáru a souhře a po výborném výkonu získali ve své kategorii první
místo s postupem do krajského kola.
K velmi dobrým výsledkům na soutěžích
a úspěšnému vykonání talentových zkoušek
blahopřejeme.
Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
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SILNICE II/220 KARLOVY VARY - NEJDEK
V minulém čísle jsme Vás informovali o připravované rekonstrukci silnice č. II/220
vedoucí z Karlových Varů do Nejdku. Po jednání se zadavatelem vám přinášíme další
podrobnější informace.
Předběžný rozpočet této akce je 90 až 100 mil. Kč. Pokud se podaří včas uzavřít tendr
a získat stavební povolení, proběhne akce od června 2004 do října 2004. Komunikace bude
v celé délce zbavena živečného krytu a v místech s narušenou konstrukcí vozovky plně
opravena a poté „zabalena“ tak, aby v nové výšce, zhruba o 3 cm nižší, než je stávající nivelita, splňovala podmínky pro odvodnění a příčné sklony. Spolu s krajnicemi budou kompletně vyčištěny a zrekonstruovány příkopy a veškeré stavby související s odvodněním
a bude odstraněna, z důvodů technických a zvláště dopravněbezpečnostních, zeleň. V samotném městě se rekonstrukce dotkne zastavěného úseku od sportovního areálu na Limnici
po křižovatku s ul. Bezručovou. Město vyjednává o zřízení odbočovacího pruhu k fotbalovému hřišti a dále má ve svém rozpočtu (na jiném místě NRL) připravené prostředky na
úpravu krajnic v tomto úseku a stavbu chodníku od ul. Bezručovy k hřišti, který výrazně
Mgr. Luděk Sequens,
zvýší bezpečnost uživatelů tohoto areálu.

starosta města

Zprávy z Dětského světa
Slyšíte všude jen samé špatné zprávy? Rádi bychom se s vámi podělili o jednu malou-velkou radost: Rodinné centrum Zvoneček, založené pod hlavičkou Dětského světa, úspěšně
funguje!!! Díky vstřícnosti vedení ZŠ Karlovarská, které poskytlo vhodné prostory pro zkušební provoz centra, se ve třech kurzech pro nejmenší (Hrátky s batolátky) každý týden
schází kolem 40 dětí s rodiči. Cvičíme, tvoříme, zpíváme a muzicírujeme… a hlavně vnímáme, že nežijeme jen sami pro sebe. Rozdělit se, dát druhým něco ze svých schopností,
najít čas pro setkávání – o to nám jde. Milí tátové a maminky, chceme vám říct: těší nás,
Dětský svět Nejdek
že na to nejsme sami.

Povinné očkování dětí proti dětské obrně
MUDr. Martínková:
17.3. v 10:30 (děti nar. 1. – 6. 2003)
17.3. ve 12:30 (děti nar. 7. – 12. 2003)
18.3. v 10:30 (děti nar. 1. – 6. 2002)
18.3 ve 12:30 (děti nar. 7. – 12. 2002)

Ročníky: 2002, 2003

MUDr. Gondzsalová:
15.3. v 10:30 (děti nar. 1. – 6. 2003)
15.3. ve 12:30 (děti nar. 7. – 12. 2003)
16.3. v 10:30 (děti nar. 1. – 6. 2002)
16.3. ve 12:30 (děti nar. 7. – 12. 2002)

K očkování je nutné přinést očkovací průkaz a lžičku.

RADNIČNÍ
Zdeněk
Uzavření
ZÁ
PIS DO
Pánek
MŠ v době letních prázdnin:

Březen 2004

5

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

Horní náměstí
Na rozdíl od spodní části náměstí, kde se
s postupem let především měnila parková
úprava před školou, zatímco domy se příliš
neměnily, v horní části se více bouralo
a znovu stavělo. Jak je z fotografie patrné,
byla levá strana náměstí dříve zastavěná až
ke kostelu. Tam, kde je dnes volná plocha, stávala mimo jiné i fara. Domy však byly nízké
a nezastiňovaly pohled na nejdecké dominanty (kostel sv. Martina a Černou věž) tak
jako nově postavený dům čp. 163 (z r. 2002)
na rohu náměstí a Dvořákovy ulice.
Pravá strana byla poznamenána demolicemi
a novostavbami ještě mnohem více.
Zbourány byly všechny domy včetně staré
radnice v úseku od dnešní restaurace Bílý
kůň až po budovu Komerční banky.
Na místě bývalé radnice vyrostl obchodní
dům Horal. Ten ovšem není skryt za
pravidelnou řadou kaštanů vysázených
roku 1880. Poslední z nich, již značně
poškozených, byly odstraněny při
rekonstrukci náměstí v nedávné době.
Na staré fotografii je nad jejich korunami
patrná věžička bývalé radnice. Této budově
se budeme věnovat v některém z dalších
Zdeněk Pánek
pokračování.

kolem r. 1929

Použitá literatura:
J. Pilz, Dějiny města Nejdku do roku 1923.

2004

Nejdecké ulice
Vím, že neříkám nic nového, když prohlásím, že názvy ulic našeho města – a nejen
našeho – byly poznamenány všemi režimy,
ať už demokratickými nebo totalitními, které se v minulém století ve Střední Evropě
vystřídaly. V případě Nejdku píši jen o tom,
co jsem sám zažil, resp. se dověděl.
Ještě před a po 1. světové válce nejdecká
radnice ctila jména zasloužilých osobností
v některých názvech ulic.
Zarážející je však skutečnost, že mezi
dnešními názvy ulic nenajdete jeden, který
by připomněl osobnost, která se zasloužila
o vznik a pozdější rozvoj města. Příslovečnou čestnou výjimku snad představuje pouze „náměstí Karla IV.“.

ZÁPIS DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL

Za posledních 60 let se ulice pojmenovaly
zřejmě podle shora uvedených okolností.
Ulice dostaly jména osobností, které v životě v Nejdku nebyly, a někteří o našem městě
určitě ani neslyšely. Jiné ulice nesou název
jednorázové události. Asi stáli často u zrodu
dnešních jmen ulic spíš milovníci poezie
nebo literatury obecně. Jeden malý příklad,
jak to s pojmenováním a číslováním ulic
v minulých letech vypadalo:
Bydlím už skoro 50 let na jednom místě,
v jednom domě, ale adresu jsme měnili pětkrát! Nejdřív (r. 1956) – Mračkov, pak Nové sídliště, následovalo Sídliště čp. 1120,
Osvětimská čp. 1141 a nyní čtvrť J.A. Gagarina, čp. 1139. A v plánu města z roku

1999 čtu: Gagarinova! Tak to by byl už šestý název mého bydliště.
Uvedl jsem, že dnešní názvy ulic představují osobnosti, které nikdy v Nejdku nebyly.
To samozřejmě neznamená, že to nejsou
osobnosti významné. Významnější z hlediska historie města ovšem jsou rody a rodiny,
které tomuto městu v minulých staletích
vládly, a byly známy nejen v Čechách, ale
často i daleko za hranicemi.
Nevidím proto důvod, proč by se začátkem 21. století nemohly dát některým ulicím důstojná jména, která by reflektovala
historickou minulost města.
Předpokládám, že při MěÚ nějaká toponoLinus Vrba
mastická komise funguje.

se koná dne 8. 4. 2004 od 10:00 do13:00 v MŠ Nerudova ul., MŠ Husova ul., MŠ Závodu míru a MŠ Lipová ul. Uzavření MŠ v době letních prázdnin:
I. MŠ - od 12. 7. do 13. 8. 2004, II. MŠ - od 12. 7. do 13. 8. 2004,
III. MŠ - od 12. 7. do 13. 8. 2004, IV. MŠ - od 12. 7. do 13. 8. 2004.
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KULTURNÍ DŮM NEJDEK
Závodu míru 196
Info – tel.: 353 312 443 (602 479 498) – p.Suchan
Infocentrum Nejdek, tel.: 353 925 708

KONCERT
12.3. 2004 – TŘI SESTRY
Začátek ve 20 hodin
DIVADLO
5.3. 2004 – Omyl děda Vševěda
DS Jirásek, začátek v 17:30, vstupné 20 Kč
5.3. 2004 – Královna Koloběžka První
Pidivadlo, začátek v 16:00
MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Karla IV. 238, tel. 353 925 702
St – Ne od 9 do 16 hodin

Stálá expozice s národopisnými
sbírkami z Nejdecka a Krušnohoří.
VÝSTAVA
Do 25.4. 2004
Tajemný svět lišejníků
Fotogalerie ZELENÁ SEDMA
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
Otevřeno Po – Pá 10 – 17 hodin

VÝSTAVA
Robert Prokeš – Střípky
Výstava fotografií – vstup zdarma
Kino NEJDEK
nám. Karla IV.241, tel. 353 925 216
DIAPROJEKCE
13.3. 2004 v 19 hodin v kinokavárně
EXPEDICE PEAK 38
diaprojekce a beseda s účastníky
horolezecko – skialpinistické expedice.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
14.3. 2004 v 15 hodin
Pohádka O zlaté rybce
Divadelní společnost Úsměv L. Frištenské
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
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Slovo k dvoustému koncertu
pořádanému Kruhem přátel hudby v Nejdku
Po pětadvaceti letech činnosti Kruhu přátel hudby v Nejdku se 9. března 2004 večer při
vstupu umělců na pódium ozve potlesk již po dvousté. Komu budou ovace patřit?
Na jubilejním 200. koncertě v Nejdku vystoupí houslista Čeněk Pavlík, vítěz mezinárodní
houslové soutěže Pražské jako 1976 a náš přední klavírní virtuos a pedagog Ivan Klánský,
předseda Rady kruhů přátel hudby. Oba koncertovali v Nejdku několikrát, Ivan Klánský
zahajoval činnost KPH v Nejdku v únoru 1979 a byl u všech jubilejních koncertů v Nejdku.
Co vede lidi k tomu, aby měsíc co měsíc přišli do koncertní síně? Je to touha po vytržení z denních starostí? Chuť vnímat čistou krásu? Přirozená zvídavost? Hvězdná příležitost
slyšet i vidět špičkové umělce evropské i světové úrovně nebo hledání vzoru pro vlastní
domácí amatérské muzicírování? Od všeho trochu, ale nejvíce asi to, že jsa člověk vnímavý, je přítomen okamžiku stvoření uměleckého originálu. Takový zážitek nenahradíš sebevěrnější reprodukcí na super nosičích.
Však bylo co poslouchat, bylo na co se dívat! Není možné zatěžovat tento článek podrobnými statistikami. Tedy jen výběr: Nejdek se může pyšnit, že na koncertech KPH vystoupili
takoví, dnes již nežijící, hudební velikáni, jako klavíristé František Rauch, Josef Páleníček,
Valentina Kameníková, violoncellista Miloš Sádlo nebo dirigent Dr. Václav Smetáček.
Z žijících interpretů to byli klavíristé Ivan Moravec, Ivan Klánský, Antonín Kubálek
(Kanada), Boris Krajný, houslisté Josef Suk, Václav Snítil, Václav Hudeček, Ivan Ženatý,
Jaroslav Svěcený, všechna nejlepší česká smyčcová kvarteta v čele se Smetanovým kvartetem, České trio, Pražské trio aj.
Z mladých umělců, kteří již prorazili do světa, Nejdečtí poznali houslisty Pavla Šporcla,
Gabrielu Demeterovou, violoncellistu Jiřího Bártu, nejznámější naši klarinetistku Ludmilu Peterkovou, původem z Karlových Varů, klavíristu Martina Kasíka.
Z nejmladších virtuosů vystupoval na nejdeckých pódiích vynikající pianista a Nejdecký
rodák Miron Šmídák, „sběratel“ prvních cen na různých soutěžích. V současné době se připravuje na zkoušku ohněm. Zúčastní se prestižní Mezinárodní klavírní soutěže Pražského
jara 2004.
KPH Nejdek nezůstal jen při pořadatelství koncertů vážné hudby. Pro širokou veřejnost
uspořádal výstavy např. Rok české hudby 1984, v roce 1986 výstavu Mozartův Don Giovanni – 200 let od světové premiéry v Praze, uskutečnil mnoho zájezdů na festivaly Pražské jako
nebo v posledních letech na Festival Bohuslava Martinů v Praze. KPH uvedl v Nejdku poprvé souborně Smetanův cyklus Má vlast, a to při stém výročí jeho prvního provedení.
KPH nabízí i „nenápadné“ hudební vzdělávání svých členů a pravidelných návštěvníků
prostřednictvím koncertních cyklů, např. Hudba tisíciletí (1999 – 2000), Mistři české hudby (2002 – 2003), Nejdecký rok české hudby 2004.
Koncertní život v Nejdku je podporován městem. Koncerty KPH dotuje pravidelně ze
svého rozpočtu oddělení kultury a propagace Městského úřadu.
Díky dramaturgii koncertních sezón (promýšlené a snad i dobré) dostává nejdecký kruh
každoročně finanční podporu od Nadace Český hudební fond, od Nadace Bohuslava Martinů (velmi často) a od Nadace Leoše Janáčka (v posledních sezónách).
Teď se Nejdečtí těší na 200. jubilejní koncert dne 9.3. 2004 v Kulturním domě. Koncert
bude doprovozen výstavkou 25 let KPH Nejdek.
Kruh přátel hudby v Nejdku uvítá každého nového zájemce o krásnou hudbu.
Mgr. Milan Michálek, předseda KPH v Nejdku

VÝSTAVA

EX P E D I C E

Obrázky ze sbírky majitele galerie

DIAPROJEKCE A BESEDA

KRUH PŘÁTEL HUDBY

s účastníky horolezecko – skialpinistické expedice
na himálajský vrchol Peak 38 (7591 m) s Robinem
Baumem, Vladimírem Smržem a Vladimírem Prieložným.

9.3. 2004 – začátek v 19 hodin
Sál Kulturního domu v Nejdku
200., JUBILEJNÍ KONCERT
V KPH V NEJDKU
Čeněk Pavlík – housle
Ivan Klánský – klavír
Program: J.S.Bach, L. van Beethoven,
W.A. Mozart, L.Janáček, A.Bazziny
Vstupné: 50 Kč (důchodci a studenti 30 Kč)

PEAK 38

V sobotu 13. 3. 2004 – začátek v 19 hodin
v kinokávárně v Nejdku.
Foto Jiří Kalousek

JAZZ

Na 9. dubna 2004 připravujeme jazzový koncert Tria Davida Dorůžky.
Více informací v příštím vydání NRL.

vstupné
PŘIPRAVUJEME
RADNIČNÍ
Miloslava
1.
vstupné:
TÝDEN
9.
10.
Divadelníci
Omyl
5.
Pidivadlo
Krá
–března
útst
2.děda
FILMŮ
:62
72
67
2004
57
Mareše.
Vševěda
srdečně
++1Kč
1
1Kč,
v1Kč
PRO
17:30
Kč
NAzvou
ŠUP
DĚTI
DUBEN 2004
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přetrvá celých 8 měsíců, zaspí pád berlínské zdi, sjednocení Německa i vítězství kapitalismu. Po jejím procitnutí je na doporučení lékařů nutno zabránit šoku, který by ji
mohl zabít. Alex tak rozehrává v panelákovém bytě velkolepou mystifikaci. Paní Kernerová, připoutaná na lůžko, si dál užívá socialismu. Nic ale netrvá věčně… Tragikomický příběh připomíná Hřebejkovy Pelíšky a skvěle evokuje atmosféru bývalé NDR.
vstupné: 62 + 1Kč
118 minut, titulky
nevhodný do 12 let

BŘEZEN
1. – 2. po, út 17:30, 20:00
KAMEŇÁK 2
ČR – Po roce vás zase zveme do Kameňákova, kde se už zase dějí věci. K plejádě
populárních herců se tentokrát přidala Helena Růžičková, pro níž byla tato role bohužel rolí poslední. Režisér Zdeněk Troška měl k dispozici na šedesát tisíc „kameňáků“,
které zaslali diváci do soutěže po prvním díle. Zlomek z nich posloužil v mozaice příběhů. Přijďte se do kina pobavit, zasmát, odpočinout si i zavzpomínat.
vstupné: 67 + 1 Kč
100 minut
nevhodný do 12 let
8. po 17:30, 20:00
ÚSMĚV MONY LISY
USA – Katherine Watson (J. Roberts) přichází v roce 1953 plna nadějí učit umění nejlepší mladé ženské mozky v zemi. Absolventka liberální kalifornské univerzity záhy
poznává, že na škole panují velmi konzervativní poměry. Studentky jsou v praktickém
životě naivní, o to protřeleji se chovají při studiu. Jak zkrotit povýšenost dívek, které se
navzdory vědomostem hodlají co nejdřív vdát a servírovat rodině večeři? Propadnou studentky kouzlu moderních ideálů, jejichž ztělesněním je chytrá a samostatná Katherine?
vstupné: 62 + 1 Kč
115 minut, titulky
přístupný
9. – 10. út, st 17:30, 20:00
MAZANÝ FILIP
ČR – Tomáš Hanák v příběhu inspirovaném povídkami amerického spisovatele Raymonda Chandlera představuje soukromého detektiva Phila Marlowa, klasického hrdinu, romantického kovboje, který bere zákon do svých rukou.Osou filmu je banální
vyhledání pohřešované osoby. Celý případ je nakonec daleko složitější a je třeba rozplést klubko motivů a vztahů… Dále hrají: V. Cibulková, P. Liška, J. Dušek aj. Režie:
Václav Marhoul.
vstupné: 62 + 1Kč
90 minut
nevhodný do 12 let
16. – 17. út, st 17:30, 20:00
GOOD BYE, LENIN!
Německo – rok 1989. Budovatelka socialismu paní Kernerová upadne do kómatu –
viděla syna Alexe na protistátní demonstraci provolávat hesla proti režimu… V kómatu

22. po 17:00, 20:00
NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN
USA – Zraněný voják Konfederace Inman se ze strachu o bezpečí své milované Ady
vrací skrze válkou zpustošený Jih zpět na její farmu na Cold Mountain. Na každém
kroku jeho trnité a strastiplné cesty se setkává s otroky a rebely, odráží útoky vojáků
a lovců lidí… Stejným utrpením prochází také kdysi bezstarostná Ada. Čím blíže se
k sobě Inman a Ada dostávají, tím spletitějším se stává jejich společný příběh o touze
po domově, míru a lásce uprostřed pekla Americké občanské války. Film má 6 nominací na Oscara 2004. Hrají: Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger aj.
vstupné: 62 + 1Kč, ŠUP
155 minut, titulky
přístupný od 15 let
25. – 26. čt, pá 17:30, 20:00 JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
ČR – Po smrti maminky se Štěpán musí rozhodnout, co dál se životem. Pracuje jako
lékař u záchranky, jeho vztah s Ute zevšedněl a nastěhuje se k němu Kendy, který se
rozvádí. Zpočátku je recese baví, ale když potká Štěpán v lékárně sympatickou Aničku,
znamená to pro něj nový důvod k životu. Štěpán nastupuje na místo ředitele místní
nemocnice a pokouší se o její záchranu, nakonec se ale stejně zase vrací k záchrance.
Hrají: P. Kříž, M. Badinková, D. Matásek, T. Brodská, L. Vaculík aj. Režie: D. Klein.
vstupné: 72 + 1 Kč
120 minut
přístupný
30. – 31. út, st 16:00, 18:00
MEDVĚDÍ BRATŘI
USA – Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž jeden není medvěd - život chlapce
Kenaie se nečekaně změní v okamžiku, kdy jej Velký duch změní ve zvíře, které mladý
chlapec nenávidí nejvíc, v medvěda. Ve své nové podobě se spřátelí s medvědím mládětem jménem Koda a pomalu začíná přemýšlet, jak se vrátit do svého lidského těla.
V patách je mu však jeho bratr…
vstupné : 57 + 1Kč
85 minut, česká verze
přístupný
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

26. pá 9:30

MYŠKA A SOVA

ČR – pohádkové pásmo

64 minut

vstupné : 9 + 1Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2004
GOTHIKA, 21. GRAMŮ, DRŽ HUBU!, NESNESITELNÁ KRUTOST, VÍTEJTE V DŽUNGLI, PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE
Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé, http://www.kinoserver.cz

TÝDEN FILMŮ PRO DĚTI
8. po
9. út
10. st

HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
HLEDÁ SE NEMO
PRASÁTKO A JEHO VELKÝ PŘÍBĚH

11. čt
12. pá

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
PIRÁTI Z KARIBIKU

Denně od 9 hodin, vstupné: 15 Kč
V případě velkého zájmu
opakování produkce od 11 hodin.

Divadelníci srdečně zvou
na premiérové divadelní představení

20.3. 2004 od 14 hodin
v kinokavárně v Nejdku
CO S SEBOU:
nápady a fantazii (materiál bude zajištěn za poplatek 60 Kč).
Je nutné se předem přihlásit na přihláškách v Infocentru, na tel.
353 826 692, 777 740228 nebo na e-mailu jirusova@majak.cz
Těší se na Vás Renata & Jana Jirušovy

pohádkové komedie Miloše Kratochvíla Omyl děda Vševěda.
Představení se koná 5. března 2004 v 17:30 ve velkém sále Kulturního domu v Nejdku. Před DS Jirásek vystoupí nejdecký dětský divadelní soubor Pidivadlo s pohádkou Jana Wericha Královna Koloběžka První – 5. března 2004 v 16:00 v Kulturním
domě.
Vstupné: 20 Kč (děti i dospělí)

Děkujeme
všem příbuzným,
přátelům a známým
za projevenou soustrast
při úmrtí pana
Miloslava Mareše.
Hildegard Marešová
s rodinou z Heiligenhaus

Děkujeme všem,
kteří nám projevili upřímnou
soustrast v tak těžké chvíli pro nás
a rovněž děkujeme za květinové
rozloučení od závodu Metalis.
Ten koho milujeme, neumírá,
ale žije stále v našich srdcích.
Marie Schwarzová - manželka,
syn a dcery s rodinami
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