bsku aZ tako-

Med bude,vòelafisehlósío dotace
apadl
v baru v Cheijící v Chebu
ovnéi o ciznzloèinu tèZké
rnéní museli
vedlapolicej(duc)
ovó.

Karlovarskf kraj (kvr) -Odzaéitku ledna zaéaltuaj píijímat Zódosti
o letoÈnípÍíspévky na podporu vòelaÍství. Jak vypl,fvít,ze zpríxy mlw òí krajského úìadu Jany Pavlíkové,
kterou píetiskujeme, vèelaÍi mohou
získat pÍíspévky v celkové vf5i 1,5
milionukorun.
UZ béhem prvního dne podalo Zódost 113 ùadatellú.
Cílem dotaceje
pÍedev5ím podpor a zaóinajîcich v óehfù. Ti si mohou s pomocí pÍíspév-

ku koupit minimólní nutné zíMadn
lybavení. Evidovaní vòelaÌi pak mohou získat podporu na roz5íÍení poòtu vòelstev a v1y'ménusta{ich úlù.

uvedl krajsh.i radní Jaroslav Bradóò, Zódostiproto mohou v souèasné dobépodóvatpouze stóvajícívòelaÌi. Vloni získalo pÍíspèvek celkové 108 vÒelaÌùze 131 registrovanlfch.
Podrobné informace lze najit na
webovly'chstró,nkóchwww.kr-karloMezii,adatelipÌevaZují priléza-: varsky. Zídost je nutno podat do
éinajici vòelaÍi, ov5em vzhledemk:26. února a vyúètovónl píedloZit
velkému zójmu uZjsou penízeuròe- ; nejpozdèji do 3 1. òervenceleto5níné pro né vyèerpóny.Jak jiZ dÍíve , ho roku.

Zptóvaz heitmanství

rlezencifíkají
)v5tílékaii Lada

Na Klínovci odst
Klínovec (kvr) - Podívanou a
také aktivní zíbavt pro malé i
velké nabídla o víkenilu akce
Kids Cup Klínovec 2010. Poíadatelé piipravili veiejné lyi.aÍ-,
ské a snowboardové zóvody pro
dèti a mlódeZ. Také rodièe mohli
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Zajímavéakce v lazníchma pod pt

am se vydat za zajîmavym
programem?To mùZenapoD1
spolu s nadací Jistota Komeròní
vèdét anketaMFDNES. Na
banky. O instalovóní babyboxu se otózky dnes odpovídó Alena Havrnatky k odlo- ,,postaral" novorozenec, jehoZ na dovó z mariónskoliizeiského Kulturpodle odbor- podzim 2007 poloù1la matka v óe- ního informaòního servisu - KIS.
tapÍíklad lak- kr4rnènemocnice a utekla. Sestry
sepo porodu mu zaòaly Ííkat Martin Sokolov- Jakou akci nabízítena nejblii5í òas?
erskéèi soci- slcf.
Do Mariónslo.ich Lénni pÍijiidi
è," iíkó ÍediZnaónd èóst odbornílru, píeved- nejvíce hostu v lété. Proto nedodrZuZuzanaBav
5ím lékaÌi, píesto nemó babyboxy jeme letní divadelní prízdníny a
v lósce. Vadí jim hlavné to, Ze není technickou pÍestévku smèÍujeme v
rx - vyhÌívaznérna anamnéza dítéte a píípadní naSemdivadle na leden a únor. Prva - stól ètvrt nóhradní rodièe vlastné o miminku ní hosty pÌivítóme7 .bÍeznav 19.30
eho poÍízení vúbec nic nevédí.
hodin. Uvedeme hru Eduarda Rovch sponzorù
RADEKDUCHOIÍ
nera Vrótila se iednou v noci. Jde o

pievzaté píedstavení, které uvede
Divadlo na Vinohradech Praha. I-Ira
rypróví o starém mlódenci Manuelovi, kterf chodí pravidelné k hrobu
své matky, aby si s ní popovídal.
Skuteònostisi v5ak pÍibarvuje,jen
aby se matce jevil
v dobrém svètle.
Jednoho dne jí
oznétmi,Ze se chce
oZenit.Po nóvratudomù ho òekóneuvéíitelné piekvapení... Energickó
matka se mu znovu zaòínóplést do
Zivota. Komedie neopakovateln;Ím
zpùsobem vystihuje dùleZitost pÍótelství a lósky.

Na kterou z vómi poÈódanfch akcí
seletos nejvíce tè5ítea proè?
Divadelní nabídkanajaroje boható. Programy jsou posklódóny tak,
abychomuspokojili co nejvíce divókù. Upozomit mùZu tÍeba na tituly:
Jednanoc na Karl-

Nechtese pozvat ij.,.?t"t-:îi}?;

Sklep 2010, SvesÈ I
ka (Divadlo Jary Cimrmana),Zami- :
lovat se (divadlo Kalich) a mnoho i
dal5ích.Na kaidf mèsícje píiprave- i
na minimólné jedna pohódka.A Di- :
vadlo lidové tvorby Mariónské Laz- '
né pÍichystalopro svépiíznivcedvè ,
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