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Tourfilm    2006

ProGrAM DnE sTUDEnsTVA V kArloVÝCh VArECh
Pondělí	13.	a		čtvrtek	16.	listopadu

Pohár	17.	listopadu	v	košíková
Pořádá: 

Střední průmyslová škola keramická

čtvrtek 16. listopadu

Název:   Když	přišli	banáni
 

17.00	 -	 Vernisáž výstavy plakátů 
workshopu studentů oboru grafický design 
na SPŠK - podchod Supermarketu w. c.  

18.00		-	zakončení	
čajovna, projekce 

19.00 hodin - začátek akce v Divadel-
ním klubu husovka - průvodní animace 
k akci 17. listopad 

19.30 - studentské divadlo „skorodiva-
dlo“ - vystoupení studentského divadla 

20.30 - Rappressent - vystoupení známé 
karlovarské taneční skupiny 

21.00 - koncert vystoupení živé kapely

Djs - během večera a po skončení koncertu 

Pátek 17. listopad

19.00 - koncert v Lidovém domě ve Sta-
ré Roli, burma Jones, no name

vstupné 150,-	Kč  

Změna programu vyhrazena

• Vstup zdarma po předložení studentské 
průkazky nebo potvrzení  o studiu. 

• Ke každé vstupence malý dárek.
• Akci zajišťuje o.s. PROTEBE live společně 

s odborem lázeňství, kultury a vnějších 
vztahů Magistrátu města Karlovy Vary.

Simonette Pucinni - vnučka slavného hudebního skla-
datele J. Pucinni

Gianfranco Parenti, nám. prim. Viareggia při prezentaci partnerského města na Tourfilmu 2006

foto: Jana Andrusczynováfoto: Jana Andrusczynová

Karlovarské
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otevření silnice I/6 po jedné polovině
se blíží

Koncem měsíce listopadu bude zprůjezdněna jedna polovina nové-
ho průtahu stavby „Silnice I/6 Karlovy Vary -západ“. Vzhledem k tomu, 
že k tomuto datu nebudou hotovy úplně mimoúrovňové křižovatky, 
budou v celém úseku mezi začátkem stavby a novou mimoúrovňovou 
křižovatkou silnic I/6 a I/20 v Jenišově omezené možnosti napojení.

U zimního stadionu bude umožněn jednosměrný výjezd na stávající 
okružní křižovatku u prodejny „LIDL“. Tento výjezd bude pro směry do 
Staré Role, Nejdek a Chodov. Další napojení bude na mimoúrovňových 
křižovatkách na „Zlatém kopečku“ a  ve Dvorech. Obě tyto křižovatky  
budou do doby otevření druhé poloviny silnice I/6 sloužit pouze pro 
výjezd od Chebu a nájezd ve směru na Prahu. Na  mimoúrovňové křižo-
vatce silnic I/6 a I/20 v Jenišově  bude možno se napojit ve všech smě-
rech. Stávající silnice I/6 z Jenišova na Cheb bude uzavřena a doprava 
bude vedena přes mimoúrovňovou křižovatku na novou komunikaci.

Na nové komunikaci budou z hlediska bezpečnosti dopravy osazeny 
v celé délce stavby dopravní zábrany, které rozdělí komunikaci - bez 
možnosti předjíždění, tak, aby se předešlo možným tragickým střetům, 
které byly v roce 2003 při otevření jedné poloviny dálnice D5 kolem 
Plzně. Maximální rychlost bude omezena na 70 a mimo město na 80 
km/hodinu. 

V Karlových Varech bude definitivně uzavřen úrovňový železniční 
přejezd  z Rybář do Staré Role a doprava bude vedena novými komu-
nikacemi přes dvě okružní křižovatky a novým podjezdem pod želez-
niční trat. 

Rekapitulace možnosti připojení na novou komunikaci 
I/6 v Karlových Varech:

•	Ze	směru	od	Karlových	Varů	ve	směru	na	Cheb	připojení	pou-
ze	na	stávající	mimoúrovňové	křižovatce	u	Chebského	mostu	
a	nové	mimoúrovňové	křižovatce	v	Jenišově.
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•	Z	Karlových	Varů	na	Prahu	bude	možné	napojení	na	mimoúrov-
ňových	křižovatkách	v	Jenišově,	Dvorech	a	na	Zlatém	Kopečku	
a	na	stávající	mimoúrovňové	křižovatce	u	Chebského	mostu.

•	U	zimního	stadionu	nebude	do	doby	otevření	celé	čtyřpruhové	
komunikace	možné	napojení	směrů	do	Prahy	ani	do	Chebu.
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foto: Jana Andrusczynová

foto: Jana Andrusczynová

foto: Jana Andrusczynová

Tři kříže
V rámci MFF se po Karlových Varech, mimo jiné, pohybuje štáb České 

televize a natáčí  „Festivalové vteřiny“. Známý moderátor  Marek Eben 
se snaží osvěžit povídání o filmech vždy nějakým nápadem a jelikož 
pověst o půvabech a kouzlu karlovarských vyhlídek v okolí města pro-
nikla až do Prahy (zájem měla i Nova), natáčel se v roce 2001 jeden díl 
„Vteřin“ i v altánku u Tří křížů. „Hrál“ zde především výhled na Karlovy 
Vary a režisér filmu Kytice byl mezitím Ebenem trochu zpovídán. Mys-
teriózní karlovarské Tři kříže pak měly tak trochu evokovat atmosféru 
Erbenových balad. Ostatně kdo by to byl tušil, že z povinné školní četby 
může být i docela slušný (především atmosférou) filmový horor. 

   Mimochodem altán na výšině Tři kříže měl velice krátkou a tím 
pádem také pohnutou historii. Slavnostně byl otevřen 19. 10. 2000. 
V roce 2001 se zde natáčely Festivalové vteřiny a v roce 2003 (9. 11.) 
přijeli,  na kopec i reportéři televize Nova. Jak asi tušíte, stalo se tehdy 
něco velmi nepříjemného. Neznámý vandal, den předtím, někdy v čase 
před půlnocí, altán na Bukové hoře zcela zničil. Z této stavby zbylo tedy  
jen pár fotografií a  archivní záběry ČT. Na výšině vydržela  jen tři roky 
a dvacet dní.  

   Nájezdům vandalů se však musí čelit. Altán byl naštěstí pojištěn. 
Zanedlouho byl pak zpracován projekt nového, především pevnějšího  
altánu a začalo shromažďování prostředků na výstavbu.  Tesaři se zno-
vu vrhli do práce  na podzim letošního roku, protože přišel konečný 
impuls k zahájení díla. Stavět se začalo po sepsáni darovací smlouvy,  
kterou příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary uzavřela 
s panem Arnoštem  Donthem. Pan Donth si výslovně přál, aby obnos 
který věnoval, byl určen k obnově vyhlídkového altánu na výšině Tři 
kříže.

Technické údaje o novém altánu: 
Rozměry: 2.4x3.6 + 1.5x1.2 m
Výhled: především směr Vřídlo a pak jeho široké okolí, včetně

 protějších strání s vyhlídkou na Jelením skoku…
Náklady: cca 250 000 Kč
Architekt: Ing. arch. Ivan Štros
Dar: Arnošt Donth (50 000 Kč) 
Zahájení prací: 20. 9. 2006
Slavnostní otevření: 11. 10. 2006
Materiál: smrkové řezivo
Dodavatel prací: tesařská firma Jan Marek

Pavel Reiser
Lázeňské lesy

Karlovarskou kalvárii v podobě tří křížů  nechala údajně postavit 
nepříliš známá polská kněžna. V 17. století to nebylo nic neobvyklého, 
na mnoha návrších v Evropě byly zřizovány podobné připomínky bib-
lické Golgoty. V Karlových Varech byly asi tyto kříže ještě navíc symbo-
lickou tečkou za vítězstvím katolíků nad luterány. Poprvé jsou zobra-
zeny  na rytině  F. Henricuse z r. 1647, která poměrně věrně zachycuje 
lázeňské město a jeho okolí. Ke křížům se také váže řada pověstí, napří-
klad o sebevraždě tří bratří… 

   V r. 1822 popisuje kronikář J. Stöhr pohodlnou cestu na vrch Tři 
kříže. Kopec byl v těch dobách prakticky  odlesněn, takže mimo jiné 
skýtal skvělý výhled i ve směru na Kadaň. 

   Kříže musely být často opravovány. Na kopci totiž panují extrémní 
povětrnostní podmínky.

   Poslední opravu v roce 2000 sponzorsky zaštítila firma ZeZaN D. O. 
S., a. s. Stejná firma postavila v roce 2000 na vyhlídce před Třemi kříži 
altánek. Upravila nově historický výhled jehož vzhled se naposledy pro-
vizorně změnil v čase  II. světové války. Tehdy zde, zřejmě na velice stra- tegickém místě (pozorovatelna), vznikl betonový bunkr.

   Prostřední kříž je vysoký 8 metrů. Menší kříže měří 6 metrů. V roce 
1985 byla za kříži postavena retranslační věž pro přenos signálu sovět-
ské televize směr sanatorium Imperiál. Později se hodila pro šíření dal-
ších signálů, takže už zde zůstala. 

    Za tzv. „normalizace“ v 70. letech byl z kříže snesen plechový Kris-
tus. Nebylo jistě snadné jej beze stopy potajmu odklidit, vážil minimál-
ně 15 kg. Historická hodnota této památky byla přitom značná. Kromě 
jiných umělců obnovoval v průběhu staletí, malbu na korpusu Krista, 
také například proslulý malíř Kramolín (v roce 1788).   

   V roce 1912 byla zahájena výstavba lanovky na vrch Tři kříže. Zákla-
dy stanice a torza dalších staveb jsou rozeseta v okolí vysílače. Nyní se 
připravuje projekt, který by realizaci dávné myšlenky opět umožnil. Za 
šest let se možná na kopci objeví  vagon lanové dráhy. Možná bude 
ultra moderní, a nebo provozovatel zvolí  styl retro.

Pavel Reiser
Lázeňské lesy

kAlVÁrIE
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foto: Jiří Jeřábek

obnova altánů a další akce v lázeňských lesích
Nejdříve přehled akcí, které ještě letos dobí-

hají. Dokončuje se cyklistická stezka mezi 
Tuhnicemi a Doubím (pracovní název „U kole-
jí“). Pracuje se na opravách cesty Okružní. 
Shodou okolností bylo nedávno dokončeno  
nově oplocení lesní školky pod „Kolovským 
rybníkem“ u Okružní cesty. Také by měl být do 
konce roku obnoven Chopinův reliéf. 

    V roce 2007 očekáváme  že v rámci výročí 
200 let karlovarského světoznámého likéru při-
spěje Becherovka na opravu altánu na Jelením 
skoku. V případě, že jednání nebudou úspěš-
ná, musíme hledat jiné zdroje. Dále se chys-
táme na střechy některých altánů (Na Skalce, 
Beethovenův altán) a připravuje se kompletní 
opravu chaty Rusalka. V tomto výhledu, ale 

mohou ještě nastat určité změny. Nevíme, co 
v zimě poškodí sníh či vítr. Další škody mohou 
způsobit vandalové. Opravy poškozených zaří-
zení pak zdrží opravy plánované.

Pavel Reiser
Lázeňské lesy

Culture 2000

Karlovarský	mítink	Thermae	Europae
(Grandhotel	Pupp,	6.	-	8.	října	2006)

V karlovarském Grandhotelu Pupp se první říjnový víkend setkali 
účastníci zahajovacího mítinku projektu Thermae Europae, na kterém 
se podílí  6 spoluorganizátorů a 11 přidružených partnerů z 11 zemí 
Evropy a jehož hlavním cílem je oživení kulturního dědictví evropských 
lázní. Hlavním organizátorem akce byly Karlovy Vary, které získaly na 
tento projekt grant z Bruselu (program Cultura 2000). Během třídenní-
ho semináře si hosté vyměnili řadu zkušeností a problémů, které prová-
zejí současné evropské lázeňství, projednali úkoly náročného projektu 
a stanovili harmonogram povinností, které na ně v nejbližších měsících 
čekají.

  „Jde o první kooperativní setkání s účastníky projektu Thermae 
Europae. Jeho součástí budou jak vědecké lázeňské mítinky a seminá-
ře, tak výstavy a kulturní akce v evropských lázeňských městech,“ uved-
la Monika Makkiehová, náměstkyně karlovarského primátora, která 
v Karlových Varech přivítala hosty setkání: Alberta d´Alessandra z firmy 
Eurotec Consulting - Brusel, ing. Dášu Rehákovou a ing. Martu Mráziko-
vou ze slovenských Piešťan a Danu Carlsson s Evou Eriksdotter ze švéd-
ského Varbergu. „Kulturní dědictví evropských lázní je bohaté a velmi 
různorodé. Snažíme se je proto více vyzdvihnout a přitom postupovat 
jednotně. Například v architektuře nebo při výzkumu thermálních vod 
si mohou jednotlivá lázeňská města jen pomoci, třeba výměnou infor-
mací a zkušeností,“ upozornila náměstkyně Makkiehová.

Karlovy Vary tak zažívají malou premiéru. Je to poprvé, kdy se město 

stalo hlavním organizátorem tak náročného projektu.
První setkání účastníků projektu Thermae Europae tak rozhodně 

nebylo poslední. Během tří let, po které lze evropské peníze čerpat, se 
všichni spoluorganizátoři setkají ještě mnohokrát. Ať na vernisážích, 
výstavách, sympóziích, seminářích nebo při kulturních akcích a kon-
certech. Podruhé se uvidí už letos v listopadu ve Francii, kde se koná 
seminář k lázeňství.   

Evropská databanka zprovoznila poptávkovou službu
Evropská databanka (EDB), přední tuzemská informační agentura, 

oznamuje, že zprovoznila nejen pro své klienty novou poptávkovou 
službu. Zpracování, zveřejnění i distribuce poptávek konkrétním fir-
mám přitom bude pro poptávající i dodavatele zdarma. Nová služba 
tak představuje přidanou hodnotu současného portfolia služeb EDB.

  
„Evropská databanka byla se svojí telefonickou informační službou vždy 

velmi blízko tomuto způsobu komunikace mezi zákazníkem a poskyto-
vatelem služeb. Je pravdou, že tato služba byla vnímána především jako 
služba informační (obdoba dříve známého čísla INFORMACE 120). Stále 
více se však mezi dotazy po firmách a kontaktech na ně začaly prosazovat 
dotazy, za kterými byla primárně cítit poptávka nikoli po konkrétní firmě, 
ale spíše poptávka po nějaké službě či výrobku, přičemž poptávajícímu ani 
tak nezáleží na tom, která firma vyhoví jeho požadavku,“ přiblížil motivace 
k zavedení služby ředitel Evropské databanky, Luděk Zdražil.

Na telefonické lince INFOTEL 14 000 mají nyní domácí i firemní uživa-
telé možnost sdělit operátorce svou poptávku. Ta je bezprostředně po 
zavolání zpracována, a to do dvou komunikačních kanálů. Jedním z 
nich je operátorský výběr firem, které by mohly svou nabídkou poptáv-
ku uspokojit, a těm je bezprostředně zaslána emailem podrobná infor-
mace s identifikací poptávky (předmět poptávky, obchodní kontakty, 
podrobnější specifikace). Druhým komunikačním kanálem je umístění 
poptávky na web Evropské databanky www.edb.cz, a to až na úrovni 
nahraného zvukového záznamu, pokud si to poptávající přeje.

Nová služba EDB má silné zázemí. Kro-
mě know-how společnosti, která působí 
na trhu již více než 15 let, internetové 
podpory a mediálně známé a populár-
ní služby Infotel 14 000 za ní stojí také 
profesionální call centrum s kapacitou 
až 500 člověkohodin operátorské služ-
by denně a v neposlední řadě kvalitní 
databáze poskytovatelů služeb. „Při posuzování kvality databází přitom 
považuji za klíčovou zejména schopnost poskytovatele udržet je trvale v 
aktuálním stavu. V případě Evropské databanky databázi spravuje celore-
publiková síť 80 pracovníků v terénu, kteří mapují trh firem a denně prová-
dějí její aktualizace,“ dodal Luděk Zdražil.

Formulář poptávkové služby je k dispozici na internetu na adrese 
http://www.edb.cz/popForm.aspx

Evropská databanka je soukromá informační agentura, která byla 
založena v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech Čes-
ké republiky trvale provozuje informační služby o podnikatelských sub-
jektech, zpracovává informace o jejich výrobcích, službách a podnika-
telských aktivitách.

Kompletní profil Evropské databanky naleznete na: www.edb.cz
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zve	veřejnost	na
DEn oTEVŘEnÝCh DVEŘí

23.11.2006   10.00-17.00

1. soukromá základní škola
Karlovy Vary s.r.o.

Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 228 210, 606 791 281
e-mail: justikova.eva@tiscali.cz

- ukázky výuky anglického jazyka a dalších 
vyučovacích předmětů

- prohlídka školy
- předškolní výuka a AJ v „opravdové škole“ 

pro 5-6ti leté děti
- získání informací o škole a bohaté odpo-

lední zájmové činnosti

Přijďte mezi školáky.
Těšíme se na Vás.

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ
Karlovy	Vary

Změny	platné	od	1.7.2006	související	s	novým	zákonem	o	sociál-
ních	službách:

- o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) již neroz-
hodují OSSZ, ale úřady práce

- posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek státní soci-
ální podpory   již není v kompetenci OSSZ, ale úřadů práce – lékař-
ská posudková služba (LPS)

- posuzování zdravotního stavu pro účely sociální péče a mimořád-
ných výhod pro těžce zdravotně postižené osoby (TZPO) již není 
v kompetenci OSSZ, ale úřadů práce

Způsob	podávání	žádostí	pro	shora	uvedená	řízení:

1.  Žádost pro posouzení osoby zdravotně znevýhodněné - OZZ 
(dříve osoba se ZPS), se podává na Úřadu práce v Karlových 
Varech, Svahová ��, K. Vary, II. poschodí, č. dv. 301  

2. Žádost pro posouzení zdravotního stavu osob pro účely státní 
sociální podpory (zvýšení sociálního příplatku, přídavku na dítě, 

rodičovského příspěvku atd.) se podává na Úřadu práce v Kar-
lových Varech, odboru SSP,  U Spořitelny �, K. Vary – bývalý 
Okresní úřad, přízemí č. dv. 6 a I. poschodí - dávkové specialistky 
SSP a dále na kontaktních místech úřadu práce v Ostrově, Masa-
rykova 715, Nejdku, nám Karla IV. 128, Toužimi, Sídliště 428 a Žlu-
ticích, Velké náměstí 144.

3. Žádost pro posouzení zdravotního stavu pro účely sociální 
péče a mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené 
osoby - TZPO (parkování, příspěvky, přednosti k jednání apod.; 
zde se rovněž vydávají průkazky) se podává na úřadech obcí 
s rozšířenou působností dle příslušnosti trvalého bydliště žada-
tele a to na:
- Magistrátu města K. Vary, odbor zdravotnictví a sociálních věcí, 

U Spořitelny 2, K.Vary  bývalý Okresní úřad, přízemí, č. dv. 12 
- Městském úřadu Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

Klínovecká 1204, přízemí.
         
Obyvatelé Teplé a jejích spádových obcí patří v rámci tohoto rozděle-

ní pod Úřad města Mariánské Lázně.

InForMACE  ÚŘADU  PrÁCE
o změnách v organizaci  lékařské  posudkové služby

Dotace pro oblast 
mezinárodních vztahů na 
rok 2007

Magistrát města Karlovy Vary upozorňuje 
žadatele o poskytnutí účelové dotace pro oblast 
mezinárodních vztahů města na rok 2007, aby 
své žádosti posílali na předepsaném tiskopise, 
vyvěšeném spolu se Zásadami pro poskytování 
dotací z rozpočtu Města Karlovy Vary  na inter-
netových stránkách www.mmkv.cz  na odbor 
lázeňství, kultury a vnějších vztahů prostřed-
nictvím podatelny Magistrátu města Karlovy
 Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary

do	31.	prosince	2006. 

Tiskopisy žádostí jsou rovněž k dispozici 
u informátorky v přízemí budovy nebo u Jitky 
Hradílkové, č. dveří 413, telefon 353 118 435. 

JAK	VŠE	FUNGUJE	V	ZAHRANIČÍ?

V minu-
lém čísle jste 
se poprvé 
s e z n á m i l i  
s novým seri-
álem, který 
vám odpo-
ví na časté 
otázky. Už 
víte, proč tří-

díme odpady a co je to recyklace. Tentokrát se 
dozvíte, jak třídění a recyklace odpadů funguje 
v Evropské unii.

Ve většině zemí Evropské unie fungují tzv. 
systémy využití odpadů z obalů, kterým se 
také říká systémy Zeleného bodu (o značce 
Zelený bod jste se dozvěděli minule). Princip 
těchto systémů je jednoduchý: firmy (výrobci, 
plniči, distributoři, dovozci) jsou zodpověd-
né za zpětný odběr a využití odpadů z obalů. 
Aby se  mohly těchto povinností zhostit, založí 
neziskovou obalovou společnost, která poté 
koordinuje aktivity spojené s recyklací a využi-
tím odpadů z obalů v dané zemi. Přitom spo-
lupracuje s partnery z těchto oblastí: průmysl, 
obce, odpadářské firmy a v neposlední řadě 
také veřejnost. U nás působí autorizovaná oba-
lová společnost EKO-KOM, a.s. (více informací 
najdete na www. ekokom.cz).

A	jak	vlastně	odpady	v	jednotlivých	zemích	
třídí? 

Princip je všude stejný, sbírají se většinou tři 
materiály: sklo, plasty (nebo všechny obaly) 
a papír.

• SKLO - systém sběru donáškový - tzn., že 
musíte odpady donést do kontejneru 
umístěného na ulici poblíž vašeho domu. 

V některých zemích se sbírají dvě nebo tři 
barvy skla.

• PLASTY - většinou také donáškou do kon-
tejnerů. V Německu, Rakousku, Belgii 
a Lucembursku používají pytle a nádoby 
pro každou domácnost – tomu se říká 
odvozný systém. V některých zemích se 
sbírá tzv. „lehká obalová frakce“ – např. 
v Německu můžete do žlutého kontejneru 
vhodit kromě plastů i plechovky a nápojo-
vé kartony (krabice od džusů a mléčných 
výrobků).

• PAPÍR A LEPENKA  - ve většině zemí donáš-
kový systém, někdy nádoba pro každou 
domácnost. Často se papírové obaly sbírají 
společně s dalšími odpady z papíru (časo-
pisy a noviny).

Informace o systémech třídění a recykla-
ce odpadů v jednotlivých zemích naleznete 
na www. pro-e.org. Na této stránce jsou také 
„prokliky“ na webové stránky všech organizací 
v Evropě.

A	teď	trochu	zajímavých	čísel:

• už 18 zemí v Evropě provozuje systémy 
využití odpadů z obalů a používá značku 
ZELENÝ BOD

• více než 400 miliard obalů je označeno 
ZELENÝM BODEM  (a vy z minulého čísla 
víte proč)

• více než �00 miliónů obyvatel má možnost 
třídit odpady v systémech využití odpadů 
z obalů

• v roce 2002 bylo využito (recyklováno) více 
než �� miliónů tun obalů.

A	 jak	 je	 na	 tom	 ČR	 ve	 srovnání	 se	 zeměmi	
v	Evropě?

ČR je na 9. místě ze všech 18 zemí, kde fungují 
systémy Zeleného bodu.

seriál o třídění a recyklaci odpadů – 2. díl
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Povídání hlavního hosta Marka 
Inglise pro veřejnost bylo poutavé 
nejen scenériemi, ale také životní 
filozofií, která z úspěšného handi-
capovaného sportovce vyzařovala.

lUCErnA
Já jdu s mojí lucerničkou, lucernička jde se 
mnou.
Hvězdy svítí na nebíčku, já na cestu s lucer-
nou.

Regenerační centrum Srdíčko

��. ��.	 prostranství	před	LH	Thermal		PRŮVOD	sv.	MARTINA
Průvod s vydlabanými dýněmi, lampiónky pro děti a rodiče - jde o prožití světla blízko 
sebe, nadcházející zimy a symbolu sv. Martina

�6.00  Hudební vystoupení skupiny Fryzůr, shromáždění dětí a rodičů před Therma-
lem, společné zpívání SVATOMARTINSKÉ  PÍSNĚ

��.00  ŘAZENÍ	PRŮVODU		-	PŘÍJEZD	sv.	MARTINA	–	RYTÍŘSKÝ	DOPROVOD s ukáz-
kou soubojů. Průvod jde Zahradní ulicí k Lázním III a parkem zpět k Thermalu  

��. �0  Vyprávění  Martinské legendy
OHŇOVÁ  ŠOU  
Martin nese symbol  obdarování . Prosíme Vás proto o  napečení buchet, mar-
tinských rohlíčků či jiných sladkostí, které si děti mezi sebou rozdají.

PrŮVoD sV. MArTInA MArTIn
Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas.
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a zve:
„ Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

Martine, dej ať i já soucit mám,
s přítelem trápení ať prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
ať na cestu s Tebou se mohu dát.

Martin, syn pohanského římského důstojní-
ka, se narodil v Horní Panonii (dnešní Maďar-
sko) a vzdělání se mu dostalo v severoitalské 
Pavii. Už od svých deseti let věděl, že by se 
rád stal křesťanem, o pět let později však byl 
proti své vůli a dříve, než byl pokřtěn, přijat 
k císařskému jezdectvu. Jedné chladné noci 
dal v Amiens polovinu svého pláště promrzlé-
mu nahému žebrákovi  a brzy nato se mu zjevil 
Kristus oděný právě jí. Tato příhoda - díky níž 
je vzýván na ochranu proti chudobě - měla za 
následek, že se mu konečně dostalo křtu.

Požádal o propuštění z vojska, protože věřil, 
že jako křesťan nesmí bojovat, a byl obviněn 
ze zbabělosti. Podle legendy odpověděl tak, 
že se beze zbraně postavil nepříteli, v ruce jen 
kříž, a když nepřítel kříž uviděl, vzdal se. Martin 
dostal povolení vojsko opustit, a když mu bylo 
jen o málo více než dvacet let, z něho odešel, 
aby se stal žákem sv. Hilaria z Poitiers. Později 
cestoval po Itálii a Dalmácii. Deset let žil jako 
poustevník, než se přidal k Hilariovi, který ho 
měl k tomu, aby založil společenství mnichů 

- poustevníků v Ligugé. To byl první klášter 
v Galii (dnešní Francie). Roku 372 přijal Martin, 
jemuž tehdy bylo padesát šest let, biskupský 
stolec v Tours. Třebaže jmenování přijal jen 
se zdráháním a dále žil jako mnich - nejprve 
v chatrči nedaleko svého kostela a později 
v Marmoutier, kde založil další velké středisko 
řeholního života, své povinnosti plnil horlivě. 
Byl rovněž horlivým misionářem, cestujícím 
po odlehlých končinách své diecéze pěšky, na 
oslu i ve člunu, a konal zázraky, mezi něž patři-
lo i vyléčení malomocných a vzkříšení člověka 
z mrtvých.

Martin se stavěl proti ariánství i proti pří-
vržencům Priscillianovým, dvěma velkým 
herezím té doby, ale popravování kacířů 
odsuzoval. Neúspěšně se přimlouval u císaře 
Maxima, kterému se pokoušel zabránit popra-
vě priscilliánů i jiných, obviněných z kacíř-
ství, a dokládal, že je stačí prohlásit za kacíře 
a vyobcovat z církve.

Martin, první velký průkopník mnišského 
způsobu života  na Západě, zemřel v Candes. 

Když bylo jeho tělo přenášeno zpět do Tours, 
doprovázelo ho  přes dva tisíce mnichů.

Narodil se roku 316 v Horní Panonii (Maďar-
sko).
Roku 331 vstoupil do římského vojska. 
Roku 339 vojsko opustil a přidal se ke sv. Hila-
riovi z Poitiers.
Roku 372 byl jmenován biskupem v Tours.
Zemřel roku 397 v Candes poblíž Tours. 
Svátek: 11. listopadu.
Kult: Vznikl okamžitě a hojně se rozšířil.
Dále je patronem vojáků, koní, jezdců, hus 
vinařů.
Atributy: Ohnivá koule, husa.

Martin Tourský

Ve dnech �.–6. října �006 přivítaly 
Karlovy Vary hosty �9. ročníku Mezi-
národního festivalu filmů a multimé-
dií s turistickou tematikou TOURFILM 
�006 a ��. ročníku Národního festiva-
lu TOUR REGION FILM �006. Festival 
uspořádala agentura CzechTourism, 
Karlovarský kraj a město Karlovy Vary 
pod patronací Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR. Soutěže se zúčastnilo 
6�� titulů (filmy, CD-ROMy a webové 
stránky) ze ��� zemí světa. 

Hlavní hvězdou festivalu byl novo-
zélandský horolezec Mark Inglis, který 
jako první na světě zdolal Mount Eve-
rest bez nohou. M. Inglis rovněž před-
stavil Nový Zéland jako zemi turistiky. 
Odlehčení a zábavu přinesla Toulavá 

kamera nebo povídání cestovatelů Jiřího Kolbaby a Jaroslava Duška. 
Součástí festivalu byla i retrospektiva cestovatelských filmů významné-
ho českého dokumentaristy Jana Špáty. 

V letošním ročníku se dokázaly prosadit také země, které dosud žád-
nou cenu nezískaly. Mezi ně patří i Slovinsko, držitel letošní Grand Prix. 
Tradičně vysokou úroveň si udržely příspěvky z Rakouska, které opět 

patřily mezi špičku.
V televizní kategorii zvítězila belgická televize VRT Eén se snímkem 

„Belgium (Mozart)“. Ze silné kolekce České televize porota ocenila 
film „Tajemství kamenného počítače“ režiséra Vladimíra Šimka. Cenu 
poroty získaly také filmy „Zenta… osud rakousko-uherského křižníku“ 
a „Berlináda“, který natočila nejmladší režisérka festivalu Adéla Sirotko-
vá.

Na kvalitu přihlášených filmů do národní soutěže TOUR REGION FILM 
měla vliv také skutečnost, že řada z nich byla spolufinancována Evrop-
skou unií. Z vítězství se nakonec radoval Jihočeský kraj, který porazil 
snímky města Česká Lípa a Jihomoravského kraje. Kvalita českých sním-
ků se stále zvyšuje, pozitivně byl hodnocen zejména trend zkracovat 
délku filmů a prezentovat emoce. 

Závěrečný večer Tourfilmu připravil ve spolupráci s Městem Karlovy 
Vary italský region Viaregio, který do Karlových Varů přivezl zážitky jak 
italské kuchyně pro chuťové buňky, tak emocionální zážitek v podobě 
hudebních vystoupení.

Příští rok se bude TOURFILM 
konat už po čtyřicáté. Jubilejní roč-
ník proběhne v Karlových Varech 
ve dnech 3.–4. října 2007. Zveme 
Vás k jeho návštěvě.

Zdeněk Sysel
mluvčí festivalu

ToUrFIlM 2006: Grand Prix si odneslo slovinsko
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kulturní akce a výstavy v měsíci listopadu 2006
DIVADLO	DAGMAR,	KOMORNÍ	SCÉNA	“U”

Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice
začátky představení v 19.30

2.11. 18.00 Dušičky židovského hřbitova, první setkání u opuštěných 
dětských hrobů na drahovickém židovském hřbitově.

2.11. 19.30 Ohnivá noc, ze stejnojmenné knihy tajemných příběhů 
a pověstí z Moravy K. Bochořáka připravila a hraje Hana Franko-
vá.

8.11. 19.00 Kino Panasonic, J. Prévert  Roura k rouře pasuje aneb Vzorně 
svorná rodina, malá absurdní hříčka francouzského básníka 
a scénáristy. Představení v rámci celostátní přehlídky umělec-
kého přednesu pedagogických škol Poéma 2006

14.11.  Koně, scénická koláž příběhů koní z literárního světa i ze sku-
tečného světa kolem nás.

19.11.  Theatrum Mundus, na motivy hry W. Saroyana Divadlo Svět. 
Klaun, herečka, medvěd a právě narozené dítě v divadelní 
budově před demolicí.

21.11. 19.30 J. Prévert:  Roura k rouře pasuje aneb Vzorně svorná rodina, 
malá absurdní hříčka francouzského básníka a scénáristy. 

22.11. 19.30 Antické děti II. Druhý večer pravidelného setkávání studentské 
divadelní, literární a hudební tvorby. Tentokrát improvizační 
utkání.

29.11. 19.30 Hosté Divadla Dagmar: Divadelní studio D3 Karlovy Vary, 
Antonín Přidal: Pěnkava s Loutnou, příběh o přátelství, zradě 
a odpuštění, předplatné „S“

MĚSTSKÉ	DIVADLO	KARLOVY	VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

2.	11. 19.30 „Cikáni jdou do nebe“ J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Režie a choreografie: Radek Balaš

8.	11. 19.30 Luigi Lunari :  „Tři muži na špatné adrese“ 
Divadlo Bez zábradlí  - Praha. Vynikající italská komedie. Hrají: 
Bohumil Klepl, Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Jana Šulcová/Naďa 
Konvalinková. Režie: Boris Ščedrin   

10.	11. 19.30 „Muzikály z Broadwaye“ Městské divadlo Brno
Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. Režie: Stanislav 
Moša

13.	11. 19.30 Koncert: „SPIRITUÁL KVINTET“ Nejstarší a nejznámější česká 
folková skupina opět na prknech Divadla Bez zábradlí. Jiří 
Tichota – kytara, Zdena Tichotová – zpěv, Irena Budweiserová 
– zpěv, Jiří Cerha – zpěv, Jiří Holoubek – kytara, zpěv, Dušan 
Vančura – kontrabas, zpěv.

17.	11. 19.30 „THE BACKWARDS“, The Beatles revival band. Vystoupení košic-
ké formace. 

20.	11. 19.30 „TANGO“  - P r e m i é r a Divadlo Bez zábradlí
Výtečná groteskní komedie proslulého polského dramatika 
Slawomira Mrožka. Hrají: Nina Divíšková, Stanislav Zindulka, 
Jana Švandová, Karel Heřmánek, Filip Čapka, Zuzana Norisová/
Kateřina Janečková, Adrian Jastraban.

24.	11. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů Galakoncert 
operetních melodií a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, 
J. Strausse, E. Kalmána, O.  Nedbala a dalších. Hraje: Komorní 
soubor Nálady. Zpívají sólisté hudebních divadel.

26.	11. 15.00 Darja Hajská: „Káča a vodník“ Liduščino divadlo Praha
Hrají: Michal Roneš, Jaroslava Stránská, Lída Císařová, Roman 
Chlup a Jan Kovářík. Režie: Zdeněk Mlčoch 

29.	11. 19.30 William Douglas Home „KACHNA NA POMERANČÍCH“ AP PRO-
SPER
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal 
Pešek, Klára Jandová/Agáta Hanychová. Režie: Martin Stropnic-
ký.

KLUB	PADEREWSKI
Lázeňská 5, Karlovy Vary

Začátky představení v 19.30 – pokud není uvedeno jinak
1.11. 18.30 Arabsko - izraelský konflikt III., Křesťanská akademie pořádá 

další přednášku PhDr. Miloše Pojara, našeho exvelvyslance 
v Izraeli.

3.11.  Lenka Vychodilová & Ti�, Lemura …někdy luzná, jindy hrůzná
Zbrusu nová přehršle postarších písní a vyčpívek věhlasné 
umělkyně Lemury Lepé v podání herečky a zpěvačka Divadla 
Sklep Lenky Vychodilové a tria zdatných hudebníků Davida 
Nolla, Jiřího Podzimka a Vladimíra Vytisky. 

15.	11. 18. 00 Jak být úspěšný v práci a podnikání? PRÁCE Dianetické cent-
rum Plzeň pořádá přednášku.

21.11.  Vojta Kiďák Tomáško. Známý folkový písničkář z Lokte, dopro-
vázený bývalým spoluhráčem, kapelníkem Roháčů, kytaristou 
a zpěvákem Ríšou Melicharem s písničkami plnými pohody, 
romantiky a úsměvného pohledu na svět.

22.11. 18.30 Šamanismus – módní póza. Křesťanská akademie pořádá před-
nášku Mnislava Zeleného, etnografa a bývalého velvyslance 
v Kolumbii.

24.11.  Písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, známé písničky z éry 
divadla Semafor a z autorské dílny známé dvojice zazpívají žáci 

Jany Přibilové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře.
25.11.  Manželství, nebo život…?! Dvě manželské frašky Georgese 

Courtelina a Georgese Feydeaua v režii Michala Przebindy, 
které vás zaručeně pobaví. Druhé představení Divadla v patře 
– scény Klubu Paderewski.

28.11.  Vráťa Brabenec & Joe Karafiát. Saxofonista, zpěvák a zaklá-
dající člen PPU zhudebnil své básně z let 1968 až po dnešek. 
Freejazzový saxofon, experimentující kytara, naléhavý přednes 
osobitě podmanivého Brabencova hlasu – to vše v programu 
čerpajícím z posledního alba Začni u stromu.

 VÝSTAVA:
Vlastislav Vlasák – fotografie, výstava karlovarského autora.   
(do 28.11.2006)

CLUB	IMPERIAL
lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátek koncertů ve 20,30, pokud není uvedeno jinak
3.	11.	  Luboš Andršt & Blues Band, fenomenální kytarista a jedinečná 

legenda bluesové scény v čele formace špičkových instrumen-
talistů

10.	11.  T.V. Jazz Q  (Praha), moderní pojetí jazzu ve stylovém podání
17.11.  Rene Trossman Band CZ/USA, chicagský kytarista, výrazná 

osobnost soudobého blues a jeho pulzující band 
24.11.  Roman Pokorný & Blues Box Heroes (Praha), dynamická blue-

sová kapela, vynikající zpěv i repertoár

KINO	PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary

2.11. 19.30 Filmový klub KV TOYEN, režie: Jan Němec, ČR 2005
3.	-	4.11. 19.30 Filmový klub HAVANA BLUES, Španělsko, Kuba,  Francie 

2005 Scénář a režie:  Benito Zambrano.  Hrají: Alberto J.G. 
Osorio,  Roberto Sanmartín aj.

4.	-	5.11. 15.00 Bijásek pro nejmenší KYTICE POHÁDEK I. ČR
4.	-	5.11. 17.00 BÁJEČNÁ SHOW, ČR 2001. Režie: Vladimír Mráz. Zpívají 

a mluví: Dan Bárta, V. Čok, J. Korn, L.Vondráčková aj. Osm 
La Fontaineových bajek ze zvířecí říše je zasazeno do  
atraktivního rámce velké show. 

5.11. 19.30 Filmový klub – dokument OMO – CESTA DO PRAVĚKU
Slovensko 2002. Režie: Pavol Barabáš. Minulost lidstva se 
utváří z afrických dějin. 

6.	-	8.11. 19.30 Filmový klub PROPOSITION (The Proposition)
Austrálie, VB 2005. Režie: John Hillcoat. Scénář: NICK 
CAVE. Hrají:  Guy Pearce, Emily Watson aj.
Film se odehráva v drsném a neúprosném prostředí aus-
tralského vnitrozemí na konci 19. století. 

9.11. 19.30 Filmový klub KV PROKLETÍ, režie: Petr Orozovič, ČR 2006
10.	-	12.11. 17.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ, USA 2006. Režie: Gil  Kenan. 

V českém znění: Petr Neskusil,  Oldřich Hajlich aj. Jaké 
tajemství skrývá dům pana Nebbercrackera? Dvanáctiletý 
DJ Walters se to rozhodne zjistit. 

10.	-	12.11. 19.30 KRÁSKA V NESNÁZÍCH, ČR 2006. Hrají: Anna Geislerová, 
Josef Abrhám, Jiří Schmitzer aj. Autorský tým  režiséra 
Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského se vypravil 
do hájemství červené knihovny, aby odtud vytěžil “realis-
tický” příběh váhání hlavní hrdinky mezi tělem a duší.

11.	-	12.11. 15.00 Bijásek pro nejmenší O EBENOVÉM KONI ČR  
13.	-	14.11. 19.30 Filmový klub – Nestihli jste na MFF? DĚKUJEME, ŽE 

KOUŘÍTE , USA 2006. Režie: Jason Reitman. Hrají: Aaron 
Eckhart,  Rob Lowe, katie Holmes aj.

15.11. 17.00 Představení pro  seniory  BÍLÝ OLEANDR
15.11. 19.30 Filmový klub MARTA ČR 2006. Režie: Marta Nováková. 

Hrají: Petra Špalková, Vojtěch Štěpánek, Jan Novotný aj.
16.11. 19.30 Filmový klub KV Dělníkova smrt, režie : Michael 

Glawogger,  Rakousko 2005 
17.	-	19.11. 17.00 AUTA USA 2006. Režie: John Lasseter. 
17.	-	19.11. 19.30 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY ČR 2006. Režie: Věra Chy-

tilová. Hrají: Jana Janěková, Jana Krausová, Igor Bareš, 
David Kraus aj.

18.	-	19.11. 15.00 Bijásek pro nejmenší BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU ČR  
20.	-	21.11. 19.30 Filmový klub – dokumentární EXTRÉMNÍ SVAHY (First 

Descent) USA 2005. Režie: Kemp Curly, Kevin Harrison.
Pět nejlepších snowboardistů světa přijíždí na Aljašku, 
kde se koná extrémní závod ve snowboardingu. 

22.11. 19.30 Filmový klub – dokument. KUPŘEDU LEVÁ, KUPŘEDU 
PRAVÁ ČR 2006. Režie: Linda Jablonská.

23.11. 19.30 Filmový klub KV U konce s dechem režie: Jean-Luc 
Godard, Francie 1959

24.	-	26.11. 17.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA USA 2006. Scénář a režie: John 
A. Davis. Mluví: Jan Battek, Jitka Ježková, Petr Rychlý aj.

24.	-	26.11. 19.30 GRANDHOTEL ČR 2006. Režie: David Ondříček. Hrají: 
Marek Taclík, Klára Issová aj.

25.	-	26.11. 15.00 Bijásek pro nejmenší KOČIČÍ SLOVO ČR 
27.11. 19.30 Filmový  klub – dokument PŮL ČTVRTÉ ČR 2006. Režie: 
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Tomáš Hodan.
28.	-	29.11. 19.30 ŽENA VE VODĚ USA 2006. Hrají: Paul Giamatti, Bryce Dal-

las Howard, M. Night Shyamalan aj.
29.11. 17. 00 Představení pro seniory Legenda o slavném návratu, USA 

2005. Režie Robert Redford.
30.11. 19.30 Filmový klub KV Pět překážek, Dánsko/ Švýcarsko/ Belgie/ 

Francie, 2003, režie: L. von Trier, J. Leth 

KARLOVARSKÝ	SYMFONICKÝ	ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

41. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

3.11. 19.30. Grandhotel Pupp Zahajovací koncert ��. Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka. Účinkují pěvci ze zemí Visegrádské 
čtyřky: Ewa Biegas - soprán (Polsko), Denisa Hamarová - mezzo-
soprán (Slovensko), András Muskát - tenor (Maďarsko), Roman 
Janál  - baryton (Česká republika). Dirigent: Jiří Štrunc

9.	11. 15.00 - 16.00 Lázně III  III. kolo soutěže JUNIOR s orchestrem
 16.30 – 18.00 Lázně III  III. kolo soutěže OPERA s orchestrem
10.11. 19.30 Grandhotel Pupp Koncert vítězů ��. Mezinárodní pěvecké 

soutěže Antonína Dvořáka. Dirigent: František Drs   

17.11. 19.30 Lázně III Symfonický koncert - A �
Franz Schubert: Rosamunda - baletní hudba, op. 26, Barto-
lomeo Campagnoli: Romance A dur pro violu a orchestr. Nic-
colo Paganini: Sonata „per la Grand Viola“. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, Lubomír Malý – viola. Dirigent: 
Jiří Stárek 

24.11.  19:30 Lázně III Štefan Margita a jeho hosté - B �. Árie z oper Sadko, 
Evžen Oněgin, Arlézanka, Čarostřelec, Hubička aj.Kateřina 
Kněžíková – soprán, Gabriela Kopperová – soprán, Adam Pla-
chetka - bas. Dirigent: František Drs.   

DIVADLO	HUSOVKA	
Karlovy Vary, Husovo nám 2, Karlovy Vary

3.	11. 19.30 Jaromír Břehový: REJŽÁK Z PRAHY. Divadelní soubor Žlutičan
Trochu ujetá komedie z prostředí ochotnického divadla. 
Takyumělec, přistěhovalý z velkoměsta, se rozhodl nastudovat 
s venkovským souborem moderní divadlo.

5.	11. 15.00 Božena Šimková: ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK – pohádka pro děti
Divadelní agentura Gordia Praha. Režie: Věra Janečková

12.	11. 15.00 Miroslav Exnerová: JAK SE YBURAN NUDIL – pohádka pro děti
Divadelní studio D3.

24.	11. 19.30 J. P. Sartre: S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI „A kde jsou rožně ?“
Divadlo bez zákulisí Sokolov

26.	11. 15.00 Miroslav Exnerová: JAK SE YBURAN NUDIL – pohádka pro děti
Režie: Miroslav Exnerová

    
KOSTEL	SV.	ANNY,	SEDLEC

26.11. 17.00 Adventní koncert. Účinkují: Orbis Pictus Ostrov n. Ohří 
Program: adventní a vánoční hudba. Vstupné dobrovolné. 
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. 

Modlitebna	Církve	adventistů 
Plzeňská 49 (bus č. 6, st. Plzeňská)

2.11. 17. 00 Koncert S. Klecandra – člena skupiny Oboroh Slávek Klecandr

REGENERAČNÍ	CENTRUM	SRDÍČKO
Varšavská 13, II, patro, Karlovy Vary

7.,	14.,	21.	a	28.	11.   18.00   REIKI VEČER  - meditace, relaxace, učení, tanec,  
MUDr. Petr Kadleček 

SPRÁVA	PŘÍRODNÍCH	LÉČIVÝCH	ZDROJŮ	A	KOLONÁD
Vřídelní kolonáda, starý suterén

- zde je situována exkurzní trasa č. 1 a jsou to prostory severně od dnešní 
kolonády, pod bývalými Obecními lázněmi, dnes mj. využívané k pokame-
ňování suvenýrů. Je to rovněž místo, v němž je umístěna část regulačních 
vrtů, jakýchsi „hlídacích psů“ Vřídla.

Podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny
- jedná se o unikátní ukázku důmyslného založení monumentální barokní 

stavby. Pojí v sobě velkolepou architekturu spolu s vynikajícím technickým 
a stavebním řešením chrámu. Getsemanská zahrada, Golgota, Kostnice, 
Oltář Božího hrobu a Geologická expozice, věnovaná vřídlovci.

Ve spolupráci s přírodovědným sdružením Karlovarska byla ve 2. NP Vřídel-
ní kolonády uspořádána jako 3. exkurzní trasa trvalá expozice nejkrásněj-
ších minerálů Karlovarska, Krušných hor (Jáchymov, Horní Halže, Ahníkov 
a řada jiných lokalit  a Slavkovského lesa (Horní Slavkov, Krásno).

Vstupné do exkurzních tras činí 40 – 45 Kč, vstupenky distribuuje Infocen-
trum Města KV.

GALERIE	DUHOVÁ	PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel. 353 449 131

od 1.11. „Jen tak pro radost“, Veronika Wimmerová
od 29. 11. Keramická škola byla, je a bude. SOU keramické a sklářské 

Karlovy Vary, Vít Čmolík

GALERIE	UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz

Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 – 12. 00 a 13.00 – 17.00
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma.

	 VÝSTAVY:
Jiří Kačer – kameny, Mikoláš Axmann - tisky
Dva autorské přístupy využívající kámen - Kačerovy robustní 
kamenné sochy zjednodušených forem v kontrastu s Axmanno-
vými složitými organismy monochromních litografií a abstrakt-
ními barevnými kompozicemi kamenopisů a monotypů. 
(do 26.11.)

30.11.2006 17.00 vernisáž: Rudo Prekop – Zátiší �99�-�006
Významný autor tzv. slovenské vlny obohacující českou 
fotografii o stylizované černobílé fotografie tentokrát 
představí svá poetická zátiší.

 
HVĚZDÁRNA	A	RADIOKLUB

LÁZEŇSKÉHO	MĚSTA	KARLOVYVARY,	O.	P.	S.
STŘEDISKO	HVĚZDÁRNA

K Letišti 144, tel.: 353 225772
Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz

Každý	pátek	a	sobotu
V 19:00 O NEZBEDNÉ HVĚZDIČCE – pohádka pro děti 5-9 let s rodiči, na konci 

programu krátké pozorování oblohy určené nejmenším.
Ve 20:30 NA KŘÍDLECH PEGASA - pozorování oblohy pro děti od 9 let 

a dospělé

Denně	19.	-	23.	11.
19:00 HONBA ZA NOVAMI – audiovizuální program o pozorování 

proměnných hvězd.
20:30 DEEP-SKY OBJEKTY - pozorování objektů bezměsíčné oblohy

17.11. DEN STUDENTSTVA �006 - audiovizuální programy pro studenty.
 15.00  �� LET HUBBLOVA OKA – doplněno přednáškou NOVÉ OBJEVY 

HST
 17.00  LEDOVÉ SVĚTY – doplněno přednáškou 8 PLANET SLUNEČNÍ 

SOUSTAVY

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

STŘEDISKO	RADIOKLUB
Sedlecká 5, Karlovy Vary

Každé po 20.00 Kroužek na pásmu „Karlovarská runda“ na kmitočtu 145,550 
Mhz

Každé út 16. 00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 Kroužek mládeže, pro mládež se zájmem o radioamatérský 

zeměpis, provoz a sport
Každý čt 16.00 Den techniky, probírá se radiotechnika a základy elektrotech-

niky
Víkendy – turistické výlety na radioamatérské středisko radioklubu OK1KVK 

na Blatenském vrchu nad Horní Blatnou.

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

Otevřeno:   ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
Výstava: Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

MĚSTSKÁ	KNIHOVNA		Karlovy	Vary	
I.P. Pavlova 7,  tel.: 353 221 365

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20,27), oddělení pro děti 
a mládež (linka 21).
Půjčovní	doba:

Půjčovna pro dospělé
 po-pá 10.00 – 18.00
Čítárna
 po-pá 10.00 – 18.00
 so 9.00 -  12.00
Oddělení pro děti a mládež 
 po-pá 13.00 – 18.00

10.11. 18.30 Partneři a rozchody, neboli jak rozchodům předcházet 
Přednáška českého autora a psychologa PhDr.Mgr.Jeronýma 
Klimeše, Ph.D.

POBOČKY	MĚSTSKÉ	KNIHOVNY
Půjč. doba  po-čt �0.00 –��.00 a ��.00 –��.00 ; pá ��.00 –�6.00
Kontakty	na	pobočky:

Čankovská, U Koupaliště ���, tel.: 353 565 085 ,  
Drahovice, Vítězná �9, tel.: 353 226 346 , 
Růžový vrch, Sedlecká �, tel.:353 564 844 , 
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Stará Role, Dvořákova 6�6, tel.: 353 562 715 , 
Tuhnice, Wolkerova �, tel.:353 227 747 , 
Vyhlídka, Raisova �, tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská ��0

Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9

Út 14.00 –18.00
Pá 16.00 –18.00

 Počerny
St 16.00 –19.00 

Budova	I.P.Pavlova	a	všechny	pobočky…
Internet zdarma
Registrace zdarma
Generální prominutí poplatků z prodlení u knih půjčených v Městské knihov-
ně od 1.7.2006
Nákup nových knih

MUZEUM	ZLATÝ	KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno:   ST – NE 9.00  - ��. 00 a ��. 00 – ��.00
Výstavy:
MILÍŘE �006 (do 19.11.)
8.11. 17.00 vernisáž: Reliéfní tvorba Olgy Halákové (do 3.12.)

KRAJSKÁ	KNIHOVNA	KARLOVY	VARY
budova Dvory 

Výstava fotografií: Zdeněk Böhm (kavárna) 
7.11. 16.00 Beseda o Kostarice s generálním konzulem Kostariky 

Williamem Calvo
8.11.-22.11.  Výstava poezie z fondu knihovny - v rámci celostátní akce 

„Den poezie – Kde domov můj“

Dětské	oddělení 
8.	11.  Turnaj v Pexesu pro děti do �0 let - zábavné odpoledne 

pro děti
9.11. 15.00 Dětská výtvarná dílna – bramborová tiskátka
16.11. 15.00 Čteme si pro radost,  hlasité čtení pro děti „Odpoledne 

s Rumcajsem“ - čteme knihy Václava Čtvrtka
3.	-	10.	11.  Výstava papírových draků 

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

MAMANET – Internetová kavárna – pro matky na MD, studenty, seniory,... 
připojení zdarma.

3.11. 16.30 Halloween - dlabání dýní, čarování, povídání
9.	11. 16.30 Biofeedback - využití počítačové techniky ke „zkrocení a tré-

ninku“ mozku, ovládání počítačové hry silou vůle, boj s těka-
vostí, úzkostí, neklidem, hyperaktivitou, dislexií, enurézou..... 
přednáška s praktickou ukázkou pod odborným  vedením 
Mgr. Zuzany Turoňové 

12.	11. 14.00 Jezdeckým klub Stará Role - ukázka hřebelcování, krmení, jízda 
na koni, soutěže,... a Martin také naděluje. 

23.	11. 16.30 Takový velký kluk a bojí se, přednáška o dětském strachu 
a úzkosti (i negativní emoce patří k životu, ale co s nimi?), před-
náší PhDr. Monika Kopárková 

2.	12. 9.30 Zahájení adventu 

THERMAL,	velký	sál
23.11. 17.00 Vánoční koncert �006, Orchestr Václava Hybše a jeho hosté 

THERMAL,	malý	sál
28.11. 19.30 koncert Jakuba Smolíka

ProFEsIonÁlní ŠkolA sEbEobrAnY

PROJEKT PRO NEVIDOMÉ SPOLUOBČANY.

RENSHI MARTIN SUŠINA VYVINUL SEBEOBRANU PRO NEVIDOMÉ 
A SLABOZRAKÉ,  NA SEBEOBRANU MÁ NÁROK KAŽDÝ, A SLEPOTOU 
ŽIVOT NEKONČÍ.

VÝUkA JE ZDArMA.

KONTAKT:
susina@susinajiujitsu.cz

www.susinajiujitsu.cz
mobil: 60115840

V. ročník soutěže ,,Putovní pohár 
Městské policie karlovy Vary”

Dne 5. 10. 2006 se uskutečnil na sportovišti Policie ČR Hvězda 
v Tuhnicích již V.ročník sportovně vědomostní soutěže ,,Putovní 
pohár Městské policie Karlovy Vary“. Akci zahajovala náměstkyně 
primátora Jana Petříková a ředitelka oblastní pobočky Oborové zdra-
votní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví paní 
Benešová. Na startu běžeckého závodu, jehož trasa vedla po stezkách 
lázeňských lesů, se sešlo 29 čtyřčlenných družstev, sestávajících vždy 
z dvojice děvčat a chlapců. 16 družstev reprezentovalo 5. ročníky a 13 
družstev 9. ročníky karlovarských základních škol. Soutěžící se museli 
poprat nejen s fyzicky náročnou běžeckou trasou, ale také s teoretic-
kými otázkami z oblasti dopravní výchovy a právního vědomí. Otázky 
zadávali a odpovědi bodově hodnotili na osmi stanovištích strážní-
ci městské policie společně se studentkami Střední odborné školy 
pedagogické, která Městské policii Karlovy Vary pomáhá zajišťovat 
řadu preventivních akcí pro děti a mládež. Soutěž měla také boha-
tý doprovodný program, kdy si účastníci soutěže mohli v prostorách 
startu a cíle prohlédnout techniku městské policie a rychlé záchranné 
služby, dále mohli shlédnout ukázku výcviku služebních psů městské 
policie nebo si zasoutěžit v rámcových soutěžích s rádiem Dragon. 
Na ty nejzdatnější, kteří se dostali na stupně vítězů, čekaly medaile, 
diplomy a věcné ceny, které do soutěže věnovala Městská policie Kar-
lovy Vary a OZP. V mladší kategorii třetí místo obsadilo družstvo č.17 
ze ZŠ–Komenského, druhé místo patřilo družstvu č.16 ze ZŠ–Šmera-
lova, první příčku a Putovní pohár pro 1.stupeň získalo družstvo č.12 
ZŠ–Poštovní ve složení: Bartoš, Srvátka, Kubínová, Třeštíková. Ve starší 
kategorii patřilo třetí místo družstvu č.2 ZŠ-Krušnohorská, druhé mís-
to družstvu č.12 ZŠ-Šmeralova a první místo i s Putovním pohárem 
družstvu č.7 ze ZŠ-Truhlářská ve složení: Jankovský, Bečvář, Zelinková, 
Mistrová. Ačkoliv počasí bylo typicky podzimní, počet závodníků byl 
rekordní, 11 základních škol reprezentovalo celkem 116 dětí. Z tako-
vých statistik mají pořadatelé soutěže z oddělení prevence a dohledu 
městské policie pochopitelně radost a věří, že obliba jejich preventiv-
ních akcí pro mládež stále poroste.

za oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary
Mgr. Kamila Hofmanová

PoDĚkoVÁní
Sdružení 21 – 21, společenství vlastníků, B. Němcové 21, Karlovy 

Vary touto cestu vyslovuje poděkování ing. Petru Keřkovi, panu Bc. 
Tomáši Hybnerovi a paní ing. Evě Pavlasové za rychlou realizaci par-
kovacího „zálivu“ v horních Drahovicích v ulici Boženy Němcové. 
Velmi esteticky bylo vyřešeno parkování většího počtu automobilů 
bez narušování či omezování průjezdu ulicí.
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s P o r T 
                               ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Možnost dlouhodobého pronájmu na tel.: 353564119 od 7.30 – 14.00.
Krátkodobý pronájem na správce hřiště od 14.00 do 21.00, tel.: 
721673972.
Možnost pronájmu tělocvičen a posilovny. V zimě je též v provozu 
hřiště s osvětlením.
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy 
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské 
hřiště

- možnost zamluvit si termín
- provoz:  po – pá 13.00 – 21.00
  so – ne, volné dny 9.00 – 21.00

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863,
Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště 
pro košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná 
tenisová stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor 
pro vrh koulí – možnost využití pro petanque

- možnost zamluvit si termín
- provoz:  po – pá 14,00 – 19,30
                    so – ne 10,00 – 19,30
                    svátky 10,00 – 19,30

ZŠ Truhlářská 19, kontakt  739250476
- 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 – 21,00
  so – ne 9,00 – 21,00
  svátky,prázdniny   9,00 – 21,00

ATlETIkA
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninko-
vým účelům sportovních klubu a veřejnosti – vstup zdarma

- provoz: po - pá 15,00 – 19,00 hod.
  so -  ne dle domluvy se správcem

brUslEní
Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením, Dostihový are-
ál Dvory, kontakt + objednávky  353 592 111, 353 592 120, 353 592 130. 
Předpokládaný termín zahájení sezóny je od 46. týdne tzn. od 13. 11. 2006 
s ohledem na počasí.

Bruslení pro školy: po	–	pá  7,30 – 14,30
Bruslení pro veřejnost: út,čt,pá  16,00 – 19,00
   so,	ne  14,00 – 18,30
Komerční využití:  po	–	ne  19.00 – 22.00
   so,	ne  9,30 – 13,30 
     19,00 – 22,00

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

hokEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
3.11. 18,00 HC ENERGIE – HC Moeller Pardubice
17.11. 18,00 HC ENERGIE – HC Sparta Praha
24.11. 18,00 HC ENERGIE – HC Znojemští orli

                                                      

koPAnÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426

ČFL	muži,	hřiště	Drahovice:
5.11. 10,30 SK Buldoci – Bohemians Praha
19.11. 10,30 SK Buldoci – Tatran Prachatice

Česká	divize	staršího	dorostu,	hřiště	Drahovice:
1.11. 10,00 SK Buldoci – FK Ústí nad Labem

Česká	divize	mladšího	dorostu,	hřiště	Drahovice:
1.11. 12,15  SK Buldoci – FK Ústí nad Labem

Česká	divize	starších	žáků,	hřiště	Drahovice:
4.11. 10,00 SK Buldoci – FK Baník Sokolov B

Česká	divize	mladších	žáků,	hřiště	Drahovice:
4.11. 11,45 SK Buldoci – FK Baník Sokolov B

Krajský	přebor	dorostu,	hřiště	Drahovice:
12.11. 14,00 SK Buldoci B – SK Toužim

Krajská	soutěž	dorostu,	hřiště	Drahovice:
5.11. 14,30 SK Buldoci C – Jiskra SU Hranice

Krajský	přebor	mladších	žáků,	hřiště	Drahovice:
4.11. 13,30 SK Buldoci B – FK Ostrov

Krajský	přebor	starších	žáků,	hřiště	Drahovice:
4.11. 15,15 SK Buldoci B – FK Ostrov

Okresní	přebor	žáků,	hřiště	Drahovice:
5.11. 13,00 SK Buldoci C – S. Štědrá

koŠíkoVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

1.	liga	žen:
4.11. 18,00 BK Lokomotiva – Hradec Králové
11.11. 18,00 BK Lokomotiva – USK Praha
25.11. 18,00 BK Lokomotiva – Gambrinus 

Extraliga	st.	dorostenky:
4.11. 12,00 BK Lokomotiva – Trutnov
5.11. 10,00 BK Lokomotiva – Hradec Králové

Krajský	přebor	muži:
4.11. 14,00 BK Lokomotiva – Ostrov

Českomoravská	liga	žákyň:
25.11. 14,00 BK Lokomotiva – Pardubice A
26.11. 10,00 BK Lokomotiva – Pardubice B
  BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061
4.11. 17,00 TJ Thermia – Jiskra Aš, krajský přebor

hledáme dívky
ročník	narození	95	a	mladší,
které mají zájem o sport a chtěly by 
začít s basketbalem.

PŘIJĎTE	SE	ZA	NÁMI	PODÍVAT	DO	SPORTOVNÍ	HALY	BK	
LOKOMOTIVA	KARLOVY	VARY
V	PONDĚLÍ	V	14:30	-	16:00

Nebo se můžete hlásit u trenérů:
Mgr. Ondřej Kádě (tel. 608 757 417)
a Soňa Ježková (tel. 723 171 960)

Nábor probíhá po celý školní rok, těšíme se na Vaší návště-
vu.

www.bklokokv.cz
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Primátor Zdeněk Roubínek a členové „Staré fotba-
lové gardy“ se sešli, aby oslavili životní jubileum 
Jiřího Feureisla.

Končící primátor města Zdeněk Roubínek se loučil 
na zastupitelstvu s úsměvem.

Novou obří vlajku převzali hokejoví fanoušci od 
generálního manažera klubu Miroslava Vaňka 
a náměstkyň karlovarského primátora Jany Petří-
kové a Moniky Makkiehové.
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Telegraficky
Tak jako každoročně 

připravil i letos Magis-
trát města Karlovy Vary 
v rámci Dne seniorů pro 
naše spoluobčany - seni-
ory - zajímavou nabídku 
kulturních akcí. Už v prů-
běhu týdne mohli seni-
oři navštívit přednášku 
v Městské knihovně na 
téma „Jak přežít stáří“ 
a v kině Panasonic moh-

li shlédnout komedii 
„Účastníci zájezdu.“

Den seniorů vyvr-
cholil v sobotu 14. října, 
kdy pro dříve narozené 
spoluobčany magis-
trát uspořádal pro-
cházku Karlovými Vary 
s odborným výkladem 
archeologa Jiřího Kl-
sáka. V Kongresovém 

sále hotelu Thermal 
pro ně bylo připrave-
no taneční odpoledne 
s Horalkou. Příznivci 
Hany Zagorové a Petra 
Rezka si nenechali ujít 
jejich koncert ve Velkém 
sále hotelu Thermal. 
Vstup na všechny akce 
Dne seniorů byl přiroze-
ně zdarma.

  

Při příležitosti 75. narozenin jednoho z nejslavnějších karlovarských 
sportovců Jiřího Feureis-
la se v salonku primáto-
ra sešla „Stará fotbalová 
garda“. K tomuto jubileu 
mu popřál nejen primá-
tor Karlových Varů Zde-
něk Roubínek, ale i další 
členové „Staré fotbalové 
gardy,“ a nechyběli zde 
ani jeho bývalí spolu-
hráči z Karlových Varů. 

Sportovní dráha Jiřího 
Feureisla začala již od 
ranného dětství. Jako 
mladý talent se přes 
mládežnické družstvo 

„prokopal“ v roce 1956 až do národního reprezentačního mužstva, ve 
kterém sehrál do roku 1958 jako jediný druholigový hráč jedenáct mezi-
národních zápasů. Mezi ně patří například mistrovství světa ve fotbale 
v roce 1958, kde naše národní mužstvo porazilo Argentinu, či porážka 
Brazílie v Rio de Janeiru, kdy zápasu přihlíželo 130 tisíc diváků. Mezi 
největší osobní úspěch Jiřího Feureisla patří čtyři vstřelené branky na 
mezinárodním poháru v Ženevě ve Švýcarsku, kterými přispěl k vítězství 
mužstva. Jiří Feureisl svými vynikajícími výkony proslavil nejen karlovar-
skou, ale celou Československou kopanou. Ještě ve svých 45 letech hrál 
fotbal za město Ostrov. I v současné době je velkým fanouškem a sledu-
je veškeré fotbalové dění.

  

Ve čtvrtek 19. října proběhlo slavnostní předání stavby III. etapy cyklo-
stezky Rybáře - Stará Role. Tento úsek je další částí plánované cyklotrasy, 
která již několik let spojuje Karlovy Vary s Novou Rolí. Uvnitř města byla 
nyní dokončena další část stezky.

Po nové části se již nyní mohou svézt cyklisté a dovede je od vlakové-
ho nádraží ve Staré Roli do Mlýnské ulice v Rybářích. V dalších etapách 
pak cyklostezka povede dál do města.

Nově otevřený úsek měří 1,1 km a na jeho výstavbu se nám podařilo 
získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

  

Na svém posledním 
řádném jednání se sešli 
v úterý 17. října v sále 
Alžbětiných lázní karlo-
varští zastupitelé. Kromě 
bodů, které bylo nutno 
projednat, se na závěr 
se všemi svými kolegy 
rozloučil primátor měs-
ta Zdeněk Roubínek, 
který všem poděkoval 
za jejich práci v zastu-
pitelstvu a odměnil je 
dárkem. Schopnost 
vzájemné spolupráce si 
v závěrečných vystoupeních rovněž chválili předsedové jednotlivých 
poslaneckých klubů.

  

V těchto dnech již probíhá rekonstrukce loděnice nedaleko Chebské-
ho mostu. Objekt, který byl už ve velmi zchátralém stavu, začal magistrát 
opravovat a už příští léto bude opět využíván vodáky, kteří proplouvají 
naším městem.

Po rekonstrukci vznikne v loděnici klubovna, občerstvení, prostory pro 
uskladnění lodí a vodáci zde budou mít příležitost i v případě potřeby 
přenocovat. Náklady, které si rekonstrukce vyžádá, dosahují 13 milionů 
korun, přičemž 6 milionů město obdrží jako státní dotaci.

  

Před hokejovým 
utkáním domácího 
klubu HC Energie Kar-
lovy Vary se Slavií Pra-
ha byla fanouškům 
slavnostně předána 
nová obří vlajka kar-
lovarského hokejové-
ho klubu.

Ačkoli domá-
cí hokejis- té 
zápas nakonec prohrá- l i , 
nová zástava, kterou 
jim spolu s vede-
ním klubu předaly 
i náměstkyně primá-
tora města Jana Pet-
říková a Monika Makkiehová, bude na stadionu k vidění i při dalších 
zápasech.

 Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města


