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Vážení spoluobčané,
v posledních pěti 

letech jsem měl možnost 
Vás jako primátor města 
pravidelně oslovovat na 
stránkách radničních lis-
tů. Nyní, kdy končí toto 
volební období, bych se 
s Vámi rád rozloučil. Ve 
funkci primátora města 
již za několik dnů kon-
čím a rozhodl jsme se, že 

nebudu ani kandidovat do zastupitelstva města. 
To neznamená, že Karlovy Vary jsou mi lhostejné. 
Naopak, chci nyní politické dění sledovat s určitým 
odstupem a po dlouhých letech v politice získat 
opět pohled z jiné strany. Neříkám, že z politiky 
odcházím navždy. Třeba se za nějaký rok rozhodnu 
vrátit zpět a využít své zkušenosti ve prospěch Kar-
lových Varů.

V tuto chvíli nikdo neví, kdo pozici primátora 
obsadí po komunálních volbách. Přesto jsem velmi 
zvědavý na srovnání s předchozími lety. Dobře vím, 
že primátor sám nemůže být u všeho a je nezbytné, 
aby byl oklopen týmem dobrých spolupracovníků. 
Měl jsem to štěstí, že moje kolegyně a kolegové ve 
funkcích náměstků jsou lidé, na které se mohu spo-
lehnout a díky dobré spolupráci se nám podařilo za 
poslední léta v našem městě zrealizovat spoustu 
plánů, o kterých se dříve jen mluvilo.

Jsem rád, že se nám podařilo zrekonstruovat pěší 
zónu, zajistit největší bytovou výstavbu ve městě za 
poslední desetiletí, vznikají nová hřiště, za několik 
týdnů bude zprovozněna první část průtahu měs-
tem… Nemá cenu ovšem tvrdit, že vše bylo bez 
problémů a před novým vedením města je ještě 
spousta práce.

Nezbývá mi než novému primátorovi a jeho 
náměstkům popřát hodně síly a energie. Především 
však chci Vám - občanům našeho města, poděko-
vat za důvěru, kterou jste mi vyjádřili v minulých 
volbách a doufám, že jsem Vaše očekávání nezkla-
mal. Věřte, že pro mne funkce primátora Karlových 
Varů byla velkou ctí a vykonával jsem ji ve prospěch 
našeho města a především jeho občanů.

Mgr. Zdeněk Roubínek
Primátor města Karlovy Vary  

slovo primátora

Letošní	 39.	 roč-
ník	 mezinárod-
ního	 filmového	
festivalu	 turis-
tických	 filmů	
TOURFILM	2006	
se	 bude	 tradič-

ně	konat	ve	dnech	4.	a	5.	října	v	Kar-
lových	Varech.	Proto	jsme	se	zeptali	
ředitele	 TOURFILMu	 PhDr.	 Josefa	
Schütze	na	několik	otázek.

Kdo	bude	hlavní	hvězdou	letošního	
TOURFILMU?
J.S.: Bude jím novozélandský horole-
zec MARK INGLIS, který letos jako prv-
ní zdolal MOUNT EVEREST bez nohou. 
Je to velmi charismatický člověk, dá se 
říci hrdina, který díky své obrovské vůli 
zdolal řadu vrcholů včetně osmitisícov-
ky tibetské ČO UJU, jež měří 8201m. 
Vrcholem jeho snažení je dobytí nej-
vyšší hory na světě MOUNT EVEREST. 

Jaký	bude	mít	program	v	Karlových	
Varech?
Do Varů přijede 3.10., tedy den před 
zahájením festivalu. Chceme mu v kli-
du ukázat Karlovy Vary a pochlubit se 
jejich krásou. 

Kde	se	s	ním	můžeme	setkat?
Široká veřejnost se může přijít na něj podívat 4. 
10. v 10 hodin na zahájení TOURFILMu, které bude 
tradičně v Slavnostním sále GRANDHOTELU  PUPP. 
Zde bude mít zajímavou prezentaci svého výstupu 
na MOUNT EVEREST, včetně ukázek z jeho připravo-
vaného filmu, který bude mít premiéru v listopadu 
na satelitní televizi DISCOVERY. 

Bude	ještě	další	šance?
Ano, ihned po prezentaci bude uspořádána auto-
gramiáda. Proto jsme připravili dostatek fotografií 
Marka Inglise. 
A ještě jednou se diváci s Markem Inglisem budou 
moci sejít. V 16 hodin v Malé Dvoraně bude prezen-
tace Nového Zélandu za účasti velvyslance Nového 
Zélandu z Berlína, který má v kompetenci i Českou 
republiku. Dalším hostem bude honorární konzul-
ka Nového Zélandu v České republice. 
Ti zde představí Nový Zéland jako velmi zajímavou 
turistickou destinaci pro milovníky čisté přírody 
a romantiky. Mark zde představí i horolezeckou 
turistiku, která je velmi zajímavá. Vždyť nejvyšší 
vrcholky měří okolo 2500 m. 

TOURFILM	jsou	však	také	projekce.
Ano, letošního TOURFILMu se účastní více než 647 
filmových titulů ze 137 zemí světa. Projekce jsou 

koncipovány podle kontinentů a tak si každý divák 
může vybrat podle svého gusta. V nabídce letošní-
ho TOURFILMu je i celá řada exotických destinací 
– ARKTIDA, GRÓNSKO, FIJI, COOK ISLANDS, TAHITI, 
Afrika, Asie, Oceánie, Jížní Amerika , tedy kontinen-
ty, kde se skrývá exotika a romantika. Je zde i zají-
mavá kolekce z těžce dostupných oblastí SIBIŘE. 
Projekce v GRANDHOTELU PUPP jsou veřejnosti 
otevřené zdarma. 

Co	jste	připravili	pro	Karlovaráky	nového?
Mimo to, že celý filmový a doprovodný program 
v GRANDHOTELU PUP jsme veřejnosti otevřeli zdar-
ma, tak máme i jednu zajímavou novinku. Na kar-
lovarském nádraží bude přistaven festivalový vlak, 
kde budou probíhat projekce. Tento vlak máme 
díky novému partnerovi festivalu – ČESKÝM DRA-
HÁM. Ten vlak pravidelně jezdí na dětský filmový 
festival do Zlína, a proto je zajímavě vybaven jako 
malé kino. I to budete moci bezplatně navštívit ve 
festivalových dnech. 

Jak	 získáme	 informace	 o	 dalším	 festivalovém	
programu?
Podrobné informace o programu, ale i o všech aktu-
alitách získáte na  www.tourfilm.cz 

hVĚZDoU ToUrFIlMU bude Mark InGlIs
beznohý novozélanďan zdolal MoUnT eVeresT



�  |  Radniční listy

rozhovor s janou Petříkovou
Před časem jsme infor-
movali o změnách v síti 
mateřských škol ve měs-
tě. Jak se tyto změny 
osvědčily a co je v mateř-
ských školách nového 
jsme se zeptali náměst-
kyně primátora města 
Jany Petříkové.

Paní	 náměstkyně,	 jak	
tedy	 vypadá	 současná	
struktura	 školek	 v	 Kar-
lových	Varech?

Od ledna minulého roku fungují karlovarské škol-
ky jako dvě organizace, které provozují celkem šest-
náct mateřských škol na území města. Musím říct, 
že tento systém se nám osvědčil a školky fungují 
tak, jak si představujeme. Spokojeni jsou ve velké 
většině i rodiče a co je hlavní – spokojené jsou u nás 
ve školkách především děti.

Kolik	vlastně	máte	v	mateřských	školách	dětí?
V loňském školním roce navštěvovalo naše škol-

ky více než 600 dětí a obdobný počet zůstává i pro 
letošní školní rok. Jednotlivé nárůsty nebo poklesy 
v řádu několika málo desítek dětí jsou zcela běžné. 
Výrazně samozřejmě ubývá dětí v období dovo-
lených a prázdnin, ale i v této době zajišťujeme 
dostatečnou kapacitu. Především se však do tohoto 
volnějšího období snažíme zařadit potřebné rekon-
strukce, které nelze provádět za běžného provozu.

Mateřské	 školy	 určitě	 stojí	 městskou	 pokladnu	
ročně	 nemalou	 částku.	 Jak	 je	 to	 s	 poplatky	 za	
pobyt	dětí,	nechystáte	se	je	zvyšovat?

Provoz školek dotuje magistrát ročně částkou 
ve výši 12 milionů korun. Ani nyní  neplánujeme 
zdražení poplatku za návštěvu školky, který činí 
400 Kč na měsíc.

Velmi podstatné jsou ale investice, které ještě nad 
rámec zmíněných 12 milionů vynakládáme. A roz-
hodně na zázemí pro děti nechceme šetřit. Do sítě 
mateřských škol se v průběhu letošního roku inves-

tovalo 22 milionů korun a s dalšími investicemi se 
i do budoucna počítá. Nejvíce peněz se vynaložilo 
na realizaci úkolů, které vyplynuly z povinných 
energetických auditů. Probíhaly ale i další opra-
vy včetně rekonstrukcí sociálního zařízení, oprav 
střech či instalace tepelného čerpadla.

Jak	vypadá	náplň	dětí	ve	školkách,	připravujete	
pro	ně	nějaké	speciální	aktivity	nebo	kroužky?

Děti v městských mateřských školách mají kromě 
běžné denní činnosti i celou řadu dalších aktivit, 
mezi něž patří třeba výuka hry na flétnu, dramatic-
ké kroužky, kroužky dovedných rukou a podobně. 
Velký úspěch loni zaznamenalo otevření „anglic-
ké třídy“ ve školce na Krymské ulici. Tento projekt 
se natolik osvědčil, že se zvažuje i otevření další 
podobně zaměřené třídy. Mezi další zajímavé pro-
jekty patří i program ekologické školky, který běží 
ve školce v Olšových Vratech.

Mgr. Jana Petříková
náměstkyně primátora města

V posledních letech 
s obavami sledujeme 
nepříznivý trend, který se 
projevuje odlivem obyva-
tel z velkých měst. Podob-
ný vývoj bohužel postihu-
je i Karlovy Vary a úkolem 
představitelů města by 
mělo být hledání cesty, jak 
nepříznivý stav obrátit.

Řešení, které jsme vždy 
v klubu ČSSD prosazova-
li, je relativně jednodu-

ché, v praxi však jeho realizace stojí obrovské úsilí. 
Je nutné zajistit ve městě finančně dostupnější 
bydlení, než jaké nabízejí soukromí majitelé bytů, 
nebo finančně nákladné pořízení bytu v některé 
z komerčních novostaveb. Je samozřejmě pozitivní, 
že investoři v Karlových Varech stavějí nové byty, 
pro mladé rodiny je však jejich cena často příliš 
vysoká. I to byl důvod, proč jsme od počátku pro-
sazovali projekt bytové výstavby ve Staré Roli. Jako 

bývalý člen vzniklého bytového družstva, kde jsem 
zastupoval město Karlovy Vary, musím říct, že pře-
konávání všech překážek stálo spoustu času i ener-
gie, ale výsledek za to rozhodně stál.

Dnes stojí ve Staré Roli 324 nových družstevních 
bytů a s jejich obsazováním jsme spokojeni. Tyto 
byty jsou totiž nejlevnější nabídkou v Karlových 
Varech a také nejdostupnějším způsobem finan-
cování bydlení. Výstavbu ve Staré Roli prosazoval 
poslanecký klub ČSSD přes odpor některých čle-
nů zastupitelstva a dnes se ukazuje, že se jednalo 
o krok správným směrem. Druhotným efektem 
masivní bytové výstavby je samozřejmě pokles cen 
jak starších bytů, tak nové výstavby. Přes hysterické 
předpovědi škarohlídů je obsazeno více než 95 % 
bytů. Další bydlení pro mladá manželství, ale i ostat-
ní občany je zajištěno výstavbou 67 nájemních bytů  
v Drahovicích. Tak velkou bytovou výstavbu Karlovy 
Vary za poslední léta nezažily.

Nejde ovšem jen o zajištění dostupného bydlení, 
ale zaměřit se musíme také na nabídku aktivního 
využití volného času. V tomto směru jsem měl pří-

ležitost aktivně se podílet na přeměně rekreačního 
areálu Rolava. Asi všichni, kdo jej znali ještě před pár 
lety, uznají, že změna zde nastala rapidní. Náš plán, 
aby Rolava nebyla jen sezónní koupaliště, se mys-
lím vydařil a tento areál přitahuje sportovně ladě-
né Karlovaráky po celý rok. To se ještě zanedlouho 
zlepší díky instalaci umělé ledové plochy, kde bude 
možné obout klasické brusle po celý rok.

Dodrželi jsme také své předsevzetí a v uplynu-
lých letech jsme iniciovali vznik multifunkčních 
hřišť u větších základních škol. Tato hřiště jsou však 
přístupná i široké veřejnosti

Domnívám se, že jestli v trendu, který náš posla-
necký klub nastolil, budeme pokračovat, stanou se 
Karlovy Vary městem, které bude pro všechny jeho 
obyvatele značně atraktivní.

Martin Zeman (ČSSD)
člen rady města

Problematika bydlení posledních let

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

nastal čas bilancování  všeho, co se nám v uply-
nulých třech letech podařilo v oblasti kultury a ces-
tovního ruchu, ale také toho, co se nám podařilo jen 
zčásti či dokonce vůbec. I já tedy skládám své účty 
právě vám, pro které se snažím svou práci vykoná-
vat co možná nejlépe, i když je to mnohdy velmi 
obtížné.

Protože každý se raději pochlubí svými úspěchy, 
než aby prezentoval neúspěchy, nebudu ani já 
výjimkou. Dovolte mi, abych v úvodu svého článku 
zrekapitulovala tu část své práce, kterou je možné 
považovat za onu úspěšnější. Především se poda-
řilo dořešit situaci uvnitř dvou našich nejviditelněj-
ších kulturních institucí, a to v Městském divadle 
a v Karlovarském symfonickém orchestru. Jak jistě 
víte, překrásná historická budova našeho divadla 
byla v lednu 2005 pronajata Divadlu Bez zábradlí 
manželů Hany a Karla Heřmánkových. Byť se mnozí 
zřejmě domníváte, že by krajské město, a Karlovy 
Vary zvláště, mělo mít svůj divadelní soubor, vězte, 
že stávající řešení je výsledkem nejen velmi nároč-
ných jednání, ale také zcela logickým vyvrcholením 
mnoha nesprávných kroků všech bývalých mana-
gementů divadla, jejichž konečným výsledkem byla 
nejen velmi malá návštěvnost představení vlastní-
ho uměleckého souboru i představení dovážených,  
ale v neposlední řadě také hluboký ekonomický 
propad v hospodaření této organizace. Přestože 

provozní příspěvek z rozpočtu města v posled-
ních pěti letech existence příspěvkové organizace 
Městské divadlo v Karlových Varech výrazně přesa-
hoval 20 milionů Kč, schválené finanční prostřed-
ky s železnou pravidelností každý rok organizaci 
nestačily k pokrytí všech jejích provozních nákladů. 
Zastupitelé tak byli každoročně nuceni schvalovat 
navýšení tohoto příspěvku o další statisíce korun 
s přesvědčením, že příští rok se již jistě vedení orga-
nizace bude moci prokázat kvalitní dramaturgií, 
vyšší návštěvností a tím i zlepšením svých dosavad-
ních hospodářských výsledků. Bohužel, opak vždy 
byl pravdou. Nyní tedy máme v Karlových Varech 

divadlo, které je svými představeními zajímavé 
nejen pro karlovarské občany, ale také pro návštěv-
níky našeho města, o čemž svědčí vysoký divácký 
zájem a počty prodaných vstupenek. A to vše při 
příspěvku, který je cca o 40 % nižší než byl příspě-
vek divadla v dobách, kdy ještě existovalo jako pří-
spěvková organizace zřizovaná městem. 

Také Karlovarský symfonický orchestr se podařilo 
zachránit a situaci uvnitř tohoto  nejstaršího tělesa 
svého druhu v Evropě stabilizovat. A mohu vám 
říci, že podle zjištění kontrolních subjektů vskutku 
v hodině dvanácté. Řízení orchestru se v březnu 
2006 ujal pan Alois Ježek, jehož celoživotní dílo 
v oblasti vážné hudby je zárukou vysoké kvali-
ty, kterou si orchestr, jakým je právě KSO, a jeho 
posluchači zcela jistě právem zaslouží. Již výsledky 
orchestru v prvních měsících pod vedením Aloise 
Ježka ukázaly na dosud opomíjené rezervy organi-
zace v ekonomické, personální a umělecké oblasti, 
kterých je třeba využít a já jsem přesvědčena, že 
tento trend rostoucí kvality a efektivity činnosti 
zůstane v orchestru zachován i nadále. 

Ani cestovní ruch jsme nenechali v přemíře nároč-
né práce zapadnout. Podařilo se nám navázat spo-
lupráci s mnoha novými subjekty nejen v rámci EU, 
ale také v celosvětovém měřítku. Nejzásadnějšími 
a nejhmatatelnějšími úspěchy, které přispěly měrou 
významnou k rozvoji cestovního ruchu a lázeňství 
v Karlových Varech, bylo pořádání Mezinárodní 
konference partnerských měst v červnu 2005 v Kar-

Co se změnilo v kultuře a cestovním ruchu za poslední tři roky ?
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Josef Murčo, zastupitel

Pohled zastupitelů ksčM
Zástupci KSČM jsou 

od roku 1990 tradičně 
součástí zastupitelstva 
v Karlových Varech. Naši 
snahou je  konstruktivně 
a  zodpovědně řešit pro-
blémy města.

Do  volebního období 
jsme vstupovali s řadou 
předsevzetí formulova-
ných ve volebním progra-
mu. Značná část se jich 
naplnila díky společnému 
úsilí většiny zastupitelů. 

Velký kus práce se udělal v oblasti bytové. Výstav-
ba nových bytů ve Staré Roli, v Mozartově ulici 
a v dalších lokalitách, pomohla řešit nejhorší situ-
aci. Mgr. Jaroslav Borka, předseda bytové komise, 
odvedl v této oblasti kus poctivé práce. Danuše 
Doležalová působila v Bytovém družstvu Stará Role 
a bezprostředně se podílela na řešení všech souvi-
sejících problémů. Rozhodnutí  o bytové výstavbě 
v této lokalitě bylo  dobré rozhodnutí zastupitel-
stva. 

Pozitivně  hodnotíme postupné zlepšování 
zdravotní a sociální péče. Úsilí o rozšíření kapacity 
domova důchodců a domovů s pečovatelskou služ-
bou včetně výstavby střediska sociálních služeb, 
přinese našim spoluobčanům jistotu klidného živo-
ta ve stáří. V této oblasti náš klub zastupuje Milena 
Kuciánová a její profese zdravotní sestry je dobrým 

předpokladem pro tuto práci. 
Přes řadu úspěchů v kulturní oblasti vnímáme 

dluh města, který bychom chtěli v budoucnosti 
vyrovnat. Této problematice se věnuje PhDr. Kamila 
Bešťáková, která zde využívá své bohaté zkušenos-
ti. Postupně se daří zlepšovat prostředí pro kvalitní 
produkci kultury, včetně té vlastní. Dotace města na 
kulturní akce jsou dobrým základem a věříme, že 
v dalším období se nám podaří jejich navýšení tak, 
jak si oblast kultury zaslouží. V porovnání s dotace-
mi do oblasti sportu je jejich výše nízká.

Jednou z našich volebních priorit bylo zajištění 
cenově přijatelné  městské hromadné dopravy a její 
další podpora. Jsme přesvědčeni, že Dopravní pod-
nik je dobrým reprezentantem města a přes všech-
ny každodenní problémy řeší úspěšně své úkoly, což 
pozitivně hodnotí i lázeňští hosté. V oblasti dopravy 
působí naše zastupitelka Naděžda Ettlerová a Josef 
Murčo. 

Úspěšně jsme v uplynulém období řešili také pro-
blémy výchovy a vzdělávání.

Přes všechna tato, převážně kladná, hodnoce-
ní musíme konstatovat, že zastupitelstvo nebylo 
monolitem, ale platformou pro střetávání názorů 
a místem boje o priority. Odlišné názory máme 
zejména na oblast hospodaření s majetkem měs-
ta včetně prodeje nebytových prostor a pozem-
ků. Názor klubu KSČM je, že prodat se dá pouze 
jednou a tím se ztrácí  možnost dlouhodobých 
příjmů města. Zásadně jsme nesouhlasili s prode-
jem golfového hřiště a nesouhlasíme s prodejem 

domů Lázeňská 1,3,5. Řada našich odlišných názo-
rů nebyla akceptována a zůstávají naším cílem do 
budoucnosti. V dalším období chceme prosadit roz-
šíření základny nájemních bytů v majetku města.Ty, 
spolu  s byty pro mladá manželství, považujeme za 
významný faktor zamezující dalšímu pokles počtu 
obyvatel města. 

Přes pozitivní výsledky při tvorbě nových pra-
covních míst vidíme v této oblasti  další možnosti, 
vycházející z nutnosti zajistit na daleko lepší úrovni 
čistotu města, především v jeho okrajových částech. 
Problémy s čistotou, údržbou komunikací a chodní-
ků jsou občany často oprávněně kritizovány. 

V uplynulém období se nám nepodařilo prosadit 
ve větší míře posílení pochůzkové činnosti městské 
policie a další rozšíření okrsků.

 V oblasti sportu chceme prosadit větší procen-
tuální podíl na grantech města  malých sportovních 
oddílů. S tím souvisí i náš požadavek redukovat veli-
kost víceúčelové sportovní haly tak, aby její provoz  
v budoucnosti nebyl na úkor podpory ostatního 
sportu.

V budoucnu bychom chtěli zajistit ustavení osad-
ních výborů, prohloubení nebo někdy zahájení dis-
kuse s občany o problematice rozvoje jednotlivých 
částí a chodu města. Naším záměrem je zpracovat 
za účasti obyvatel rozvojové programy i pro okrajo-
vé části města Karlových Varů.

zastupitelé KSČM

shrnutí tříletého období správy majetku města
Vážení spoluobčané,

v průběhu minulých 
necelých tří let jsem byl 
pověřen funkcí náměstka 
primátora, který má na 
starosti správu majetku 
města Karlovy Vary. Nyní 
volební období končí 
a chtěl bych tedy struč-
ně shrnout, co se v této 
oblasti za poslední dobu 
změnilo.

Zavázal jsem se vytvo-
řit novou koncepci správy majetku. Ta má přede-
vším umožnit lepší kontrolu a řízení správy majet-
ku a také výrazně zlevnit. Samozřejmě podporuji 
nastartovanou privatizaci bytového fondu města 
současným nájemníkům bytů – karlovarským obča-

nům. Po přestávce se nám opět podařilo doplnit 
prostředky do fondu rozvoje bydlení, který nabízí 
našim obyvatelům možnost čerpání výhodné půjč-
ky na zlepšení bydlení.

Uvědomuji si ovšem i nutnost řešit problémy 
s objekty, které nutně potřebují příliv investic a roz-
hodnutí o jejich dalším osudu vyžaduje zásadní ale 
promyšlené rozhodnutí. Tak jako se nám povedlo 
najít solidního investora na Národní dům, musíme 
nyní řešit, co s Lázněmi I. I zde se ale po mnoha 
letech konečně intenzivně jedná a pevně věřím, 
že tento architektonický skvost také brzy projde 
rekonstrukcí.

Dalším úkolem, který jsem si vzal za své, bylo 
vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům 
v zahrádkářských koloniích, kde jsme jednotlivé 
osady již uvolnili do prodeje současným nájemcům 
a další připravujeme.

Jedním z mých dalších cílů, které bych rád 
v budoucnosti naplnil, je oprava a znovuzprovoz-
nění Lidového domu ve Staré Roli. Do této městské 
části jsme směřovali mnohé investice a další sem 
pochopitelně musí přijít i v příštích letech.

Dobře si uvědomuji, že úkolů před námi leží celá 
řada a není zde dost prostoru, abych vyjmenoval 
vše, s čím se podařilo pohnout směrem k lepšímu 
a ani budoucí povinnosti, kterých je mnohem víc. 
Přesto jsem velmi rád, že jsem měl příležitost udělat 
pro Karlovy Vary a své spoluobčany alespoň některé 
změny a zlepšení, která usnadní každodenní život 
v našem městě. Dostanu-li důvěru i do budoucna, 
postavím se k dalším úkolům čelem.

Bc. Tomáš Hybner
náměstek primátora města

lových Varech, kdy na tento projekt, mimochodem 
první svého druhu, získalo město dotaci z prostřed-
ků EU více než jeden milion korun. Druhým projek-
tem je „CULTURE 2000“, o němž jsme vás informova-
li v minulých číslech Karlovarských radničních listů, 
kdy Město Karlovy Vary získalo dotaci z prostředků 
EU více než 20 milionů korun. Smyslem tohoto pro-
jektu je především výměna zkušeností, kulturních 
tradic a dalších informací mezi několika zeměmi EU, 
které jsou do projektu zapojeny. Je pro nás nesmír-
nou ctí, že Karlovy Vary jsou lídrem tohoto projek-
tu a budeme vám tak v našem městě moci ukázat 
mnoho zajímavostí například z Francie, Velké Bri-
tánie, Itálie a dalších zemí a současně prezentovat 
naše tradice a zvyky v těchto lokalitách.

Ne vše se však podařilo. Velice mne mrzí, že se 
nám nepodařilo např. začít realizovat revitalizaci 
Císařských lázní – Lázní I, i když nemalým úspě-
chem jistě je spuštění široké diskuse nad tímto 
tolik citlivým tématem, které se účastní společně se 
zástupci vedení města také odborníci z řad privát-
ních subjektů tak, aby zrekonstruovaný objekt Lázní 
I v budoucnu sloužil nám všem a to právě v odvět-
vích, která jsou Karlovým Varům více než vlastní, 
a sice cestovní ruch, lázeňství a s ním související 
věda a výzkum (balneologický institut), a také kul-

turně společenské akce. Druhým takovým projek-
tem je naváděcí informační systém pro automobily 
v centru města, který se podařilo nastartovat pouze 
částečně. Dobrou zprávou v tomto případě však je, 
že projekt je připraven a v současné době probíhají 
poslední jednání o instalaci informativních značek 
tohoto systému na území města tak, aby vše bylo 
realizováno v souladu s platnou legislativou a aby 
již nyní rozmístění těchto značek navazovalo na 
rychlostní komunikaci – průtah městem, jehož stav-
ba právě v Karlových Varech probíhá. 

Výčet všech aktivit, kterými jsme se v posledních 
třech letech zabývali, by byl velice rozsáhlý, už jen 
proto, že do kompetencí náměstka primátora měs-
ta pro oblast kultury, lázeňství, cestovního ruchu 
a vnějších vztahů patří nejen příslušný odbor Magis-
trátu města, divadlo a orchestr, ale také například 
Infocentrum města Karlovy Vary, hvězdárna a radio-
klub, městská galerie, divadlo Husovka, Nadace 
města Karlovy Vary, Nadace Film – Festival Karlovy 
Vary, a nově od letošního července také všechny 
pobočky Městské knihovny Karlovy Vary, jejichž 
počet jsme pro Vás převzetím od Krajské knihovny 
Karlovy Vary pod správu města zachovali beze změ-
ny, byť s počátečními technickými problémy, kdy 
jsme byli nuceni vybavit všechny tyto pobočky jak 

kompletní novou technikou, tak novým softwarem. 
Slibuji vám však, že i nadále budete pravidelně pro-
střednictvím Karlovarských radničních listů infor-
mováni o naší práci. Mimochodem, jak jste si jistě 
všimli, tento náš měsíčník zásadně mění svou tvář 
a v budoucnu projde změnou rovněž obsah a uspo-
řádání tohoto periodika, což je další část naší práce. 
A já jsem pevně přesvědčena, že i tato změna bude 
ku prospěchu věci. 

Vážení přátelé, věřte, že nic z toho, co se nám 
dosud nepodařilo zrealizovat či zlepšit, nezapadne. 
Každý úspěch je pro nás vždy tou nejlepší motivací 
a každý neúspěch obrovskou výzvou. Sluší se podě-
kovat všem, kteří mi při mé práci pomáhali a mají 
tak svůj podíl na všech těchto počinech. Jmenovat 
všechny své spolupracovníky nemohu, tolik prosto-
ru k dispozici nemám, ale vím, že všichni ti, kterých 
se tato má slova týkají, jistě vědí, že jsou to právě 
oni, kterým patří můj veliký dík. Mé poděkování za 
spolupráci patří však také vám, milí karlovaráci, pro-
tože bez vašich postřehů, námětů, rad i kritiky by 
naše snaha byla zcela marná. Tedy: Děkuji vám.

Monika Makkiehová
náměstkyně primátora města
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Volby do zastupitelstva města karlovy Vary – 20. a 21. října 2006
Právo	volit

Právo volit do Zastupitelstva města 
Karlovy Vary má občan města Karlovy 
Vary za předpokladu, že jde o:
* státního občana České republiky, 

který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je 
v den voleb v Karlových Varech při-
hlášen k trvalému pobytu, 

* státního občana jiného státu, který 
druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let, je v den voleb v Kar-
lových Varech přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přizná-
vá mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv.

Hlasovací	lístky
Voliči obdrží poštou na adresu 

trvalého pobytu v zákonném termí-
nu do 17. října 2006. Spolu s hlaso-
vacími lístky bude rozeslána voličům 
informace, do jaké volební místnosti 
a v jakém časovém termínu mohou 
jít volit a celostátně vydaná písemná 
informace k volbám. 

Kandidáti každé volební strany 
jsou uvedeni na společném hlasova-
cím lístku v pořadí určeném volební 
stranou, a to v samostatných zarámo-
vaných sloupcích. Pořadí volebních 
stran stanovil registrační úřad losem. 
Každý sloupec je nadepsán názvem 
a vylosovaným číslem volební strany. 
Hlasovací lístek bude tištěn obou-
stranně.

Seznam	voličů
Město vede stálý seznam voličů pro 

voliče, kteří jsou přihlášeni v Karlo-
vých Varech k trvalému pobytu. Voli-
če, který není státním občanem Čes-
ké republiky, zapíše na jeho vlastní 
žádost Magistrát města Karlovy Vary 
do dodatku stálého seznamu voličů 
vedeného jen pro volby do Zastupi-
telstva města Karlovy Vary, jestliže 
tento volič prokáže státní občanství 
státu, jehož občanům právo volit při-
znává mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv, a dále přihlášení se k trvalé-
mu pobytu ve městě Karlovy Vary. 
Z dodatku stálého seznamu voličů 
lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní 
žádost nebo z důvodu pozbytí práva 
volit.

Občan, který po sestavení stálého 
seznamu voličů nabude nebo pozbu-
de práva volit, bude do tohoto sezna-
mu zapsán nebo z něho vyškrtnut. 
Každý volič může být zapsán pouze 
v jednom stálém seznamu voličů nebo 
dodatku stálého seznamu voličů. 
Každý volič si může v úředních hodi-
nách na evidenci obyvatel Magistrátu 
města Karlovy Vary (přízemí budovy 
Moskevská 21) ověřit, zda je zapsán 
v seznamu, může požadovat doplnění 
údajů nebo provedení oprav. Magis-
trát města Karlovy Vary je povinen do 
48 hodin žadateli vyhovět, nebo mu 

v této lhůtě písemně sdělit důvody, 
proč žádosti vyhovět nelze.  

Kde	lze	volit
Volič může v komunálních volbách 

volit pouze ve svém volebním okrsku 
v obci, kde je hlášen k trvalému poby-
tu.  Voličské	průkazy	se	při	volbách		
do	zastupitelstev	obcí	nevydávají.

Hlasování	do	přenosné	schránky
Volič s trvalým pobytem v Karlo-

vých Varech může požádat  ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů 
magistrát města a v den voleb pří-
slušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, kam podle 
adresy trvalého pobytu patří. Komise 
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacím lístkem.

Volební	místnosti
Město Karlovy Vary je rozděleno 

do 50 volebních okrsků. Volební míst-
nosti budou stejné jako při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR v červnu 2006 s výjimkou okrsku 
č. 48, kde voliči místo do domu Svazu 
skautů a skautek ČR půjdou volit do 
Mateřské školy ve Fibichově ulici č. 5.

Hlasování	ve	volební	místnosti
Hlasování je umožněno voliči za 

předpokladu, že prokáže volební 
komisi svoji totožnost a státní občan-
ství platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem ČR (doporu-
čujeme proto včas zkontrolovat plat-
nost těchto dokladů), jde-li o cizince 
s právem volit, průkazem o povolení 
k pobytu.

Od okrskové volební komise obdrží 
volič úřední obálku. Pak vstoupí do 

prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacího lístku. V prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
do obálky hlasovací lístek upravený 
v souladu se zákonem. Hlasuje se 
osobně, zastoupení není přípustné.  
Nemůže-li volič sám hlasovat pro 
tělesnou vadu nebo proto, že nemůže 
číst nebo psát, může si vzít s sebou do 
prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků jiného voliče, nikoli však 
člena okrskové volební komise, aby za 
něj hlasovací lístek upravil a vložil do 
úřední obálky.

Po opuštění prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že 
vloží úřední obálku před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Při volbách do zastupitelstva města 
se o přízeň voličů uchází 11 zaregis-
trovaných volebních stran, volit se 
bude 38 členů zastupitelstva.

Doporučujeme všem voličům 
informovat se na nástěnce ve volební 
místnosti o odvolání, vzdání se kan-
didatury, případně o úmrtí kandidáta 
od doby registrace kandidátní listiny 
z následujících důvodů:

Pokud po registraci kandidátní 
listiny nastane jedna ze tří výše uve-
dených situací, tedy vzdání se kandi-
datury, její odvolání, případně úmrtí 
kandidáta, zůstávají podle platného 
zákona údaje o kandidátu na kandi-
dátní listině i hlasovacím lístku, avšak 
při zjišťování výsledku voleb se k hla-
sům pro něj odevzdaným nepřihlíží, 
zároveň se snižuje počet kandidátů 
příslušné volební strany. 

Zákon vychází z předpokladu, 
že každý volič má právo „sestavit“ 
zastupitelstvo v obci podle vlastních 
představ. Proto má tolik hlasů, kolik je 
stanovený počet členů zastupitelstva 
- v našem případě 38. Svou představu 
o voleném zastupitelstvu volič může 

realizovat následujícími způsoby:
1. Volit jednotlivé kandidáty různých 

volebních stran označením křížkem 
před jménem kandidáta na hlaso-
vacím lístku – nejvýše však 38.  

2. Volit jednu volební stranu tím, že ji 
označí křížkem ve čtverečku před 
jejím názvem. Takto může volit nej-
výše jednu volební stranu.  

3. Kombinací předchozích dvou 
variant, a to následujícím způso-
bem: Volič může na hlasovacím 
lístku označit křížkem ve čtvereč-
ku v záhlaví sloupce s kandidáty 
volební strany nejvýše jednu voleb-
ní stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. 
Takto volí předně jednotlivě ozna-
čené kandidáty, dále tolik kandidá-
tů  označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitel-
stva, kteří mají být zvoleni, a ozna-
čených jednotlivých kandidátů, 
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni 
v jejím sloupci. 

Podrobná metodika hlasování bude 
ještě obsažena v informaci pro voliče, 
kterou obdrží společně s hlasovacími 
lístky na adresu trvalého bydliště kaž-
dý volič poštou.

Okrskové	volební	komise
Složitou a náročnou práci budou 

muset odvést v říjnu okrskové voleb-
ní komise. V komisích bude pracovat 
nejméně 368 členů, jejich práce se 
protáhne pravděpodobně v sobotu 
do pozdních hodin.

Přehled kandidujících volebních stran pro volby do zastupitelstva města Karlovy Vary v pořadí vylosova-
ném na hlasovacím lístku:

Vylosova-
né pořadí název volební strany Typ volební strany

1 Česká strana sociálně demokratická Registrovaná politická strana

2 Strana zelených Registrovaná politická strana

3 Karlovarské fórum  Sdružení registrované politické strany Unie svobody 
– Demokratická unie a nezávislých kandidátů

4 Karlovarská občanská alternativa Registrované politické hnutí

5 Občanská demokratická strana Registrovaná politická strana

6 Balbínova poetická strana Registrovaná politická strana

7 STRANA ROVNOST ŠANCÍ Registrovaná politická strana

8 Karlovarská koalice 
Koalice registrovaných politických stran Volba
pro město; Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

9 Komunistická strana Čech a Moravy Registrovaná politická strana

10 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný) Registrovaná politická strana

11 SNK Evropští demokraté Registrovaná politická strana
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Ing. Petr Pávek, starosta Jindřichovic pod Smrkem v rozhovoru s ředitelem konference dr. Pavlem Žlebkem. Petr 
Pávek, starosta malé obce na Liberecku, přesvědčil účastníky konference, že jeho obec je příkladem moderního 
přístupu k udržitelnému rozvoji pro mnohé i daleko větší  města.

Mezinárodní konference: DoPraVa a TeChnoloGIe k UDrŽITelnÉMU roZVojI 
již po deváté v karlových Varech. 

Ve dnech 13. až 15. září proběhl v LH Thermal již 
9. ročník mezinárodní konference, kterou pořádá 
Společnost pro trvale udržitelný život  Karlovy Vary  
ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie 
věd ČR a Národní sítí Zdravých měst ČR za podpory 
Státního fondu životního prostředí a Města Karlovy 
Vary.

Konference se  ve čtyřech tématických blocích 
zabývala především příklady dobré praxe využívání 
obnovitelných zdrojů a alternativních paliv, novými 
technologiemi, aktuální legislativou a finančními 
zdroji z dané oblasti v ČR a EU.

„Tahákem“ úvodního dne byla  prezentace Patri-
ka Widerbergra ze švédského Malmö, který  hovo-
řil  o vybraných opatřeních ke zlepšení dopravní 
situace ve městě. Švédsko přitom patří mezi lídry 
v oblasti zavádění šetrných technologií v dopravě 
a dalších tzv. prvků zklidňování dopravy. 

„Letošní ročník byl  v lecčems unikátní,“ řekl  ředi-
tel a zakladatel konference, RNDr. Pavel Žlebek, 
a pokračuje: „Pokusili jsme se poprvé více zaměřit 
na konkrétní aplikace teoretických poznatků, tedy 
nejen mluvit o tom, jaké existují nejnovější tren-
dy v dané oblasti, ale také ukázat, kde se již např. 
obnovitelné zdroje  prosadily ve větší míře, ať již 
na výrobu elektřiny či jako palivo.“ Konference se 
letos zaměřila a oslovila  zejména zástupce men-
ších i větších měst, neboť doprava a energetika se 

týká doslova každého a jejich význam do budoucna 
ještě poroste. „Doufáme, že se nám na příkladech 
dobré praxe podařilo  zvýšit povědomí o těchto 
důležitých tématech také v řadách zodpovědných 
politiků a představitelů měst,“ uzavírá Žlebek.

Kromě odborné části konference proběhly i osvě-

tové pořady pro žáky a studenty karlovarských škol 

– tedy pro  generaci, které se vyčerpání fosilních 

paliv a zdrojů energie  a jejich náhrada za obnovi-

telné zdroje bude bytostně dotýkat.

Příprava prodeje zahrádek
v Drahovicích pokračuje

Další jednání o prodeji zahrádek 
v zahrádkářské kolonii v Drahovicích  
proběhlo mezi náměstkem primátora 
Tomášem Hybnerem (ČSSD) a  zástup-
ci Českého zahrádkářského svazu Kar-
lovy Vary. Ti se již téměř deset let snaží 
získat celkem 150 zahrádek v osadě 
Pod Lesem a U Hájovny.

Jak náměstek Hybner vysvětlil, 
zastupitelstvo s prodejem zahrádek 
souhlasilo již v prosinci minulého 
roku.  „Jedinou záležitostí, která už 
chybí nyní dořešit, je provedení změny 
Územního plánu, na které nepřetržitě 
pracujeme“. Touto změnou Územního 
plánu chceme lokalitu trvale změnit 
na zahrádkářskou oblast“, dodal Hyb-
ner. 

„Změna územního plánu má něko-
lik zákonem daných fází, které musí 
být dodrženy“ uvedla Ing. Irena Václa-
víčková ze Sta-
vebního úřadu, 
která se jedná-
ní též zúčast-
nila. Jak dále 
uvedla, je nyní 
územní plán 
ve fázi vyvě-
šení na úřed-
ní tabuli. Zde 
bude viset do 
11. října, kdy se 
k němu mohou 
vyjádřit obča-
né. Do 26. říj-
na by tak měli 

učinit dotčené orgány státní správy. 
Nakonec posuzuje celou záležitost 
ještě Krajský úřad, který musí dát též 
souhlasné stanovisko. Až na základě 
tohoto stanoviska může být změna 
teprve projednána v radě a následně 
v zastupitelstvu města. „ Toto nám 
ukládá zákon a nemůžeme to změnit, 
i kdybychom chtěli“, dodal náměstek 
primátora.  „V případě, že se k návrhu 
žádný z těchto orgánů, ani občanů 
nevyjádří záporně, v což pevně dou-
fám, mohli bychom prodej stihnout 
již na prosincovém zastupitelstvu“, 
říká náměstek Hybner. „V opačném 
případě by se prodej bohužel opět 
prodloužil. To však my nemůžeme 
nijak ovlivnit. Z naší strany však vůle 
prodat zahrádky v Drahovicích je“, 
dodává náměstek Hybner.

Odbor zdravotnictví a sociálních 
věcí Magistrátu města Karlovy Vary 
pro lepší informovanost rodičů 
vytváří databázi organizací, sdružení, 
domů dětí a mládeže a dalších zájmo-
vých spolků, které nabízejí rodičům 
pro jejich děti volnočasové aktivity. 
Z tohoto důvodu žádáme všechny 
instituce, které se zabývají volnoča-
sovými aktivitami dětí a chtějí být 
zařazeny do této databáze, aby se 
přihlásili 
do	30.	10.	2006 na adrese:

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí
U Spořitelny 2

361 20 Karlovy Vary

Kontaktní osoba:
Ing. František Pavlásek

Telefonní číslo:
353 118 580

E-mail:
f.pavlasek@mmkv.cz

Při případném zájmu uveďte, prosím, 
název  organizace  a  kontakt  na  vás. 
Následně  budou  všichni  zájemci  oslo-
veni  a  budou  jim  předány  upřesňující 
informace.

Chcete, aby se o vás vědělo a zabýváte 
se volnočasovými aktivitami dětí?

je projektem, ve kterém se podařilo 
propojit tři na sebe plynule navazu-
jící akce, a to Lázeňský festival Kar-
lovy Vary, festival Tourfilm a kon-
ferenci „Léčebná kúra pro české 
a moravské lázně“. V tomto pojetí 
se setkáte s Karlovarským týdnem 
poprvé. Projekt je zaměřen zejmé-
na na odborná setkávání lékařů, 
cestovních kanceláří, médií, tvůrců 
a politiků, a to s hlavním tématem 
– lázeňství. 

Karlovy Vary se tedy poprvé 
opravdu stanou hlavním městem 

českého a moravského lázeňství 
a měly by se stát místem, kde se 
pravidelně prezentuje, komunikuje 
a obchoduje jedna z nejvýznam-
nějších hodnot České republiky. Pro 
veřejnost jsou připraveny zejména 
projekce a setkání s cestovate-
li a tvůrci v rámci Tourfilmu, pro 
odbornou veřejnost diskusní fóra, 
workshopy, tiskové konference 
a společenská setkání.

karlovarský týden 2. - 6. října 2006
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Předškolní výuka v „opravdové škole“
pro 5-6ti leté děti.

s	rozšířenou
výukou	jazyků

Výuka	probíhá	1-2x	týdně	odpoledne.	Záro-
veň	probíhá	předškolní	výuka	angličtiny.

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

Děti	se	učí:
- adaptovat se na školu přímo ve školním 
  prostředí
- zdravé sezení ve školní lavici
- manipulaci se školními pomůckami
- cvičení jemné motoriky (příprava na psaní)

Výuku vede kvalifikovaný pedagog. Počet 
záků ve třídách je omezen. Výuka ang-
lického jazyka probíhá podle programu 
OXFORD University. Plynule navazuje 
každodenní výuka angličtiny v 1. třídě a dal-
ších ročnících základní školy. Děti mohou 
absolvovat ve škole testy školní zralosti.

Cena:	280,-	Kč	měsíčně

Město	 Karlovy	 Vary	 bylo	 až	 dosud	 jed-
ním	 z	 měst,	 ve	 kterých	 citelně	 chyběla	 socha	
T.G.Masaryka.	 Tuto	 skutečnost	 se	 současné	
vedení	 města	 rozhodlo	 změnit,	 a	 to	 nejen	 ve	
vztahu	 k	 významu	 odkazu	 osobnosti	 prvního	
českého	 prezidenta,	 ale	 také	 ve	 vztahu	 k	 jeho	
četným	 návštěvám	 v	 našem	 městě	 v	 období	
1914	–	1937.	

Město Karlovy Vary proto v letošním roce zadalo 
výrobu sochy Tomáše Garriqua Masaryka. Toho-
to nelehkého úkolu se zhostil karlovarský umělec 
– akad. sochař Jan Kotek. Pečlivost jeho přípravy 
a celý průběh vzniku modelu sochy T.G. Masary-
ka jsme měli možnost několikrát obdivovat přímo 
v ateliéru Jana Kotka, jenž po celých téměř devět 
měsíců připomínal spíše výstavu fotografií a dal-
ších materiálů o T.G. Masarykovi. 

V pátek 15. září 2006 však bylo dílo definitivně 
dokončeno a náměstkyně primátora města Monika 
Makkiehová společně s vedoucím odboru lázeňství, 
kultury a vnějších vztahů Jiřím Jeřábkem tak moh-
li oficiálně převzít od autora model sochy Tomáše 
Garriqua Masaryka. Model nyní poputuje do slé-
várny HVH v Hostinném, aby podle něj mohla být 
odlita bronzová, více než dvoumetrová socha T.G. 
Masaryka, která bude následně instalována v cen-
tru Karlových Varů.

socha T.G. Masaryka

Náměstkyně primátora města Monika Mak-
kiehová s autorem sochy TGM ak. sochařem 
Janem Kotkem v jeho ateliéru při převzetí 
dokončeného modelu sochy.

rekapitulace oblasti rozvoje a investic města

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych provedl krátké 
zhodnocení úseku rozvoje a investic města za roky 
2003-2006.
Oblast	dopravní	infrastruktury:

Za jednoznačně největší úlevu životu ve městě 
je nutno považovat v roce 2004 zahájenou, dlou-
ho odkládanou dostavbu	 průtahu	 městem, který 
bude letos v listopadu zprovozněn v polovičním 
profilu. Jistě si vzpomínáte, jaké diskuse  zahájení 
dostavby  provázely, protože některé názory chtěly 
prosadit jeho zastavení ( průtah nebo obchvat ), ale 
věřte mi, že volit mezi připravenou dostavbou ( její 
příprava trvala  téměř 12 let ) a naprosto nepřipra-
venou myšlenkou obchvatu by znamenalo zásadní 
zhoršení životního prostředí ve městě po dobu mini-
málně dalších 10 let, než by byly dokončeny veškeré 
přípravné práce. O zajištění potřebných finančních 
prostředků v předmětném čase nemluvě, protože 
jejich všeobecný nedostatek v dopravní infrastruk-
tuře je dobře znám. V této souvislosti musím ocenit 
i postoj těch zastupitelů města, kteří hlasováním pro 
„předfinancování“ podílu města na dostavbě sdělili 
hlavnímu investorovi jasný signál ke zvolené vari-
antě a  zahájení stavby. V současné době jsme také 
svědky toho, že se začínají souvislé opravy vozovek ( 
letos Závodní, Západní ulice ) zasažených staveništní 
dopravou či z titulu vynucených objížděk  stejně tak, 
jako zahájení nového přemostění  řeky Ohře v Tuhni-
cích, a i to jsou plusy řešení dostavby průtahu měs-
tem. 

Druhou zásadní investicí v oblasti dopravní 
infrastruktury byla generální	 rekonstrukce	 třídy	
T.G.Masaryka, která byla i v roce 2005 oceněna 
veřejností jako nejlepší stavba roku Karlovarského 
kraje v rámci regionální výstavy FOR ARCH. V nava-
zujícím centru byly také dokončeny rekonstrukce	
místních	 komunikací	 Krále	 Jiřího,	 Bělehradská,	
a	Jaltská.

Dobrou zprávou pro cyklisty je to, že do konce říj-
na tohoto roku budou dokončeny další cyklostezky 
a zejména ta, vedoucí kolem Rolavy  ze Staré Role na 
sídliště Čankovská si jistě brzy najde své příznivce.To 
i z toho důvodu, že slouží jako přístupová komuni-
kace k novému cyklokrosovému areálu na přírodním 
koupališti Rolava, které zaznamenává další etapu 
svého rozvoje.

Na úseku bytové výstavby byla v roce 2004 dokon-
čena výstavba  bytových jednotek v Mozartově ulici 
v Drahovicích a letos dobíhá projekt výstavby 320 
bytových jednotek ve Staré Roli u Vysílače, který lze 
i přes původní obavy charakterizovat jako úspěšný 
a potřebný z pohledu zastavení negativního demo-
grafického vývoje města ( město se vylidňuje ). 

Z oblasti ostatní infrastruktury města mi dovolte 
zmínit se o v roce 2003 dokončené výstavbě inženýr-

ských sítí s následnou obnovou vozovky v Rolavské 
ulici a letos provedené rekonstrukci Smetanových 
sadů. Na tomto místě bych se i chtěl zmínit o připra-
vené stavbě čerpací stanice na zemní plyn v areálu 
dopravních podniků, která by měla začít na počátku 
roku 2006 plnit první plynové autobusy, které přispě-
jí ke snížení exhalací i hluku z veřejné dopravy. 

Na úseku přípravy probíhají projektové práce 
pro rekonstrukci a úpravu dalších místních komu-
nikací a pěších zón ( Plzeňská,Chebská,Závodu 
míru,Sokolovská, Mattoniho nábřeží, Vítězná, 
Studentská,Stará Louka) a dvou, z mého pohledu 
jednoznačně rozvojových projektů města vzhledem 
k jeho dosavadní  ( věřím i budoucí ) orientaci na 
lázeňství, cestovní ruch a volný čas. Jedná se o výstav-
bu výstavního, sportovně kulturního a kongresového 
centra v Tuhnicích a revitalizaci a zpřístupnění jedi-
nečného údolí řeky Ohře pro rekreaci a odpočinek 
( cyklostezka, vodáci, pěší turistika, naučná stezka ) 
s přestavbou průmyslového areálu starých vodáren 
na centrum volného času. Tyto projekty se vzájem-
ně doplňují, přináší stovky nových pracovních míst 
a ve své podstatě měly být v tomto městě realizo-
vány již dávno (některé byly zakotveny v územně 
plánovacích dokumentacích již od roku 1974 ). 
Bohužel, doba tomu nepřála a my stojíme v součas-
né době před rozhodnutím vyřešit jedním tahem 
dlouhodobé problémy s chybějící kapacitou pro fil-
mový festival, kongresy,hudební koncerty,kulturní 
akce,výstavy,halové míčové sporty,lední hokej, 
plavání, vodní atrakce a další volnočasové aktivity. 
Máme šanci tuto chybějící veřejnou infrastrukturu 
krajského města vytvořit, přičemž víme, že některé 
finanční zdroje zajištěny máme, některé další se zajis-
tit může podařit a některé se v rozpočtu najdou pou-
hým dočasným přesměrováním některých oblastí, 
ve své podstatě úplně stejný příklad jako dostavba 
průtahu městem.Stejně tak víme, že po zavedení 
eura bude pořízení takovéhoto objektu mnohem 
dražší. Finanční situace města je v současné době 
velmi dobrá, nicméně je to otázka řešení priorit, kte-
ré bychom ve městě chtěli mít nebo naopak postrá-
dat ( např. i extraligu hokeje, když by stávající areál 
v rámci připravovaného projektu stadiony nesplnil 
herní parametry).Tento projekt je dnes připraven tak, 
že se o něm můžeme rozhodovat v nadcházejících 
volbách a každý tak může vyjádřit svůj názor.
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kulturní akce a výstavy v měsíci říjnu 2006
Městské divadlo karlovy Vary

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
2.	10.	 19.30	 	F.	Veber	:		„BLBEC	K	VEČEŘI“  Divadlo Bez zábradlí,

Hrají: Václav Vydra, Veronika Freimanová/ Jana Boušková, Josef Carda, Rudolf 
Hrušínský, Jana Švandová/ Naďa Urbánková, Jiří Menzel/ Zdeněk Žák. Režie: Jiří 
Menzel

5.	10.	 19.30	 „LÁSKA	V	OPERETĚ	A	V	MUZIKÁLU“
recitál Pavly Břínkové a Jana Ježka. V pořadu zazní nejznámější písně a dueta 
světových operet a muzikálů (Lehár, Kalmán, Bernstein, Weber, Porter, Friml, 
Nedbal a další). Klavírní doprovod Vladimír Truc nebo Jiří Pazour

7.	10.	 19.30	 „Baletní	gala“	Bohemia	balet	Praha
Concert de Lis, Suite en blanc, Večerní písně, Indigo Rose, Kartinky

8.	10.	 15.00	 „BROUHÁDKA“	aneb	pohádka	o	broučcích. Divadlo KRAPET 
Praha. Co se všechno může stát ve světě broučků, když se na paloučku potkají 
brouk SVALÍK, brouk ŠKODÍK, BERUŠKA a ještě k tomu najdou ubrečenou 
mravenčí kuklu. 

9.	10.	 19.30	 Y.	Reza			„KUMŠT“, Štúdio L+S
Kumšt je hrou o umění žít, nebo žít bolestivě. Jednoduše řečeno: je to hra 
o životě. Hrají:  Milan Lasica, Marián Labuda, Milan Kňažko, režie: Martin Parub-
jak

10.	10.	 19.30	 „EDITH,	VRABČÁK	Z	PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šan-
soniérky Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes slavné kabarety 
až po triumfální vystoupení v Olympii. Režie a choreografie: Libor Vaculík.

15.	10.	 19.30	 „CIKÁNI	JDOU	DO	NEBE“ J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, 
P. Malásek

30.10. Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Podmanivé melodie
a temperamentní tance. Režie a choreografie: Radek Balaš

17.	10.	 19.30	 Marc	Camoletti		„A	DO	PYŽAM!“ AP PROSPER
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. 
Hrají: Jiří Langmayer, David Suchařípa, Kateřina Brožová, Kateřina Hrachovcová, 
Gabriela Filippi a Martin Hruška. Režie: Petr Hruška

18.	10.	 19.30	 	„GALA	STRAUSS“ Slavné operetní melodie od Johanna Strausse
Netopýr, Annenská polka, Cigánský baron, Na krásném modrém Dunaji),
Franze Lehára Paganini, Země úsměvů, Veselá vdova. Karlovarský symfonický 
orchestr. Sólový zpěv: Gabriela Kopperová, Svatopluk Sem, dirigent: František 
Drs.

25.	10.	 19.30	 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. Účinkují: Markéta 
Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a Novákovo trio (Gabriela Krč-
ková – hoboj, zobcová flétna, Štěpán Koutník – klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. 
Aranžmá: Jaroslav Krček, kostýmy: Josef Jelínek.

31.	10.	 19.30	 Brian	Friel	„LÁSKY	PANÍ	KATTY“ Divadlo Na Jezerce 
Hra balancuje na tenké hraně mezi humorem a tragedií. Hrají: Jiřina Bohdalo-
vá, Simona Stašová/Dana Syslová, Jaroslav Satoranský/Pavel Soukup, Oldřich 
Vlach/Rudolf Jelínek, Andrea Elsnerová/Tereza Němcová, Věra Kubánková, 
Jaroslav Kepka. Režie: Vladimír Strnisko.

DIVaDlo DaGMar, koMorní sCÉna “U”
Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice

začátky	představení	v	19.30
4.10.	 Hosté	Divadla	Dagmar, předplatné RD
9.10.	 THEATRUM	MUNDUS, na motivy hry W. Saroyana Divadlo Svět. 

Klaun, herečka, medvěd a právě narozené dítě v divadelní budově před demo-
licí.

16.10.	 PŘEDÁVÁNÍ	CENY	VĚRY	VARTECKÉ, nejlepší dětská divadelní role 
sezóny. 

24.10.	 KONĚ, scénická koláž příběhů koní z literárního světa i ze skutečného 
světa kolem nás.

31.10.	 ANTICKÉ	DĚTI, první večer pravidelného setkávání studentské divadelní,
literární a hudební tvorby. Tentokrát členové Studia Divadla Dagmar v monolo-
zích z antických dramat. 

ClUb IMPerIal
Imperial Club, lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátek	koncertů:	20.30	hodin,	pokud	není	uvedeno	jinak
6.10.	 VIBE	FANTASY (Praha), formace skvělých instrumentalistů v čele
 s vynikajícím vibrafonistou R. Kramplem
13.10.	 BARTAS	BAND, jazzová pohoda a spontánní improvizace v podání předních 

pražských muzikantů
20.10.	 WORK	IN	PROGRESS (Praha), výrazný, osobitý jazzquintet, objev české jazzové 

scény
27.10.	 NO	BORDERS - Matěj Benko (Praha), akustické trio ve složení - piano, 

kontrabas, bicí; bravurní interpretace latinsko-americké hudby a jazzových 
standardů

karloVarskÝ sYMFonICkÝ orChesTr
Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary

6.10.  19.30 LÁZNĚ III  Mimořádný	koncert (ABO MC 2), A. P. Borodin: Polovecké
tance z opery Kníže Igor, Camille Saint-Saëns: Koncert pro violoncello a moll, 
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy (v instrumentaci Maurice Rave-
la), Tomáš Jamník – violoncello, Dirigent: Jiří Stárek

13.10. 19.30 Lázně III  Z	operety	do	operety (ABO B 3), Johannes Strauss: 

Netopýr, Cikánský baron, Franz Lehár: Paganini, Veselá vdova, Země úsměvů, 
Emmerich Kalmán: Hraběnka Marica
Oskar Nedbal: Polská krev, Gabriela Kopperová – soprán, Anna Janotová – sop-
rán, Bohdan Petrovič – tenor, Michal Klamo – tenor. Dirigent: František Drs

20.10. 19.30 Lázně III  Koncert	v	rámci	festivalu	„Tóny	nad	městy“ (ABO 
A3) Giuseppe Verdi: Sicilské nešpory – předehra, Carl Maria von Weber: Koncert 
pro klarinet č.1 f moll
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 38 D dur „Pražská“, Pietro Mascagni: 
Intermezzo z opery Sedlák kavalír, Darko Brlek - klarinet (Slovinsko). Dirigent: 
Alan Chircop (Malta)

27.10. 19. 30 GH Pupp Slavnostní koncert Bedřich Smetana: Má	vlast (bonus ABO A), 
Dirigent:  Jiří Stárek 

kIno PanasonIC
Vítězná 50, Karlovy Vary

1.	–	3.10.	 17.00 a 19.30
4.10. 19.30 KRÁSKA	V	NESNÁZÍCH, ČR 2006 Režie: Jan Hřebejk. Hrají: 

Anna Geislerová, Josef Abrahám, Jana Brejchová aj. Příběh mladé ženy řešící 
dilema lásky ke dvěma mužům. 

5.10. 19.30 Projekce Filmového klubu NOVÁ	FRANCIE, režie Jean Beaduin,
Francie 2003

6.	–	8.	10. 17.00 GARFIELD	2. (Garfield: A Tail of Two Kitties) USA 2006. Režie: Tim Hill. 
6.	–	8.10. 19.30 Filmový klub – Nejočekávanější asijský film roku. NEBOHÁ	

PANÍ	POMSTA, Jižní Korea 2005 Režie: Park Chan-wook. Hrají: Lee Yeong-ae, 
Choi Min-sik aj.

7.	–	8.10. 15.00 Bijásek pro nejmenší  KUŤÁSEK	A	KUTILKA ČR, 
9.	–	10.10. 9.30 Filmový klub PURURAMBO Slovensko 2006. Režie, scénář, 

kamera: Pavol Barabáš. Nová Guinea je největším tropickým ostrovem světa. 
Pod neproniknutelným zeleným závojem pralesa se ukrývá země mnohých 
tajemství, pověr a neobjasněných záhad. 

12.10. 19.30 Filmový klub Pásmo	filmů	Tomáše	Vorla, režie: Tomáš Vorel, ČR, 1985
13.	–	14.10. 19.30   Filmový klub – Hlavní cena ve Zlíně. TOMMYHO	PEKLO. 

Norsko 2005. Scénář a režie: Ove Raymond Gyldenas. Hrají: Eirik Evjen, Anine 
Eckhoff aj.

14.	–	15.10. 15.00  Bijásek pro nejmenší. KRÁLOVNA	KOLOBĚŽKA, ČR 
15.	–	17.10.	19.30  PIRÁTI	Z	KARIBIKU	2.	–	TRUHLA	MRTVÉHO	MUŽE USA  2006 Režie: 

Gore Verbinski. Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley aj.
19.10. 19.30 Filmový klub KŘIŽNÍK	POTĚMKIN, režie: S.M. Ejzenštejn, Rusko, 1925
20.	–	21.10. 19.30  LET	Č.	93 USA, VB, Francie 2006 Scénář a režie: Paul Greengrass.  

Hrají: J. Johnson, Gary Commock aj. 11. září 2001. Teroristé unesli čtyři 
letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Tohle je příběh čtvrtého z nich. Neokázalý snímek 
o nenápadném hrdinství.

21.	–	22.10. 15.00  Bijásek pro nejmenší MYŠÍ	KOČIČINY, ČR 
22.	–	23.10.19.30  Filmový klub – nestihli jste na MFF? ZTRACENÉ	MĚSTO, USA 2005

Režie, hudba: Andy Garcia. Hrají: Andy Garcia, Inés Sastre, Bill Murray aj. 
Havana 1958. Doba, která některým přála, pro jiné však byla nešťastným 
obdobím spojeným s vládou diktátora Batisty. Radikální revoluční změny 
spjaté s osobností Fidela Castra ovšem pro hrdinu vyprávění, jímž je majitel 
nočního hudebního klubu, znamenají drastickou změnu.

25.10. 19.30 Filmový klub AMAZONIA	VERTICAL Slovensko 2004. Režie
a kamera: Pavol Barabáš. Hora Boha zla – tak jí říkají domorodí amazonští 
Indiáni. Čtveřice slovenských horolezců zažila na stolové hoře Auyán Tepui 
magické spojení s přírodou, odehrávající se navíc ve vertikální rovině. 

26.10. 19.30 Filmový klub Bůh	je	mi	strachem, režie: Sandi Simcha DuBowski,
USA 2001

27.	–	29.10.	 17.00  AUTA, USA 2006. Režie: John Lasseter. Hlasy: Richard Krajčo, Jan 
Teplý, Kateřina Brožová aj. Animovaná komedie ze světa autíček. 

27.	–	29.10.  19.30  Filmový klub KRAJINA	PŘÍLIVU Kanada, VB 2005, Námět: Mitch 
Cullin - stejnojmenný román. Režie: TERRY GILLIAM. Hrají: Jodelle Ferland, 
Brendan Fletcher, Jeff Bridges aj. Krajina přílivu je výjimečný film z bizarního 
světa, kde vládne černý humor se značnou dávkou cynismu, ale také omam-
né opojení nekonečností „dětské“ fantazie.

28.	–	29.10.  15.00  Bijásek pro nejmenší O	HLOUPÉM	PECIVÁLOVI	ČR 
30.10.	–	1.11.  19.30   PRACHY	DĚLAJ	ČLOVĚKA 

ČR 2006. Scénář: Radek John. Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Tomáš Hanák, Ond-
řej Vetchý aj. Příběh tří kamarádů na pozadí rekonstrukce dvou největších 
českých loupeží uplynulých let.

DIVaDlo hUsoVka
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

7.10. 19.30 Iva Peřinová: LOUPEŽNÍCI	NA	CHLUMU,  Spolek Divadelních Nadšenců 
(člen Plzeňské neprofesionální scény), režie: Jakub Zindulka

8.10. 15.00 Miroslava Exnerová: JAK	SE	BURIAN	NUDIL,  režie: M. Exnerová
13.10. 20.00 TULÁCI, koncert známé ostrovské country kapely
19.10. 20.00 PROMĚNY, koncert karlovarské rockové kapely. Hostem večera je kapela 

GREYHOUND a kytarista a zpěvák Míla Froněk
20.10. 19.30 David Drábek: PĚNKAVA	S	LOUTNOU, příběh o lásce, zradě a odpuštění. 

Režie: Anna Ratajská
21.10. 19.30 Igor Bauersima: NORWAY	TODAY. Milostný příběh na útěku ze života. 

Spolek Divadelních Nadšenců (člen Plzeňské neprofesionální scény), režie: 
Jakub Zindulka

TherMal, VelkÝ sÁl
20.10.	 19.30	 Divadlo	Sklep	BESÍDKA	2006
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reGenerační CenTrUM srDíčko
Varšavská 13, II. patro, K. Vary

3.,	10.,17.,24.	a	31.	10.  18.00  REIKI	VEČER , meditace, relaxace, učení, tanec, 
MUDr. Petr Kadleček

19.	10. 18.00 IRISDIAGNOSTIKA	–	OKO	DO	DUŠE	OKNO, přednáška s besedou, Jana 
a Jiří Hendrychovi

26.10. 18.00 VYUŽITÍ	PŘÍPRAVKŮ	ENERGY v gynekologii a porodnictví, MUDr. Haltmar
5.-	8.	10. Kurz THAJSKÉ masáže, dle metodiky chrámové školy Wat Po v Bangkoku
14.	10. Kurz INDICKÉ masáže hlavy (champi), starověká ajurvédská terapie působí jako 

opravdový lék na různé bolesti, napětí, stress.
21.	-	22. 10.		Kurz AROMA masáže

klUb PaDereWskI
Lázeňská 5, Karlovy Vary

Začátky	představení	v	19.30	–	pokud	není	uvedeno	jinak
6.10.  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 Karlo-
vy Vary – Rybáře.

11.10. 17.00 Jak	na	partnerství,	manželství,	vztahy?	Manželství	a	vztahy,
 Dianetické centrum Plzeň pořádá přednášku.
13.10. Josef	Topol	–	Stěhování	duší, monodrama o síle i slabosti lásky, o pocitu smys-

luplnosti i marnosti a malosti života. V režii Karola Skladana se představí herečka
Lucie Domesová. Představení Divadla v patře – divadelní scény Klubu Paderewski.

18.10. Vladimír	Václavek	&	Miloš	Dvořáček Vynikající kytarista a  frontman několika 
mezinárodních i našich kapel. Doprovod a perkusionista Miloš Dvořáček.

20.10. Anna	Franková	–	Nechte	na	hlavě. Divadlo Dagmar uvádí komorní hru 
o podivuhodných příbězích klobouků, které zpívají operní a operetní árie, 
muzikálové písně i šansony. Hraje a zpívá Dagmar Hubičková.

23.10. Tibet	a	jeho	hora	Bohů	Kailash. Přednáška česko švýcarského horolezce, ces-
tovatele a fotografa Čestmíra Lukeše o pouti na tibetskou posvátnou horu 
a k vlastnímu já. Povídání spojené s projekcí diapozitivů a hudbou.

24.10. Jan	Burian	–	Portugalsko	trochu	jinak. Známý písničkář a cestovatel vypráví 
a komentuje své fotografie z tajemné země druhém konci Evropy, kde mají rádi 
fotbal, literaturu a zdrobněliny všeho druhu.

 Výstava: Vlastislav Vlasák – fotografie karlovarského	autora	(do	31.10.) 

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 pokameňování 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 Vřídelní kolonády 
uspořádána jako 3. exkurzní trasa trvalá expozice nejkrásnějších 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 distribuu-
je Infocentrum Města KV.

GalerIe na oChoZU
Vřídelní kolonáda, 1. patro

8.10. 17. 00 vernisáž: SALON Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců (do 29.10.)
 

GalerIe DUhoVÁ PaleTa
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel. 353 449 131

„Nejsme	jen	sportovci“, výtvarné práce žáků, ZŠ Krušnohorská, K. Vary, Mgr. Alena 
Válková od 1.11. „Jen	tak	pro	radost“, Veronika Wimmerová

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.

7.10. 17. 00 vernisáž: Jiří	Kačer	–	kameny,	Mikoláš	Axmann	-	tisky
Dva autorské přístupy využívající kámen - Kačerovy robustní kamenné sochy zjedno-
dušených forem v kontrastu s Axmannovými složitými organismy monochromních 
litografií a abstraktními barevnými kompozicemi kamenopisů a monotypů (do 26.11.)

hVĚZDÁrna a raDIoklUb lÁZeŇskÉho MĚsTa karlo-
VY VarY, o. P. s. sTřeDIsko hVĚZDÁrna

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

Každý	pátek	a	sobotu
19.00 O	NEZBEDNÉ	HVĚZDIČCE, pohádka pro děti 5-9 let s rodiči, na konci
 programu krátké pozorování oblohy určené nejmenším.
20.30 NA	KŘÍDLECH	PEGASA,  pozorování oblohy pro děti od 9 let a dospělé
 Denně 15. - 19. října SVĚTOVÝ	TÝDEN	KOSMONAUTIKY	2006
19.00 hodin SMRT	V	PŘÍMÉM	PŘENOSU – audiovizuální program k 20.výročí
 havárie Challengeru v rámci Světového týdne kosmonautiky 2006.
20.30 hodin DEEP-SKY	OBJEKTY - pozorování objektů bezměsíčné oblohy

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, tel.: 777 953 420

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 elektrotechniky
Víkendy – turistické výlety na radioamatérské středisko radioklubu OK1KVK na Blaten-
ském 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

MUZeUM ZlaTÝ klíč
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
Výstava: SKLENĚNÉ	ARTEFAKTY, Dalibor Nesnídal, sklo, kameny, keramika, klacky, kosti
18.10. 17.00 vernisáž: MILÍŘE	2006 (do 19.11.)
19.10. 18.00 přednáška: ŽIDÉ	V	KARLOVÝCH	VARECH, Mgr. Lukáš Svoboda
 

krajskÁ knIhoVna karloVY VarY
Pobočka Studijní oddělení (Lidická 40, budova SPgŠ) uzavřena pro veřejnost z důvo-

du rekonstrukce po celý měsíc
budova DVORY
Výstava	obrazů	Jiřiny	Romové do 27.10.  
2.	-	8.	října	2006	-	jubilejní	10.	Týden	knihoven - motto celostátní akce „Cesta do 

knihovny“
12.10. 14.30 Seminář	Britské	rady - Současná severoirská literatura - lektorka 

Mgr. Michaela Čaňková 
12.10. 16.30 Anglický	seminář	Britské	rady - Reading North Ireland Literature - lek-

torka Mgr. M. Čaňková  

Dětské oddělení
2.	10. 15.00 Velké říjnové společné čtení – hlasité čtení pro veřejnost
4.	10. 15.00 Turnaj ve hře Bang!
5.	10. 15.00 Dětská výtvarná dílna – práce s přírodninami

MaTeřskÉ CenTrUM
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 606 581 369

MAMANET – Internetová kavárna – pro matky na MD, studenty, seniory,... připojení 
zdarma
20.10.	-	21.10.	Dětská	burza 
26.10.	 16.30 beseda na téma: „Jen ho nechte, ať se zlobí aneb Máme doma batole“ , 

máte doma dítko ve věku 1 -3 roky a občas si nevíte rady? Přijďte a zeptejte se. 
Přednášet bude PhDr. Monika Kopárková

  

Den senIorŮ  12. – 14. 10. 2006
čtvrtek	12.	10. 18.30  Městská knihovna Karlovy Vary, I.P. Pavlova 7

dětské oddělení:  Přednáška Bc.Veronika Pavlů “Jak	přežít	stáří”

pátek	13.	10. 17.00  Kino Panasonic, Vítězná 48
 „Účastníci	zájezdu“ - komedie podle bestselleru Michala Viewegha - 
vstup volný do naplnění kapacity sálu

sobota	14.	10.	 9.00 – 12.00   Městská knihovna Karlovy Vary, I.P. Pavlova 7
čítárna: Internet	pro	seniory	zdarma    

             
10.00   Hlavní pošta PROCHÁZKA	KARLOVÝMI	VARY

s odborným výkladem Mgr. Jiří Klsáka, archeologa Krajského muzea 
Karlovy Vary po trase od hlavní pošty na Divadelní náměstí 

14.00 - 18.00 Thermal Kongresový sál, TANEČNÍ	ODPOLEDNE	
S	HORALKOU 

14.00   Thermal, velký  sál  KONCERT	 HANY	 ZAGOROVÉ	
A	PETRA	REZKA - vstupenky na koncert budou  vydávány v pokladně 
Thermal 12.10. a 13.10. od 14.00 do 17.00 a hodinu před koncertem tj. 
14.10. od 13.00 v max. počtu 4 ks na osobu
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jaZZFesT  2006
XXIII. MeZInÁroDní jaZZoVÝ  FesTIVal  karloVY  VarY 5. - 7. 10. 2006

Dramaturgie JAZZFESTU se vždy snažila 
zaměřit na moderní jazz a styly jemu blíz-
ké, letošní rok pak má žánrově nejširší 
záběr. Již tradičně proběhnou od 4. do 7. 
10. vždy od 16 hodin propagační koncerty 
na Vřídelní kolonádě. Ovšem na rozdíl od 
předešlého ročníku jsou to hudebníci té 
nejmladší generace. Například v dětském 
bigbandu GRINGOS ze ZŠ a ZUŠ Šmeralo-
va  v Karlových Varech je některým hráčům 
méně než 10 let. Vedle již známé karlovar-
ské formace NOVÁ	 KREV se představí 
nová karlovarská kapela TRIALOG	 JAZZ. 
Čtveřici doplní zajímavá kapela z Plzně, 
WORK	IN	PROGRESS, která zároveň oteví-
rá jamsession 6. 10 . v Bechers‘baru Grand- 
hotelu Pupp.    

Kapely hrají v nejrůznějších žánrech 
současné moderní hudby, spojuje je však 
hudební originalita, vlastní kompozice 
a vysoká hráčská kvalita.

Na prvním večerním festivalovém 
koncertu ( 5.10. 19, 30 hodin, Malý sál LH 
Thermal) se představí karlovarskému pub-
liku již známý bigband WWW.	BAND.	CZ. 
Band přichází s novým originálním pro-
gramem, který vytvořil dirigent a pianista 
orchestru Kryštof Marek se světově pro-
slulým  maďarským  saxofonistou, žijícím 
ve Frankfurtu n. M.,  TONY	 LAKATOSEM.  
Lakatos spolupracuje s absolutní světovou 
špičkou (George Mraz, All Foster, Randy 

Brecker atd), ale setkání s Kryštofem ho 
doslova nadchlo, což potvrzuje i loňská 
společná nahrávka na CD „ Angelś Crying 
in My head, Angelś Langhter in My Heart“. 

Dále se 5.7. představí  soubor repre-
zentující hudební žánr world music, resp. 
afrosoul - EMASHIE - muzikanti, zpěváci 
a tanečníci Emashie pocházejí ze tří kon-
tinentů ( Afrika, Lat. Amerika a Evropa), 
v hudbě a tanci se projevuje jejich původ-
ní folklor, doplněný soudobými rytmy, 
prvky jazzu, funky a rocku, elektrifikované 
instrumenty ve spojení s těmi původními 
africkými, nebo latinskoamerickými. 

První festivalový večer potom zakončí 
fenomenální hráč na foukací harmoniku 
a zpěvák SUGAR	 BLUE. Jedná se o blues
s rockově laděnou texaskou rytmikou 
s českým basistou žijícím ve Švýcarsku 
Georgem Kozlem. Sugar Blue je znám 
z mnohých projektů v oblasti jazzu i rocku 
( např. Stan Getz, nebo Rolling Stones). 

Druhý den festivalu 6. 10. patří swin-
gové hudbě a Slavnostnímu sálu Grand 
hotelu Pupp. V prostorách noblesního sálu 
vystoupí dnes již legendární BIGBAND	
GUSTAVA	 BROMA. Nemá smysl se zmi-
ňovat, že Bigband patří  k evropské špičce. 
Jeho dirigentem je v současné době Vladi-
mír Valovič. 

Největší hvězdou celého letošního 
festivalu bude speciální host bigbandu

G. Broma - swingová a gospelová černoš-
ská zpěvačka JOAN	 FAULKNER. J. Faulk-
ner nevystupuje s bigbandem G. Broma 
poprvé a vždy, v tuzemsku i v zahraničí, 
sklidila díky svému obrovskému hlasové-
mu fondu, dokonalému rytmickému cítění 
a celkovému energickému projevu, eufo-
rické ovace. Součástí večera bude předání 
CENY	 	 GUSTAVA	 BROMA, kterou každo-
ročně uděluje Český rozhlas Brno. Letošní 
cenu získal trumpetista PAVEL	HUSIČKA. 
Věříme, že překoná zdravotní problémy 
a zúčastní se večera.

Poslední a závěrečný koncert jsme umís-
tili do Velkého sálu LH Thermal. Důvod byl 
prozaický – uspokojit co nejvíce zájemců 
o jazzovou i populární hudbu. Podnětem 
je vystoupení skvělého vokálního kvarteta 
ČTYŘTET	JIŘÍHO		KORNA. Čtyřtet  zvedá 
publikum ze sedaček perfektním provede-
ním, zajímavým výběrem repertoáru bez 
žánrového omezení, inteligentním jem-
ným humorem a skvělými individuálními 
výkony.

Česko – slovinské trio UHLÍŘ	 –	 JUR-
KOVIČ	 –	 HELEŠIC je dalším bodem pro-
gramu finálového večera. Kontrabasista 
FRANTIŠEK	 UHLÍŘ je bývalým spoluhrá-
čem K. Velebného, dodnes spolupracuje
s E. Viklickým. Jeho četné aktivity ho při-
vedly ke spolupráci s různými meziná-
rodními skupinami nebo sólisty. Kytarista 

DARKO		JURKOVIČ je členem „EUROPLA-
NE	ORCHESTRA“, mezinárodního jazzové-
ho oktetu založeného v Itálii. Hrál na mno-
ha festivalech s předními jazzmany. V roce 
2000 byl vyhlášen nejlepším slovinským 
jazzovým kytaristou. JAROMÍR	 HELEŠIC 
je všestranně zaměřený bubeník, hrál s L. 
Deczim, K. Velebným i L. Hulanem. Vystu-
puje po celém světě.

Na závěr celého letošního festivalu 
vystoupí ve Velkém sále LH Thermal róm-
ská kapela z Brna GULOČAR. Úspěšně 
vystupovala po Spojených státech a navá-
zala spolupráci hudební i producentskou 
se slavným basistou Dougem Vimbis-
chem. Guločar je opět zajímavé spojení 
funky, soulu, prvků soudobé taneční hud-
by a romského folkloru.

Festival již šestým rokem organizuje 
Občanské sdružení Jazzový kruh.

                                                           Milan Krajíc
ředitel festivalu

Kontakty:
Milan	Krajíc

603 807 218
dr.	Jana	Fefferová

(produkce, média) 603 895 354
Bohdana	Rabová

(produkce) 602 594 337

Program jaZZFesT  2006
sTřeDa 4. října 2006  

16.00	Vřídelní	kolonáda 
Propagační koncert - Nová krev ( K. Vary)
                                 

čTVrTek 5. října 2006
16.00	Vřídelní	kolonáda 
Propagační koncert - Trialog jazz ( K. Vary)
                                                                                                   
19.30	Malý	sál	LS	Thermal	                                                                                               
1. FESTIVALOVÝ KONCERT
 WWW. banD. CZ
  TonY lakaTos ( h)   
  eMashIe ( afrika, lat. amerika, evropa)
 sUGar blUe ( Usa)

PÁTek 6. října 2006
16.00	Vřídelní	kolonáda     
Propagační koncert – Work in progresss (Plzeň)

19.30	Slavnostní	sál	Grand	hotelu	Pupp				                                                                       
2. FESTIVALOVÝ KONCERT
 bIGbanD GUsTaVa broMa ( CZ, sk)
 joan FaUlkner ( Usa)
V rámci slavnostního koncertu bude udělena prestižní Cena Gustava Broma.
                 
23.30	Bechers	bar	Grand	hotelu	Pupp    
JAMSESSION                                                                       

soboTa 7. října 2006
16.00	Vřídelní	kolonáda 
Propagační koncert – Bigband Gringos ( K. Vary) 

19.30	Velký	sál	LS	Thermal		                                                                                
 3. FESTIVALOVÝ KONCERT                                                   
 čTYřTeT  jIřího korna ( CZ)
 jUrkoVIč + Uhlíř + heleŠIC ( CZ, Cr)                                       
 GUlo čar (CZ)

Den Pro ZDraVí
pořádá ÚO Svazu diabetiků ČR Karlovy Vary

V	PONDĚLÍ	23.	ŘÍJNA	2006
v rámci Světového dne diabetu od 10.00 do 16.00
v ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍCH (v parku u hlavní pošty)

Nabízené	služby:
měření tělesného tuku, krevního cukru a krevního tlaku

benefiční koncert
16.10	 18.00	 Kostel	sv.	Anny, K. Vary - Sedlec Benefiční	koncert 
 
 Program: Od baroka po současnost
 Účinkují: Dívčí akademický sbor Západočeské univerzity v Plzni

 Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné   
 dobrovolné.
 Akce se koná za podpory města K. Vary
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ProGraM FesTIValU ToUrFIlM 
a ToUrreGIon FIlM středa 4. 10. 2006 

      10.00 Slavnostní ZAHÁJENÍ FESTIVALU TOURFILM 2006 
     zahajovací projevy a projekce loňského vítězného
   filmu
   Slavnostní sál GRAND HOTELU PUPP

10.30-11.30 HVĚZDA FESTIVALU -  MARK INGLIS (NOVÝ ZÉLAND)
   společně s režisérem MICHALEM HAVASEM
   vystoupení Slavnostní sál – hlavní podium
   filmové ukázky z výstupu na MOUNT EVEREST
   Slavnostní sál – hlavní podium

11.30-11.45 AUTOGRAMIÁDA – MARKA INGLISE
   Slavnostní sál - podium

11.30-17.00 6 PROJEKCÍ TOURFILMU A TOURREGIONFIMU
   Slavnostní sál 

12.00-13.00 TISKOVÁ KONFERENCE HVĚZDY FESTIVALU
MARK INGLIS

   Malá Dvorana

13.00-14.00 PREZENTACE HORSKÉ SLUŽBY ČR
   Mgr. TOMÁS V. NOVÁK
   Slavnostní sál - FORUM

13.00-14.30 MEDIA PARTY
   hala PARK HOTEL PUPP

14.00-15.00 PREZENTACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO
    salonek Chopin

15.00-16.00 PREZENTACE NOVÉHO ZÉLANDU
   za účasti velvyslance N.Z. v Berlíně, který je velvyslancem i    
   pro ČR. Hosty prezentace honorární konzulka pro ČR 
   a horolezec MARK INGLIS
   Malá Dvorana

10.00-17.00 TOURMAP – soutěžní výstava map a průvodců
   Slavnostní sál

10.00-17.00 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA WWW A CD ROMU
      Slavnostní sál

10.00-17.00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČESKÉ ŠVÝCARSKO
    Slavnostní sál

10.00-17.00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DISCOVER THE WORLD 
   JIŘÍ KOLBABA
   Slavnostní sál

19.30-20.15 Slavnostní PŘEDÁVÁNÍ CEN  TOURREGION FILM
   Slavnostní sál

20.15-23.30 SPOLEČENSKÝ VEČER TOURREGION FILMU
A TOURFILMU 

   Slavnostní sál

ProjekCe Pro VeřejnosT

10.00-16.00 LÁZNĚ  III., VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, FILMOVÝ VLAK
TOURFILMU

   Na dvou místech se budou promítat filmy pro veřejnost.
Vstupné je zdarma a projekce budou doplněny Filmovým 
vlakem TOURFILMu, který přistaví ČD 
na dolní nádraží v Karlových Varech. 
Tento  Filmový vlak využívá Zlínský 
festival filmů pro děti. Bude to zpes-
tření nabídky pro veřejnost.

ProGraM FesTIValU ToUrFIlM 
a ToUrreGIon FIlM čtvrtek 5. 10. 2006 

			9.00-16.00 6 PROJEKCÍ TOURFILMU A TOURREGIONFILMU
   Slavnostní sál

			9.00-16.00 TOURMAP – soutěžní výstava map a průvodců 
   Slavnostní sál

			9.00-16.00 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA WWW A CD ROMU
   Slavnostní sál

10.00-10.30 QUEEN MARY II. se představuje 
   Rybišar -  ORBISLINK
   Slavnostní sál - FORUM

10.30-11.30 TOULAVÁ KAMERA – ČESKÁ TELEVIZE
   Slavnostní sál – hlavní podium

11.30-12.30 CESTOVÁNÍ PO ISLANDU J. KOLBABA + herec J.Dušek
   Slavnostní sál – hlavní podium

12.30	–	13.00 PREZENTACE PRAHY
   Slavnostní sál FORUM

13.00-14.00 TOURFORUM
   REKLAMNÍ KAMPAŇ CZECH TOURISMU MOZART
   V RAKOUSKU + KRIZOVÁ KAMPAŇ – Nora Dolanská
   Slavnostní sál - FORUM

14.00-15.00 TOURFORUM
   ředitel CZECH TOURISMu představuje strategii této
   agentury pro rok 2007
   Slavnostní sál – FORUM

14.15-15.00 TISKOVÁ KONFERENCE
   Obnova golfového turnaje GOLFCUP TOURFILM 2006 
   a 2007
   Malá Dvorana

15.00-16.00 VZPOMÍNKA NA JANA ŠPÁTU
   Retrospektiva jeho cestovatelských filmů a vzpomínka
   přátel
   Slavnostní sál – hlavní podium

9.00-16.00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DISCOVER THE WORLD 
   JIŘÍ KOLBABA
   Slavnostní sál

9.00-16.00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – ČESKÉ ŠVÝCARSKO
   Slavnostní sál

15.00-16.00 ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ KONFERENCE 
   Účast ministra + ředitele CZECH TOURISMU
      Malá Dvorana

16.00-17.00 KONCERT VIAREGGIO KVARTET
   ARIE PUCHINIHO
   Malá Dvorana

16.00-17.00 PREZENTACE VIAREGGIO (ITÁLIE)
   Salonek Chopin

         20.00 AWARD CEREMONY TOURFILM
   Večer města KARLOVY VARY a CITTÁ DI VIAREGGIO
   Slavnostní sál, Randez Vous, Zrcadlový sál

PROJEKCE	PRO	VEŘEJNOST

10.00-16.00 LÁZNĚ  III., VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, 
  FILMOVÝ VLAK TOURFILMU
  Dolní nádraží KARLOVY VARY
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s P o rT
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Možnost dlouhodobého pronájmu na tel. 353 564 119 od 7.30 – 14.00.
Krátkodobý pronájem na správce hřiště od 14. 00 do 21.00 - tel. 721 673 972
Možnost pronájmu tělocvičen a posilovny. V zimě je též v provozu hřiště 
s osvětlením.
Nabízíme	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 stě-
na, 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 739 250  476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na  košíkovou, odbíjenou, 

nohejbal, florbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:   po – pá                  15.00 – 20.00

so – ne                   15.00 – 20.00
svátky, prázdniny  15.00 – 20.00

aT l e T I k a
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým úče-
lům sportovních klubu a veřejnosti – vstup zdarma

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

  h o k e j
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt ��� ��� ���

Extraliga:
6.10. 18,00  HC ENERGIE – HC Lasselsberger Plzeň
8.10. 17,30  HC ENERGIE – HC Oceláři Třinec
13.10. 18,00  HC ENERGIE – Bílí Tygři Liberec)
15.10 17,30  HC ENERGIE – HC Slavia Praha
22.10. 17,30  HC ENERGIE – HC České Budějovice
27.10.  18,00  HC ENERGIE – HC Vítkovice

ko Pa n Á
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426

ČFL	muži,	hřiště	Drahovice:
1.10. 10,30  SK Buldoci – FK Mladá Boleslav B
15.10. 10,30  SK Buldoci – FK Kolín
29.10. 10,30  SK Buldoci – SK Slovan Varnsdorf

Česká	divize	staršího	dorostu,	hřiště	Dvory:
14.10. 10,00  SK Buldoci – Junior Praha
28.10. 10,00  SK Buldoci – SK Roudnice nad Labem

Česká	divize	mladšího	dorostu,	hřiště	Dvory:
14.11. 12,15  SK Buldoci – Junior Praha
28.11. 12,15 SK Buldoci – SK Roudnice nad Labem

Česká	divize	starších	žáků,	hřiště	Drahovice:
7.10. 10,00  SK Buldoci – Junior Praha
21.10.  10,00  SK Buldoci – FK Ústí nad Labem

Česká	divize	mladších	žáků,	hřiště	Drahovice:
7.11. 11,45  SK Buldoci – Junior Praha
21.10. 11,45  SK Buldoci – FK Ústí nad Labem

Krajský	přebor	dorostu,	hřiště	St.	Role	Truhlářská:
15.10. 14,00  SK Buldoci B – Spartak H. Slavkov
29.10. 14,00  SK Buldoci B – FK Nejdek

Krajská	soutěž	dorostu,	hřiště	Drahovice:
8.10. 14,00  SK Buldoci C – SK Dolní Rychnov
22.10. 14,00  SK Buldoci C – FK Loket

Krajský	přebor	mladších	žáků,	hřiště	Drahovice:
8.10. 10,00  SK Buldoci B – Jiskra Aš

22.10. 10,00  SK Buldoci B – FC Fr. Lázně
Krajský	přebor	starších	žáků,	hřiště	Drahovice:

8.11. 11,45  SK Buldoci B – Jiskra Aš
22.11. 11,45  SK Buldoci B – FC Fr. Lázně

Okresní	přebor	žáků,	hřiště	Drahovice:
1.10. 13,30  SK Buldoci – STST Údrč
15.10. 13,30  SK Buldoci – Čechie Dalovice

Turnaje	přípravek,	hřiště	Drahovice:
1.10.      9,00  SK Buldoci – mladší přípravka

Š aC hY
KŠ Tietz, hrací místnost –Jaltská 7, 3. poschodí, kontakt 777 740 223

každé úterý a pátek od 18,00 pravidelné tréninky

Dne 9.-10.9.2006 se konalo na stadionu AC Start K.Vary mistrovství České 
republiky žactva v atletice. Pořadatelem byl Karlovarský krajský atletický svaz 
ve spolupráci s AC Start K.Vary. Generálním partnerem bylo město K.Vary.
Na snímku vidíme mistra České republiky Vladimíra Tomka z ACD K.Vary
ve skoku vysokém (skočil 188 cm) spolu s náměstkyní primátora města Monikou 
Makkiehovou, Tomášem Dvořákem-trojnásobným mistrem světa v desetiboji 
a trenérkou Kristou Moudrou. Zástupci Českého atletického svazu zhodnotili 
toto mistrovství jako jedno z nejpovedenějších. Startovalo přes 400 závodníků 
ze 111 oddílů celé České republiky. Tomáš Dvořák po celé dva dny předával 
medaile a podepisoval se našim mladým atletickým nadějím. Chtěl bych záro-
veň poděkovat sponzorům této akce: Firmám Baustav K.Vary, Liapor, Holandia, 
Karlovarský porcelám Thun, Krajskému úřadu, firma Bláha, Krajskému svazu 
ČSTV a hlavně Městu K.Vary. Zároveň chci poděkovat všem dospělým i mlá-
deži, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu závodu. Český atletický 
svaz na základě výborné organizace závodu nám chce do budoucna přidělovat 
nejen mistrovství ČR, ale i mezistátní utkání. Od všech účastníků jsme slyše-
li, jaký máme nejen krásný atletický stadion, ale i celé město. Rádi by se sem 
k nám vraceli.                                        Prezident AC Start K.Vary Mgr. Vladimír Hůrka

Mistrovství čr žactva v atletice

se konal po 32 letech  opět v Karlových Varech ve dnech 25. – 26. srpna 2006.
Soutěžilo se v běhu na 100 metrů překážek, ve štafetě 4x100 metrů s překážka-
mi a v královské disciplíně požárního sportu – požárním útoku.

35. ročník Mistrovství české republiky 
v požárním sportu družstev
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seriál o třídění a recyklaci odpadů, “Úvod”
Třídění	 odpadů	 je	 v	 současné	

době	 velmi	 populární	 téma.	 Málo-
kdo	však	dokáže	s	jistotou	říci,	jak	
správně	 odpady	 třídit	 a	 jak	 s	 nimi	
po	 vytřídění	 nakládat.	 Proto	 jsme	
se	 rozhodli	 Vás	 prostřednictvím	
Radničních	listů	informovat	o	tom,	
jak	správně	třídit.	

Co	je	to	odpad?
Odpad je jakákoliv movitá věc, kte-

rá se stává pro člověka nepotřebnou 
a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují 
i situace, kdy je občan povinen se věci 
zbavit, pokud  ztratila svůj původní 
účel, nebo vlastnosti – např. autovrak. 
Platné zákony nařizují každému odpa-
dy třídit a předávat je pouze firmám 
oprávněným k nakládání s odpady. 
Znamená to tedy, že není možné 
hromadit na pozemku harampádí 
a tvrdit, že  je to materiál potřebný ke 
zpevnění plotu před dotěrným souse-
dem. 

Odpady vznikající v domácnos-
tech se nazývají domovní odpad,  
komunální odpad je pak odpad, který 
vzniká na území obce, tzn. domovní 
odpad od občanů a odpad z údržby 
obce (odpadkové koše, uliční smetky, 
hřbitovní odpad, ...)

V	praxi	se	domovní	odpad	třídí	na	
čtyři	skupiny
1. Objemný odpad.

 Objemný odpad je odpad, který 
se pro svoje rozměry nebo hmot-
nost nevejde do klasické nádoby na 
odpad. Jedná se především o části 
nábytku, podlahové krytiny, sanitární 
keramiku a jiné rozměrné vybavení 

domácností. Jelikož se takový odpad 
nevejde do standardní nádoby na 
odpad, ukládá se do tzv. velkokapa-
citních kontejnerů o objemu 5 - 32 m3.
Tyto kontejnery jsou umístěny buď 
ve sběrných dvorech, nebo  jsou 
pravidelně rozmisťovány v obci na 
veřejných prostranstvích. Výhodou 
sběrných dvorů je jejich pravidelná 
provozní doba a vyškolená obsluha, 
která zabrání vzniku hromad odpadů 
okolo kontejneru. Objemný odpad se 
zpravidla dále neupravuje a ukládá se 
na skládky, případně se odstraňuje ve 
spalovnách komunálních odpadů.

2. Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad je takový 

odpad, který obsahuje jednu nebo 
více složek nebezpečných pro lidské 
zdraví, nebo pro životní prostředí, 
nebo má alespoň jednu nebezpečnou 
vlastnost. Proto je nezbytně nutné 
takovéto odpady třídit z domovního 
odpadu a předávat je specializovaným 
firmám ve sběrných dvorech, nebo 
při mobilních svozech nebezpeč-
ných odpadů. Mobilní sběry probíhají 
zpravidla dvakrát ročně a  obec by 
o nich měla v  dostatečném předsti-
hu informovat. V žádném případě 
není možné odhazovat nebezpečné 
odpady do popelnic. V případě, že si 
nejste jistí, zda se jedná o nebezpeč-
ný odpad, můžete najít informace na 
obalu výrobku (např. výrobci barev na 
obalech uvádějí, jak s obalem naklá-
dat), nebo s předmětem jednejte jako 
by to nebezpečný odpad byl. Můžete 
tak zabránit případnému poškození 
zdraví, nebo kontaminaci prostředí.

Jaké nebezpečné odpady v domác-
nostech vznikají?

Jsou to barvy, laky a lepidla obsahu-
jící těžké kovy a rozpouštědla a obaly 
od těchto látek, prostředky domácí 
chemie, nebo látky na hubení škůdců 
či plevelů, minerální oleje a tuky, pro-
vozní kapaliny z motorových vozidel, 
akumulátory a většina baterií, zářiv-
ky a jiná zařízení s obsahem rtuti, 
nepoužité léky včetně mastí, kyseliny, 
fotochemikálie, vyřazená elektronika 
(zejména monitory) a chladničky.

Nebezpečné odpady se po sbě-
ru od občanů převezou speciálně 
upraveným vozem k dalšímu naklá-
dání. Lednice, elektronika, zářivky, 
akumulátory se na zvláštních zaříze-
ních demontují, odstraňují se z nich 
nebezpečné složky, které se následně 
bezpečně odstraňují nebo používají 
při výrobě nových výrobků. Použité 
minerální oleje se dají regenerovat 
např. na oleje topné. Většina kapal-
ných nebezpečných odpadů, léky, 
materiály znečištěné nebezpečný-
mi odpady se spalují ve spalovnách 
nebezpečných odpadů. Takovýchto 
spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi 
vybaveny např. velké nemocnice, kte-
ré tak likvidují infekční materiál. Ostat-
ní nebezpečné odpady, které nelze 
žádným z výše uvedených způsobů 
zpracovat, či odstranit, se ukládají na 
skládky nebezpečných odpadů, což 
jsou  zařízení, kde  se přísně dohlíží na 
bezpečné uložení odpadu.

3. Využitelné odpady
Využitelné odpady jsou odpady, 

které se dají použít k získání stejné-

ho, nebo podobného materiálu, nebo 
výrobku. Tradičně se mezi tyto odpa-
dy řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově  
nápojové kartony a odpad ze zeleně 
(bioodpad).

Využitelné odpady se dají při 
dodržení přesných pravidel sbírat do 
oddělených nádob, nebo na sběrná 
místa, dále upravovat teprve poté 
mohou posloužit k výrobě jiného 
výrobku či materiálu.

4. Směsný domovní odpad
Směsný odpad je odpad, který by 

měl po vytřídění předchozích složek 
skončit v popelnici. Z pravidelně pro-
váděných rozborů domovního odpa-
du však vyplývá, že současná prů-
měrná česká popelnice obsahuje až 
30% objemu plastů, až 20% objemu 
papíru, téměř 8% skla, velké množství 
bioodpadu a také nebezpečné odpa-
dy. Je tedy jasné, že pokud by se 
odpady doopravdy důsledně třídi-
ly, nemohly by popelnice přetékat 
odpady a v jejich okolí by se nemohl 
vyskytovat nepořádek.

Zásady	správného	třídění	odpadů:
Dodržujte	 pokyny	 uvedené

na	nádobách.	Pokud	na	nich	nejsou	
vyžadujte	 informace	 od	 obce,	 pří-
padně	svozové	firmy.

Odkládejte	odpad	jen	do	přísluš-
ných	nádob.

Nikdy	 neodhazujte	 odpad	 zne-
čištěný	zbytky	potravin,	nebo	che-
mikáliemi.

Zmenšujte	objem	odpadu.

Městská knihovna
Vážení čtenáři,

Město Karlovy Vary převzalo do své správy 
od 1. července 2006 pobočky Městské knihov-
ny. Od září jsme pro vás ve všech pobočkách 
městské knihovny rozšířili půjčovní dobu. Pro osvěžení: knihovny najdete
na I. P. Pavlova, kde čítárna má nyní otevřeno i v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin, 
v dolních Drahovicích, ve Staré Roli, v Tuhnicích, na Růžovém Vrchu, na Čan-
kovské, na Vyhlídce, v Počernech, Doubí, Tašovicích a patří k nám též knihovna 
v Penzionu pro seniory v Drahovicích.  Rádi bychom vás tímto pozvali k náv-
štěvě. 

Do konce roku plánujeme nákup několika set nových knih. Máte-li o nějaký 
titul či téma zájem, vyplňte prosím v knihovně anketní lístek. Máme pro vás 
také několik dobrých zpráv: registrace nových čtenářů je zdarma, připravujeme 
pro vás přednášky, hlasitá čtení a další akce, v plánu jsou též místa k posezení 
na kávu, generální amnestie na prázdninové upomínky, poskytování internetu  
zdarma do konce letošního roku.

První týden v říjnu nás čeká TÝDEN KNIHOVEN. V tomto týdnu bude mít kaž-
dý návštěvník knihovny půl hodiny internetu zdarma. Můžete se těšit na výsta-
vu umělecké knižní vazby v prostorách knihovny na I. P. Pavlova, v dětském 
oddělení se uskuteční v odpoledních hodinách akce s názvem „Hlasité čtení„ 
z knih autorů, kteří mají v měsíci říjnu výročí. Dopolední hodiny jsou zadané 
pro základní školy a jsou pro ně připraveny besedy se zajímavými tématy. Malí 
čtenáři najdou v dětském oddělení výstavu ilustrací. 

Dne 6.10. plánujeme den	otevřených	dveří na všech pobočkách, kde bude-
te mít možnost nahlédnout do „zákulisí“ knihovny.

Účast na besedách v tomto a příštím roce přislíbil psycholog PhD. Jeroným 
Klimeš, autor knihy „Partneři a rozchody“, na květen příštího roku je plánovaná 
přednáška MUDr. Marie Svatošové „O stáří a hospicové péči“.  

Uděláme vše pro to, aby se vám v pobočkách městské knihovny líbilo a abys-
te byli spokojeni. 

Týden knihoven
2. - 8. 10. 2006

Internet	pro	děti	i	dospělé	30	minut	zdarma
v	knihovně	I.	P.	Pavlova	a	na	ostatních	pobočkách	knihoven	v	K.	V.

Amnestie	na	upomínky	pro	všechny	zapomnětlivé	čtenáře

Výstava	uměleckých	knižních	vazeb	Jarmily	a	Jana	Sobotových
vernisáž	se	uskuteční	3.	10.	2006	v	18.30	hod.	v	půjčovně	pro	dospě-

lé	na	I.	P.	Pavlova

Hlasité	čtení	pro	žáky	1.	-	5.	třídy	ZŠ
knihy	jubilantů	Františka	Halase,	Karla	Poláčka	a	Ondřeje	Sekory

Výstava	ilustrací	knih	v	dětském	oddělení

4.	10.	2006	Den	otevřených	dveří
na	I.	P.	Pavlova	a	ostatních	pobočkách	od	10	–	18	hod.,	kde	můžete	

nahlédnout	do	„zákulisí“	knihovny.

Besedy	pro	děti
dopoledne	2.	–	6.	10.	2006	v	dětském	odd.	I.	P.	Pavlova

9.	10.	2006	beseda	s	ilustrátorem	dětských	knih	Adolfem	Dudkem
www.adolfdudek.cz
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DnY eVroPskÉho DĚDICTVí V karloVÝCh VareCh 
Ve DneCh 16. a 17. ZÁří 2006. 

Delegace Jordánského království při návštěvě K. Varů.

O Císařské lázně - Lázně I byl i tentokrát značný zájem

Telegraficky
V minulých radničních listech jsme Vás infor-

movali o uzavření Železniční lávky, spojující 
Růžový vrch a Horní nádraží. Důvodem byl 
havarijní stav ochranných plechů, které brání 
odtékání vody na troleje nad železnicí.

Již více než měsíc je však lávka opět v pro-
vozu a ačkoli práce nebyly snadné, podařilo se 
nám díky koordinaci s Českými drahami práce 
co nejvíce urychlit. Kromě ochranných plechů 
došlo i k výměně části schodiště a lávka nyní 
bude opět sloužit veřejnosti. Náklady na opra-
vu činily přibližně 800 tisíc korun.

  

I v letošním roce pokračuje magistrát 
v postupném budování nových parkovacích 
míst na území města. Zatímco v loňském roce 
vyrostla nová parkoviště především v Draho-
vicích a Staré Roli, letos na podzim se nových 
parkovacích stání dočkají motoristé například 
v Sedleci a na Růžovém Vrchu.

Nyní už probíhají práce na sídlišti Růžový 
Vrch, kde v ulicích Ostrovská a Chomutovská 
vznikne čtyřicet parkovacích míst. O stejný 
počet naroste i kapacita k zaparkování na síd-
lišti v Sedleci a práce odstartují i v Anglické uli-
ci, kde přibude patnáct parkovacích stání.

Již nyní mohou rovněž občané využít nově 
vzniklá parkovací místa na Moskevské ulici přímo 
před budovou magistrátu města. Zde je doba par-
kování ovšem omezena na půl hodiny, což bývá 
dostatečná doba k vyřízení záležitostí na magistrá-
tu. Pak budou muset řidiči uvolnit své místo dalším 
zájemcům.

  

Ve čtvrtek 14. září přijela do Karlových Varů dele-
gace senátu Jordánského království v čele s mís-
topředsedou jordánského senátu, kterým je pan 
Taher Al Masri. Toho doprovázel senátor Samih Al 
Momany  a prof. Wajih Owais.

Delegaci za město Karlovy Vary přivítala náměst-
kyně primátora Monika Makkiehová, která se 
zúčastnila rovněž společného oběda s jejími členy. 
Ještě před ním si ovšem hosté prohlédli nejen cen-
trum našeho města, ale také například Karlovar-
skou Becherovku a její muzeum, či sklárnu Moser.

Rada města se na svém zářijovém jednání roz-
hodla prosadit bezplatné převedení pozemků 
v areálu Prvního českého gymnázia Karlovy Vary 
na Karlovarský kraj. Ten je totiž zřizovatelem střed-
ních škol a pozemky chce město poskytnout pro 
zázemí školy a vybudování sportovního hřiště pro 
studenty. Ačkoli cena obvyklá dosahuje v případě 
těchto pozemků až 18 milionů korun, rozhodli se 
radní věnovat tento pozemek Karlovarskému kraji 
bezplatně a vycházet tak vstříc především potře-
bám studentů gymnázia.

  

Počátkem června letošního roku uzavřel 
magistrát na základě výsledků výběrového řízení 
smlouvu se společností Datatechnik automatic 
control engineering, s.r.o. na rekonstrukci bazénu 
v Základní škole Krušnohorská. Prostory bazénu, 
který využívají pro výuku plavání nejen základ-
ní školy v Karlových Varech, byly již delší dobu

ve špatném stavu. Bazén prosakoval, byly zde 
poničené obklady, okolní ochoz se místy pro-
padal a rovněž sociální zázemí již vyžadovalo 
rekonstrukci.

Dne 1. srpna byl ale na firmu vyhlášen kon-
kurs, a proto odstoupil magistrát od uzavřené 
smlouvy a oslovili jsme další společnost, která 
se ve výběrovém řízení umístila na druhém 
místě. Ta potvrdila svůj zájem stavbu provést 
v souladu se svou nabídkou ve výběrovém 
řízení.

Vzhledem k tomu, že kvůli změně firem dojde 
ke zpoždění prací, bude školní bazén po dobu
3 měsíců ještě uzavřen a třídy, které v té době 
měly dle harmonogramu naplánované hodiny 
plavání, absolvují lekce plavání v pozdějších 
měsících. 

  

Dne 10. září ve večerních hodinách vypukl 
požár v jednom z neobydlených domů v Ond-
řejské ulici. Po zákroku hasičů vyšla najevo 
vážnost narušení celého objektu a nebezpečí, 
které z toho vyplývá. U torza domu byla naříze-
na demolice. Z tohoto důvodu i kvůli vážnému 
nebezpečí zranění případných kolemjdoucích 
byla neprodleně ulice Ondřejská uzavřena 
nejen pro automobily, ale i pro pěší.

V ulici zároveň probíhá výměna kanalizací 
a následovat bude i rekonstrukce jejího povrchu. 
Práce na kanalizačních přípojkách nejsou v tuto 
chvíli přímo ohroženy, protože se může pokračovat 
na jiných úsecích komunikace. Případné zpoždění 
ovšem může nastat v případě rekonstrukce povr-
chu silnice, která je závislá na úplném dokončení 
současných prací a tudíž je nutné, aby Ondřejská 
ulice byla opět průjezdná a vyřešen tak musí být 
nejprve aktuální problém s vyhořelým domem.

Objekt, v němž došlo k požáru, není v majet-
ku města, přesto s jeho majitelkou už v minu-
losti stavební úřad jednal právě s ohledem
na stav domu a případné ohrožení.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Město Karlovy Vary se stalo hlavním garantem 
akce „Dny evropského dědictví“, které ve dnech 
16. – 17. září 2006 proběhy v našem městě. Veřej-
nosti jsou také známé pod pojmem „Dny otevře-
ných dveří památek“. Dny evropského dědictví 
(European Heritage Days) každoročně v měsíci 
září otevírají nejširší veřejnosti nejzajímavější 
památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, 
které jsou jinak dlouhodobě zčásti nebo zcela 
nepřístupné.

A které objekty byly v letošním roce v Karlových 
Varech zpřístupněny? 

Stará pražská silnice, Císařské lázně (Lázně I), 
Villa Becher a Poštovní dvůr. Vysoká návštěvnost 
potvrzuje, že se jedná o velice zajímavou a veřej-
ností vyhledávanou akci. 

Bezesporu největší zájem veřejnosti vzbudila  
budova Císařských lázní. Návštěvníci byli sezná-

meni v překrásném Zanderově sálu se studií využi-
tí této památkově chráněné budovy. Náměstkyně 
primátora Monika Makkiehová uvedla, že Město 
Karlovy Vary má eminentní zájem na tom, aby 
Císařské lázně  zůstaly zachovány pro kulturní, 
společenské a vědecké účely. Své zázemí by zde 
našel  Karlovarský symfonický orchestr, karlovar-
ské centrum cestovního ruchu i evropský balneo-
logický institut. Plánuje se s využitím prostor pro 
konference, kongresy, festivaly, vědu i výzkum.

Odhadované náklady na rekonstrukci budovy 
představují téměř šest set miliónů korun. Město 
předpokládá, že až 85 % z této částky lze získat 
z prostředků Evropské unie.

Jitka Arnoldová
odbor lázeňství, kultury a vnějších vztahů


