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Úvodní slovo náměstka primátorky Tomáše Hybnera

Mezinárodní fi lmový festival dřívějších let

Vážení čtenáři,
již tradičně Vás 

v prázdninových 
Karlovarských rad-
ničních listech zve-
me do víru dění, 
které s sebou přináší 
Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary. 
Podobně tomu bude 
i letos a těší mne, že 
Vám potřebné infor-
mace o nejvýznam-
nější filmové akci, 

která v České republice probíhá, můžeme přinést 
i na stránkách radničních listů, které právě čtete.

Již 42. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary s sebou opět přináší řadu hudebních 
a společenských akcí, ale především stovky filmo-
vých projekcí, z nichž si, doufám, dokáže vybrat 
každý z nás. Karlovy Vary jsou jistě v těchto dnech 

hlavním bodem zájmu filmových fandů i odborní-
ků z mnoha zemí celého světa a jsem rád, že i měs-
to Karlovy Vary patří mezi významné partnery to-
hoto filmového svátku.

Zároveň Vám ale na stránkách radničních lis-
tů přinášíme další informace a chceme Vás jejich 
prostřednictvím požádat o spolupráci. Naším zá-
měrem totiž je poskytovat v tomto periodiku v ná-
sledujících měsících ucelený samostatný prostor 
jednotlivým městským čtvrtím. K tomu, abychom 
mohli takový materiál připravit, samozřejmě chce-
me znát názory především Vás – obyvatel těchto 
čtvrtí. Uvnitř listu tedy najdete kontakt a další in-
formace a doufám, že na nás budete směřovat své 
ohlasy a náměty.

Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, krásné pro-
žití nadcházejících letních dnů.

Bc. Tomáš Hybner
I. náměstek primátorky města

39. ročník ankety ZLATÁ HOKEJKA 2007 proběhne  18. srpna 2007 ve 20.00 hod. ve velkém sále 
hotelu THERMAL za přítomnosti kamer ČT. Nominovaní hráči:  Eliáš Patrik, Havlát Martin, Hlinka Jaroslav, 
Hašek Dominik, Jágr Jaromír, Straka Martin, Michálek Milan, Sýkora Petr, Kaberle Tomáš, Výborný David.

Letos již po desáté v řadě se anketa vyhlašuje v Karlových Varech.
 
Nominace do ankety  Zlatá hokejka je rozdělena do dvou částí:

• V první části (uzávěrka 15. ledna 2007)  hodnotili výkony hráčů za první polovinu sezony trenéři extra-
ligy, reprezentace a Týdení GÓL (celkem 18 tipů)

• V druhé části (uzávěrka 30. června 2007)  hlasovali opět trenéři, kteří zhodnotili výkony hráčů samo-
statně za druhou polovinu sezony a novináři, kteří zhodnotí výkony hráčů za celou sezonu komplet-
ně.

Bodování:
vždy deset nejlepších - od 10 bodů po 1 bod

Vítěz vzejde ze součtu všech hlasů po obou částech ankety.

ZLATÁ HOKEJKA 2007

K A R L O V A R S K É  K U L T U R N Í  L É T O  2 0 0 7K A R L O V A R S K É  K U L T U R N Í  L É T O  2 0 0 7
pořádá Město Karlovy Vary

akce se konají většinou ve čtvrtek na podiu před Thermalem nebo na Mlýnské kolonádě

7.7. 20.00 AC Start SCORPIONS

14. 7. so 16.00 Thermal JAZZOVÉ MOSTY RUDYHO MAZAČE
(Praha - Karlovy Vary - München)

19. 7. čt 19.30 Mlýnská 
kolonáda

VEČER VÍDEŇSKÝCH VALČÍKŮ

26. 7. čt 16.00 Thermal PEZTALOZZI + KAMIL STŘIHAVKA
- vystoupení rockových kapel

2. 8. čt 16.00 Thermal 
podium

MISTŘÍŇANKA
- dechová hudba

9. 8. čt 16.00 Thermal 
podium

KONCERT EVY FARNÉ

16. 8. čt 19.30 Mlýnská 
kolonáda

POCTA W. A. MOZARTOVI
Malá noční hudba v podání KSO

30. 8. čt 16.00 Thermal 
podium

KARLOVARSKÉ KAPELY
Karlovarský BIG BAND, Gipsy Hery Band

1.-2. 9. Ulice 
Kolonády

KARLOVARSKÁ RŮŽE
Exhibice mistrů mažoretkových skupin 

8. 9. FOLKLÓRNÍ PÓDIUM 
13. 9. čt 16.00 Thermal 

podium
COUNTRY
Greenhorns s J. Vyčítalem

20. 9. čt Thermal 
Podium 

/ VS

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KKL
Backwards (Beatles revival)

12. KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

6. 9. - 9. 9. 2007
KARLOVY VARY
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Karlovy Vary opravily dalších sedm opěrných zdí

           www.spa5.cz

Letní cena bazénu v Alžbětiných lázních (lázně V)

Pouhých 70 Kč za 1 hodinu
Nabídka platí od 1.7. do 31.8.2007.

Dárce / Plátce

dvěstěpadesát tisíc korun českých
Částka slovy

Nadace FILM  FESTIVAL Karlovy Vary
Komu

SLOT Game a.s. Měna Částka

Kč 250.000

označení výstavce a podpis

Karlovy Vary

20. června 2007
místo vystavení

datum

SLOT Game a.s.
Jáchymovská 142
360 04 Karlovy Vary

-

Jan Bálek a Jiří Bartoška před kinem ČAS

Symbolický klíč od zrekonstruovaného kina ČAS 
předal 25. 6. 2007 prezidentovi MFF Jiřímu Bartoškovi 
(na snímku vpravo) náměstek primátorky Jan Balek

Novou opěrnou zeď v Moravské ulici si byli kon-
cem května prohlédnout náměstkové primátorky 
města Tomáš Hybner a Petr Keřka. Právě tato opěr-
ná zeď prodělala nejrozsáhlejší opravu z celkem 
sedmi opěrných zdí, které město rekonstruovalo 
od loňského září do března letošního roku. Náklady 
na opravy těchto zdí se vyšplhaly na částku převy-
šující 20 milionů korun, přičemž 15 milionů město 
získalo ze státního rozpočtu a dalších 5 milionů 
hradilo z rozpočtu vlastního. 

Podle Tomáše Hybnera však tímto sanace opěr-
ných zdí nekončí. Na opravy těch dalších by měs-
to rádo získalo 150 milionů korun z Evropské unie 
v rámci Národního operačního programu. Žádost 
na tyto prostředky bude podána ještě do konce 
tohoto roku.

“Karlovy Vary dokončily v loňském roce podrob-
nou mapu všech opěrných zdí na území města. Ze 
studie vyplývá, že přes 70 procent jich je v havarij-
ním stavu. V karlovarském katastru je přes 33 kilo-

metrů zdí, přičemž více než polovina je majetkem 
města. Náklady na opravu všech zdí se odhadují až 
na jednu miliardu korun” dodal Hybner.

Vážení čtenáři,

   od zářijového vydání KRL Vám chceme po-
stupně blíže představit v každém čísle jednotlivé 
karlovarské čtvrtě. Seznámíme Vás se stručnou 
historií, současným stavem, jaké investice  Město 
KV  realizovalo v minulých letech a hlavně také 
záměry na nejbližší období. 

V zářijovém čísle KRL Vám představíme čtvrť 
Bohatice. 

A při této příležitosti Vás chceme, vážení čte-
náři, vyzvat , abyste  nám zasílali své náměty, 
připomínky, kritické postřehy a vše, co Vás o Vaší 
čtvrti zajímá.

Kontakt:
 e-mail: j.arnoldova@mmkv.cz
 tel.: 353 118 273

Šek pro nadaci Film festival 
Karlovy Vary

N á m ě s t e k 
primátorky Jan 
Balek převzal 
22. června z ru-
kou Markéty 
Azemovičové 
šek na 250 tisíc 
korun od SLOT 
Game, a.s, pro Nadaci Film festival Karlovy Vary. 
„Opakovaná finanční podpora SLOT Game bude 
využita na zajištění mediální prezentace a propaga-
ce 42. ročníku MFF,“ poznamenal člen dozorčí rady 
nadace a náměstek primátorky Jan Balek.

Rekonstrukce kina Čas, která probíhala od dub-
na tohoto roku, byla 20. června dokončena. Kino 
má nyní místo 336 původních 216 nových, ale zato 
mnohem pohodlnějších sedaček.  Novinkou při-
pravenou pro diváky je také deset dvousedadel. 
Kromě zabudování komfortnějších sedadel pro-
dělalo kino další opravy a úpravy včetně malování, 
nového orientačního osvětlení a položení nových 
koberců. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 
částku přesahující tři miliony korun, přičemž 846 
tisíc korun přispěl městu ze svého rozpočtu Státní 

fond kinematografie Ministerstva kultury ČR. 
Kino bylo poprvé po rekonstrukci zprovozněno 

při právě probíhajícím Mezinárodním filmovém 
festivalu, který tento sál každoročně využívá.

„V současné době bylo ukončeno výběrové ří-
zení na nového nájemce kina, který by měl začít 
s provozem bezprostředně po filmovém festivalu“ 
uvedl náměstek primátorky Jan Balek.

Kino Čas je opět v provozu

VYBRANÉ DOPROVODNÉ AKCE 42. ROČNÍKU MFF KARLOVY VARY
VÝSTAVA  POLSKÝCH  FILMOVÝCH  PLAKÁTŮ

Výstava polských filmových plakátů představí 
průřez tvorbou předních polských výtvarníků, 
kteří se věnovali tvorbě filmových plakátů  - F. 
Starowieyski, W. Górka, J.Erol, J. Flisak  a další. Vý-
stava, která je vytvořena z plakátové sbírky FIL-
MOVÉ GALANTERIE - TERRYHO PONOŽKY, bude 
probíhat po dobu konání festivalu v salonku 
Moser, v 1. patře hotelu Thermal. Prodej dalších 
filmových plakátů  se bude konat rovněž ve festi-
valovém obchodě v hotelu Thermal.

VÝSTAVA „ŽENY Z KIBERY“
Český fotograf Jan Šibík v některých případech 

nezůstává  jen u mačkání spouště fotoaparátu. 
Letos v lednu fotil zubožené prostitutky a jejich 
děti na jednom z nejnebezpečnějčích  míst svě-
ta, v prostředí slumu Kibera v  keňském Nairobi. 

Jejich situaci přiblíží výstava, která je  spojena 
s humanitární akcí na pomoc těmto ženám naka-
ženým AIDS. Výstavu velkoformátových fotogra-
fií Jana Šibíka můžete navštívit v karlovarském 
Divadle na Divadelním náměstí od 29. 6. 2007 do 
7. 7. 2007.

KAVÁRNA POTMĚ
Po loňském úspěchu se letos znovu otevře

na Divadelním náměstí KAVÁRNA POTMĚ, 
originální projekt nadace Světluška. V Kavárně 
potmě vás čeká nejen občerstvení v netradičním 
prostředí a obsluha nevidomých, ale 
zajímavé programy pro děti, filmové projekce 
s doprovodným komentářem, ale především  
možnost vyzkoušet si, jak se cítí lidé žijící
celý život ve tmě. Provoz kavárny, která bude 
slavnostně otevřena v sobotu 30. 6. ve 14 hodin, 

bude denně od 10 do 22 hodin.

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU
Kultovní brněnský soubor připravil letos při 

příležitosti MFF Karlovy Vary výběr ze svého re-
pertoáru, který bude uvádět ve stanu na náměstí 
Milady Horákové. Divadlo, založené na podzim 
roku 1967 a symbolicky pojmenované podle kni-
hy libret Jiřího Mahena, po desetiletí patří k sou-
borům, které významně ovlivňují vývoj domácí 
divadelní tvorby. Pravidelně hostuje na všech 
českých scénách i v zahraničí a spolupracuje 
s renomovanými režiséry.  V letošním roce bylo 
nominováno na divadlo roku.

V Karlových Varech odehraje tři představení. 
SHAKESPYRÉ (scénář a režie Jiří Jelínek) uvádí 
slogan: Všechno, co jsme věděli o Shakespearo-
vi a nikdo se nás na to neptal. 200 MALÝCH CI-
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HOSTÉ 42. MFF KARLOVY VARY

VYBRANÉ ČESKÉ OSOBNOSTI 42. ROČNÍKU MFF KARLOVY VARY

GARETEK (režie: Vladimír Morávek) je kabaretní 
pásmo legendárních písniček Divadla Husa na 
provázku. Do třetice soubor uvede nejdéle hra-
nou inscenaci hry Václava Havla v českém diva-
dle s okouzlujícím Tomášem Pludkem Sýkorou 
ZAHRADNÍ SLAVNOST (režie: Peter Scherhaufer). 
Divadlo uvedlo premiéru této mimořádné hry už 

29. března 1990 jako jedno ze tří divadel, jimž au-
tor přednostně a osobně udělil svolení ke hraní 
svých her.

KONCERT LUCIE BÍLÉ A GULOČARU PRO KONTO 
BARIÉRY

V letošním roce se na festivalu premiérově 

představuje Konto Bariéry, které spojuje své síly 
s tradiční festivalovou akcí Kino bez bariér. V úte-
rý 3. 7. 2007 proběhne Den bez bariér, který zavr-
ší v 19 hodin na Mlýnské kolonádě koncert Lucie 
Bílé a skupiny Guločar na podporu programu 
Konta Bariéry.

KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS BŘETISLAVU POJAROVI
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu převez-

me na 42. MFF Karlovy Vary legenda české animace BŘETISLAV POJAR (nar. 7. 
října 1923)

„Břetislav Pojar (1923) je velkým jménem českého animovaného filmu, 
moderním klasikem. Klasikem proto, že virtuózně ovládá animaci tradiční 
trojrozměrné loutky, jakou kdysi dávno, ve svých začátcích, oživoval v Trn-
kových filmech, a také proto, že mistrovsky rozvinul umění dokonale iluzivní 
podívané, jež vyzařuje křehkou a podmanivou lyrickou atmosféru (Lev a pís-
nička, Jabloňová panna). Ale Pojar je také tím, kdo vždycky odvážně zkoušel 
něco nového, kdo hledal nová témata i stále jiná výtvarná a animační řešení 
pro své projekty. Přišel s látkami, které jako by se do poetického světa ani-
movaného filmu nehodily, protože aktuálně rezonovaly s dobou a obracely 
se na dospělého diváka s pobídkou přemýšlet o svém jednání a jeho chmur-
ných následcích (O skleničku víc, Bombománie, Co žížala netušila). A hlavně 
přišel s animací reliéfních loutek, s pružnou a okouzlující hrou s jejich vý-
chozí podobou a jejími četnými proměnami přímo na plátně před našima 
očima. S hrou, která přináší radost z překvapivých tvarových variací a uvol-
něné imaginace divákům malým stejně jako velkým. Znalci obdivují nejeden 
titul z Pojarovy bohaté filmografie, ale sérii filmů o dvou medvídcích (Pojďte, 
pane, budeme si hrát) a rovněž tu o klučičích dobrodružstvích v zarostlé za-
hradě (Zahrada) prostě všichni milují.“

(Zdena Škapová)

DAVID ONDŘÍČEK ČLENEM HLAVNÍ POROTY 42. MFF KV
Českou republiku bude v porotě 42. MFF KV reprezentovat režisér, scenárista 

a producent, tvůrce filmů ŠEPTEJ či GRANDHOTEL.
David Ondříček studoval v letech 1987 – 1992 katedru dokumentární tvor-

by na pražské FAMU. V roce 1996 natočil celovečerní hraný debut Šeptej, kte-
rý byl vybrán mimo jiné do soutěže festivalu v Rotterdamu. Deset nominací 
na národní filmovou cenu Český lev a účast na mnoha filmových festivalech 
(Toronto, Pusan, Soluň či Mar del Plata) vynesl Ondříčkovi jeho druhý film Sa-
motáři (2000), natočený režisérovou produkční společností Lucky Man Films. 
Ceny z festivalů z Houstonu či Varšavě si odnesl třetí film Davida Ondříčka, 
černá komedie Jedna ruka netleská (2003). Jeden z komerčně nejúspěšněj-
ších českých režisérů vzbudil na sklonku loňského roku živou diskusi mezi 
filmovými kritiky svým nejnovějším snímkem Grandhotel (2006). Kvality 
poetické romance „o lidech mezi mraky“ potvrzuje účast v prestižní sekci 
Panorama berlínského festivalu či v programu jubilejního 50. ročníku MFF 
v San Francisku. Film zároveň získal dva České lvy 2006, za nejlepší hudbu 
a nejlepší zvuk. David Ondříček v současné době pracuje na novém projek-
tu, politické detektivce Ve stínu koně podle scénáře Marka Epsteina, zasaze-
né do raných padesátých let minulého století.

VRATNÉ LAHVE V HLAVNÍ SOUTĚŽI 42. MFF KV
Vítěz MFF KV 1995 Jan Svěrák (Jízda) se do hlavní festivalové soutěže vrací 

se svým nejnovějším snímkem Vratné lahve, který v Karlových Varech popr-
vé představí mezinárodnímu publiku. Za scenáristické a herecké spolupráce 
svého otce natočil nejvýraznější český režisér porevolučního období a dr-
žitel Oscara jemným humorem protkaný příběh o muži snažícím se vzepřít 
stáří. Vedle Zdeňka Svěráka podávají ve Vratných lahvích mimořádné herec-
ké výkony i Daniela Kolářová, Pavel Landovský, Jan Budař či Jiří Macháček.

Renée Zellweger
Držitelka Oscara a představitelka Bridget Jone-

sové přijede do Karlových Varů uvést snímek MISS 
POTTER.

Absolventka katedry literatury na University of 
Texas se po krátké televizní kariéře poprvé obje-
vila na plátnech kin v roce 1993 ve filmu Richar-
da Linklatera Omámení a zmatení. Hned o rok 
později na sebe upoutala pozornost v režijním 
debutu herce Bena Stillera Bolestná realita. Po 
prvním setkání s komediálním žánrem, který měl 
mladé herečce posléze získat popularitu i uzná-
ní, pokračovala ve stejném ladění snímky Já, mé 
druhé já a Irena (s Jimem Carreyem), Sestřička 
Betty (s Morganem Freemanem), Deník Bridget 
Jonesové či Chicago. Mimořádné herecké vý-
kony v posledních dvou jmenovaných ocenila 
americká akademie nominacemi na Oscara.Šíři 
svého hereckého talentu napříč žánry prokáza-
la Renée Zellweger po boku Toma Cruise v ro-
manci ze sportovního prostředí Jerry Maguire, 
v boxerském dramatu Těžká váha (s Russellem 
Crowem), především však v romantickém velko-
filmu z doby americké občanské války Návrat do 
Cold Mountain Anthonyho Minghelly. Za ztvár-
nění role svérázné Ruby získala Renée Zellwe-
gerová nejen svůj třetí Zlatý glóbus (po filmech 
Sestřička Betty a Chicago), ale především svého 
prvního Oscara.Na letošním karlovarském festi-
valu Renée Zellweger osobně uvede distribuční 
předpremiéru životopisného snímku MISS POT-
TER, ve kterém strhujícím způsobem ztvárnila 
titulní hrdinku, autorku oblíbených knih pro děti 
z přelomu 19. a 20. století. Snímek vynesl jedné 
z nejvýraznějších hereček současnosti další no-
minaci na Zlatý glóbus..

Monte Hellman
Kultovní režisér a producent Tarantinových Gau-

nerů představí existenciální road movie DVOU-
PROUDÁ ASFALTKA z retrospektivní sekce věnova-
né Novému Hollywoodu.

Letos v létě pětasedmdesátiletého režiséra, 
producenta a střihače lze bez nadsázky nazvat 
jedním z nejzajímavějších tvůrců generace Nové-
ho Hollywoodu. Stejně jako jeho souputníci Cop-
pola, Scorsese či Bogdanovich si po absolutoriu 
filmové školy i Hellman prošel nedocenitelnou 
asistentskou zkušeností v produkční firmě Ro-
gera Cormana. Sám „král béčkových filmů“ mla-

dému adeptovi filmové režie produkoval debut, 
sci-fi horor Beast from Haunted Cave (1960).O ně-
kolik let později odjíždí Hellman na Filipíny, kde 
natáčí filmy Brána do pekel a Flight to Fury. Dvoji-
ce dramat z 2. světové války stojí na počátku jeho 
spolupráce s Jackem Nicholsonem, který v obou 
hrál a ke druhému napsal scénář. Ta pokračuje 
enigmatickými westerny Jízda v bouři (Ride in 
the Whirlwind) (1965) a The Shooting (1967).K 
nejznámějším Hellmanovým filmům patří exis-
tenciální road movie DVOUPROUDÁ ASFALTKA 
(Two-Lane Blacktop; 1971), drama z prostředí 
kohoutích zápasů Cockfighter (1974) a variace 
na spaghetti western Žena pro dva střelce (Chi-
na 9, Liberty 37, 1978). Ve všech třech snímcích 
se objevuje oblíbený Hellmanův herec Warren 
Oates, častý spolupracovník jiného kultovního 
tvůrce představeného v Karlových Varech, Sama 
Peckinpaha.

Ellen Page, herečka
Dvacetiletá absolventka Neptun Theater Scho-

ol, jež se navzdory svému mládí řadí mezi přední 
severoamerické herečky, osobně uvede na MFF 
Karlovy Vary snímek svého krajana, Kanaďana 
Bruce McDonalda TRACEY: FRAGMENTY zařazený 
do sekce Jiný pohled. Diváci MFF KV 2003 mohli 
spatřit Ellen Page v její první významnější filmové 
roli ve snímku Marion Bridge. Po několika televiz-
ních filmech se rodačka z kanadského Halifaxu 
vrátila na plátna kin v komedii Wilby Wonderful, 
za který získala nominaci na kanadskou národní 
filmovou cenu Genie. Následoval thriller V pasti 
(Hard Candy) a sci-fi X-Men: Poslední vzdor, oba 
uvedené v českých kinech. Na letošním festivalu 
v Sundance mělo premiéru drama An American 
Crime, ve kterém se talentovaná herečka objevila 
po boku Catherine Keener.

George Hickenlooper, režisér
Režisér, scenárista, producent a herec studoval 

film na yaleské univerzitě. Asistoval v produkč-
ní společnosti Rogera Cormana a je autorem 
knihy rozhovorů s filmovými režiséry a kritiky 
Reel Conversations. Svou režijní kariéru zahájil 
v roce 1988 krátkometrážním dokumentem Art, 
Acting and the Suicide Chair: Dennis Hopper. 
O tři roky později vzbudil pozornost na cannes-
kém festivalu dokumentem Hearts of Darkness: 
A Filmmaker’s Apocalypse o natáčení proslulého 

Coppolova snímku. K jeho dalším filmům patří 
dokumenty o režisérech Peteru Bogdanovichovi 
a Monte Hellmanovi, i o hudebním impresáriovi 
Rodneym Birgenheimerovi Mayor of the Sunset 
Strip (nominace na Independent Spirit Award za 
nejlepší dokument roku 2004) V roce 1993 nato-
čil celovečerní hraný debut, horor z války Severu 
proti Jihu Mlýnek na maso (The Killing Box). Před 
šesti lety režíroval Andyho Garciu v dramatu Muž 
z Elysejských polí a na letošní festival přijede 
uvést svou novinku, biografický snímek o in-
tenzivním životě blízké přítelkyně krále popartu 
WARHOLka (Factory Girl).

Hal Hartley, režisér
„Je to filmař, jaký se v Americe objeví jen jed-

nou nebo dvakrát za generaci,“ řekl o Halu Hart-
leym, jedné ze zásadních postav amerického 
nezávislého filmu, britský kritik Derek Malcolm. 
Hal Hartley, kterého českému publiku představil 
retrospektivou karlovarský festival v roce 1995, 
se po dvanácti letech vrací, aby uvedl českou 
premiéru svého nového snímku FAY GRIM.Autor 
filmů Důvěra, Amatér či Flirt je známý tím, že se 
podílí na všech fázích vzniku svých děl. Sám píše 
scénáře, režíruje, stříhá i dokonce skládá hudbu. 
Charakteristickými prvky jeho důmyslných her 
s žánry jsou břitký dialog, rafinovaně vystavěný 
příběh a suchý humor. Nejinak je tomu i v přípa-
dě Fay Grim, volně navazující na film Henry Fool 
(MFF KV 1998). Návštěvníci letošního festivalu 
se mohou těšit na politický thriller s lynchovsky 
přízračnou atmosférou a originálními hereckými 
výkony (Parker Posey, Jeff Goldblum).

Eli Roth, režisér
Pětatřicetiletý režisér debutoval nízkorozpoč-

tovým hororem Cabin Fever, který se stal kasovně 
nejúspěšnějším filmem svého žánru roku 2003. 
Talentovaného režiséra se zálibou v pokleslých 
žánrech si oblíbil i Quentin Tarantino, který Ro-
tha nazval budoucností hororu a zároveň svým 
jménem zaštítil jeho další snímek, v České repub-
lice natáčený Hostel. Na letošním MFF KV se Roth 
objeví nejen jako zástupce hereckého ansámblu 
z nejnovějšího filmu svého mentora Grindhouse: 
Auto zabiják, ale především aby uvedl pokračo-
vání zmíněného, dnes už kultovního hororu, na-
zvané HOSTEL II.
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KANOE MATTONI 2007

Vyhodnocení soutěže ,,Strážník očima dětí“

MŠ Vančurova

Pozvánka na CITY TRIATHLON

MŠ Krušnohorská 2

SVĚTOVÝ POHÁR VE SJEZDU 
NA DIVOKÉ VODĚ 2007

Po předchozích devíti ročnících, kdy 
říčka Teplá v Karlových Varech hostila zpr-
vu mistrovství ČR, mezinárodní závody, 
po té Světové poháry, mistrovství Evropy 
a v loňském roce dokonce Mistrovství svě-
ta, dostali organizátoři opět důvěru ICF 
a bylo jim, již po několikáté přiděleno po-
řadatelství Světového poháru.

Sportovní část Kanoe Mattoni obsaho-
vala Světový pohár ve sjezdu na divoké 
vodě (sprint, sjezd ), Kanoe Mattoni Open 
– závod pro veřejnost a Závod v eskymác-
kých obratech.

Z českých reprezentantů nejlépe obstáli 
Michala Mrůzková, která obhájila prven-
ství v obou závodech a Tomáš Slovák, který získal první místo ve sprintu. 

Veřejného závodu se celkem zúčastnilo 750 závodníků. Světového poháru 
ve sjezdu na divoké vodě se zúčastnilo 150 závodníků z 16ti států.

Na již tradičním 
doprovodném pro-
gramu Kanoe Mat-
toni Fest vystou-
pilo 22 hudebních 
kapel a interpretů 
české i slovenské 
populární hud-
by. S největším 
ohlasem diváků 
se setkal čtvrteční 
koncert skupiny 
Support Lesbiens 
a  nedělní koncert 

skupiny Kryštof.
Součástí Kanoe Mattoni festu byla řada 

doprovodných sportovních aktivit po celý 
týden před LH  Thermal. Novinkou v letoš-
ním roce byla lezecká stěna od Hudy sportu 
a sobotní Timbersports day, jež upoutali 
největší pozornost. 

Vyvrcholením celého Kanoe Mattoni byl 
Mattoni vodní karneval, kterého se zúčast-
nilo 15 plavidel. 

Kanoe Mattoni Fest navštívilo cca 50 tisíc 
diváků. Světový pohár ve sjezdu shlédlo na 
15 tisíc diváků.  

Příští ročník Kanoe Mattoni se uskuteční 
v červnu 2008 po přidělení termínu od ICF 
pro závod Světového poháru ve sjezdu na 
divoké vodě.

Pro 11. ročník Kanoe Mattoni se připravují 
změny v programu i nové discipliny, např. 
vodní slalom, vodní rodeo. Ve spolupráci s Městem Karlovy Vary a LH Thermal 
se taktéž chystají zajímavé novinky v kulturním programu.

Výtvarná soutěž ,,Strážník očima dětí“, která 
již má svou tradici a v letošním roce proběhla po 
sedmé, navazuje na pravidelné každoroční besedy 

v mateřských školkách. Strážníci z oddělení preven-
ce a dohledu interaktivními metodami děti zapoju-
jí do diskusí především na téma dopravní výchovy 
a řešení krizových situací. Pravidelně se těchto be-
sed zúčastňují všechny karlovarské mateřské školky 
a na závěr je vždy vyhlášena výtvarná soutěž. Děti 
malují na aktuální témata, o kterých si povídaly se 
strážníky na besedách.

Letošní vyhodnocení soutěže proběhlo v úte-
rý 12.6.2007 za účasti náměstkyně primátorky 
Mgr. Jany Petříkové, zástupkyně Besipu pro Plzeň-
ský a Karlovarský kraj Kateřiny Strádalové a strážní-
ků městské policie Pavla Jalůvky a Pavla Dawidka. 
První místo obsadila MŠ Mládežnická, druhé místo 
MŠ Javorová a na třetím místě skončila MŠ Krušno-
horská. Děti si převzaly hodnotné ceny a zároveň 
byly do všech MŠ předány reflexní dětské bezpeč-
nostní vestičky a zastavovací terčíky Besip

Za oddělení prevence a dohledu
Městské policie K.Vary

Pavel Jalůvka

Vážení čtenáři Radničních listů!

Dovoluji si  Vás pozvat na sportovně - kulturně společenskou akci CITY TRI-
ATHLON Karlovy Vary 2007 International Czech Championship, konanou v ne-
děli 19. 8. 2007 jako Mezinárodní mistrovství České republiky v olympijském 
triatlonu za podpory generálního partnera Města Karlovy Vary. Naše akce 
volně navazuje na ročníky karlovarských triatlonů z let předchozích a na CITY 
TRIATHLON 2006. V letošním roce jsme se rozhodli akci přiblížit více veřejnosti 
a rozšířit ji o závod pro příchozí - OPEN a vícečlenné štafety na polovičních 
tratích (0,75 km plavání – 20 km cyklistika – 5 km běh). Zazávodit si tak budou 
moci sportovci všech výkonnostních tříd na trasách, na nichž by za normálních 
podmínek nemohli podat maximální výkon.  Vřídelní ulice, stoupání do Zámec-
kého vrchu a třída TGM  to je jen část atraktivních míst, jimiž závod povede. Pla-
vecká část proběhne na přírodním koupališti Rolava, poté se závodníci všech 
kategorií vydají nájezdem přes Sedlec na městský okruh, jež příchozí kategorie 

obkrouží a vyšplhá zdrcující stoupání na „Zámečák“ třikrát a kategorie Elite se-
dmkrát. Poté se závodníci vydají na běžeckou část v lázeňském území kolonád 
a Dvořákových sadů. Samotné centrum závodu bude na prostranství před LH 
Thermal, kde kromě depa bude připraven bohatý doprovodný program pro 
celou rodinu během celého dne. Závod pro veřejnost na polovičních tratích 
olympijského triatlonu odstartuje na koupališti Rolava v 10.00 a na témže mís-
tě ve 14.00 vypukne souboj o mistrovské tituly na olympijských tratích (1,5 km 
plavání, 40 km cyklistika, 10 km běh). Na startu se objeví i český reprezentant 
a mistr Evropy Filip Ospalý, reprezentanti ČR Martin Krňávek, Martin Pejsar 
a další. Přijďte je proto podpořit svým zafanděním na trať, nebo si zakusit at-
mosféru velikého závodu na vlastní kůži - kůži závodníka! Jste srdečně zváni.

Se sportovním pozdravem
Vladimír Malý

ředitel závodu CITY TRIATHLON Karlovy Vary
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Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí
Červenec 2007

• 1. července 1947 obnoveno letecké spojení 
Karlovy Vary - Praha (trvalo do června 1960).

• Dne 2. července 1812 přijel na dva dny ra-
kouský císař František I. s dcerou francouz-
skou císařovnou Marií Louisou, Napoleono-
vou manželkou.

• Dne 5. července 1802 se narodil Josef Labic-
ký, který se stal roku 1835 prvním dirigentem 
nově založeného Karlovarského lázeňského 
orchestru.

• Dne 6. července 1977 bylo oznámeno,
že na X. Mezinárodním filmovém festivalu
se poprvé prezentují kinematografie ze 42 
zemí pěti kontinentů. Velkou cenu získal in-
dický film Pod rouškou noci. Přítomen byl mj. 
Raj Kapoor (Indie), Giovanna Ralli (Italie), Isa-
bel Sarli (Argentina).

• Dne 12. července 1907 zemřel v Karlových 
Varech ing. Otto Stain (32), autor projektu 
městské spořitelny na Divadelním náměstí.

• Dne 7. července 1817 přijel na léčení němec-
ký spisovatel Achim von Armin s manželkou, 
spisovatelkou Elisabeth Brentano.

• Dne 9. července 1987 navštívil město špa-
nělský král Juan Carlos s chotí.

• Dne 13. července 1912 přijel na léčení Sig-
mund Freud s manželkou a ubytovali se 
U Zlatého klíče.

• Dne 13. července 1947 odhalena na hotelu 
Otava (dnes Kolonáda) pamětní deska N. V. 
Gogolovi, který zde dlel v roce 1845.

• Dne 19. července 1970 byla předána Velká 
cena MFF filmu Kes z Velké Británie.

• Dne 20. července 1917 se narodil keramik 
Jan Kutálek, pravidelný pacient MUDr. Pavla 
Šolce v lázeňském domě Rozkvět.

• Dne 22. července 1927 přijel na odpočinek 
do lázeňského hotelu Savoy-Westend prezi-
dent ČSR T. G. Masaryk.

• Dne 23. července 1927 přijel za T. G. Masary-
kem Karel Čapek.

• Dne 24. července 1907 se narodila význam-
ná klavíristka Ida Rodzinska, manželka světo-
známého polského dirigenta Arthura Rodzin-
ského. Po druhé světové válce žila Rodzinská 
v Karlových Varech.

• Dne 27. července 1912 otevřena výstavní 
hala Obchodní komory Cheb na Goethově 
stezce. Dnes Galerie umění.

• Dne 31. července 1812 přijíždí z Teplic na 
léčení Ludwig van Beethoven a ubytuje se 
v domě Boží oko. Setkal se tu se svým finanč-
ním poradcem Franzem Brentano, což byl 
otec jeho přítelkyně, spisovatelky Elisabeth 
Brentano-Arminové. Po několika dnech po-
kračuje do Františkových Lázní.

• V červenci 1817 se léčil u Vřídla feldmaršál 
Blücher a dále: kníže Lichtenstein, hrabata 
Pálfyxové, Harrach, Klebesberg, Esterházy ad. 
• 1822 švédský chemik Jons Jacob Berzelius 
• 1853 Ferenz Liszt • 1863 pruský král Vilém I. 
s Bismarckem • 1927 položen základní kámen 
k pomníku Ludwiga van Beethovena • 1947 
na MFF Rita Hayworthová • 1972 opět se léčil 
Aram Chačaturjan • 1977 kosmonaut German 
Titov s chotí • 1997 na MFF Aleně Vránové 
udělen titul „Nejoblíbenější princezna české-
ho filmu“ • 1992 v Astorii spisovatelka Natalie 
Durovová.

Srpen 2007

• Od 1. srpna do 9. září 1852 se poprvé v Kar-
lových Varech léčil řecký král Otto I.

• Dne 16. srpna 1835 přijel z Paříže Fryderik 
Chopin a ubytoval se v domě Zlatá růže ve 
Vřídelní ulici (dnes tzv. kamenolom). Setkal 
se tu s rodiči, které už drahně let neviděl.

• Dne 17. srpna 1932 přijel k léčebnému poby-
tu Karel Čapek. Ubytoval se v domě Anglický 
dvůr v Sadové třídě a vyhledal svého lázeň-
ského lékaře MUDr. Hybnera.

• Od 20. do 29. srpna 1958 se konal I. Diva-
delní festival se semináři v Karlových Varech 
podle projektu E. F. Buriana. Uskutečnilo se 8 
neopakovatelných ročníků.

• Dne 21. srpna 1897 město přijalo 8O OOO 
zlatých na výstavbu dostihové dráhy ve Dvo-
rech. Dána do provozu na podzim 1999.

• Dne 24. srpna 1907 přijíždí do Karlových 
Varů na léčebný pobyt anglický král Eduard 
VII.

• Dne 25. srpna 1927 odjíždí z léčebného po-
bytu věrný karlovarský host, premiér čs. vlá-
dy Antonín Švehla.

• V průběhu srpna se v Karlových Varech léči-
li: 1823 poprvé Jean de Carro • 1893 němec-
ký básník Theodor Fontana. Od roku 1993 
pamětní deska na domě Florentina (dnes 
Carlsbad Plazza) • 1912 Puccini • 1972 ve 
Švýcarském dvoře ruský spisovatel Lev Bez-
ymenskij psal román Zkrocení tajfunu • 1997 
zatím naposledy se léčil u MUDr. Sárové au-
tor dětské literatury Sergej Kozlov • 1977 kos-
monaut German Titov s chotí • V roce 1907 
stavěl Fridrich Ohmann Zámeckou kolonádu 
• V roce 1927 dohlížel arch. Rudolf Wels na 
stavbu domu Zlatá helma ve Vřídelní ulici. 
• V roce 1972 se konal první koncert festivalu 
Mladé podium, které seznamovalo s mladý-
mi nadějnými interprety z ČR. Žel roku 2006 
zcela tiše zmizelo Mladé podium z lázeňské-
ho kulturního života.

Eva Hanyková

• Dne 1. srpna 1877 koupilo město tzv. Fische-
rův dům v dnešní Vítězné ulici na stavbu ne-
mocnice (později kožní oddělení).

• Dne 4. srpna 1927 přijel do Karlových Varů 
za T. G. Masarykem ministr zahraničních věcí 
dr. Edvard Beneš.

• Dne 5. srpna 1912 zahájen provoz lanovky 
na Dianu.

• Dne 6. srpna 1812 uspořádal Beethoven 
s italským houslistou Polledrem v Českém 
sále dobročinný koncert. Jeho výtěžek šel
na konto vyhořelých v Badenu u Vídně.

• Dne 7. srpna 1922 se v Karlových Varech ko-
nala mezinárodní schůze průmyslníků, na níž 
bylo ustanoveno Sdružení pro podporu čs. 
porcelánového průmyslu. Současně založena 
Státní odborná škola keramická v Rybářích.

• Dne 7. srpna 1927 přijal T. G. Masaryk v hote-
lu Savoy-Westend tureckého vyslance v Ber-
líně Kemaledina Sami Pašu s chotí.

• Dne 8. srpna 1922 se narodila spisovatelka 
Marie Kubátová, původním povoláním lékár-
nice. Po druhé světové válce vedla v Karlo-
vých Varech jednu z lékáren.

• Dne 8. srpna 1932 Jan Masaryk přijel do 
Karlových Varů pozdravit starostu Chicaga 
Antonína Čermáka, který ostře bojoval proti 
Al Caponovi. Čermák přijel do lázní z Lipska 
na 4 dny a podrobil se „rychloléčbě“ své led-
vinové choroby. Pakliže pomohla, dlouho se 
neradoval, protože 6. března 1933 ho zasáhla 
atentátníkova kulka, určená Rooseveltovi.

• Dne 12. srpna 1897 zavedena po Karlových 
Varech pravidelná omnibusová doprava.

• Dne 14. srpna 1647 císař Svaté říše římské 
a český král Ferdinand III. připomněl loket-
skému veliteli udělení privilegia Salva Quar-
dia Karlovým Varům v roce 1623 a důrazně 
nařídil, že v Karlových Varech nesmí být uby-
továno žádné cizí vojsko!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
PŮJČOVNÍ DOBA o prázdninách ( červenec – srpen )
POBOČKY JSOU UZAVŘENÉ Z DŮVODU DOVOLENÉ A PROVÁDĚNÍ REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU

POBOČKA DRAHOVICE 13. - 26. 8. 20. 7. - 27. 7.  ZAVŘENO
POBOČKA RŮŽOVÝ VRCH 27. 8. - 9. 9. 30. 7. - 2. 8.  ZAVŘENO
POBOČKA ČANKOVSKÁ 30. 7. - 3. 8. 3. - 14. 9. 13. - 19. 7. ZAVŘENO
POBOČKA STARÁ ROLE 16. - 29. 7.   ZAVŘENO
POBOČKA TUHNICE 30. 7. - 12. 8. 9. - 12. 7.  ZAVŘENO
POBOČKA VYHLÍDKA 25. - 29. 6. 9. - 20. 7. 2. - 4. 7. ZAVŘENO
I. P. PAVLOVA 13. - 24. 8. 

Romské Občanské Sdružení – Karlovy Vary
Vás srdečně zve na celodenní sportovně – kulturní akci

Festival hudby, tance a sportu

B A R O  D R O M  –  2 0 0 7B A R O  D R O M  –  2 0 0 7
( D l o u h á  c e s t a )

které se koná dne 21.7. 2007 

KDE: AREÁL AC START                         ZAČÁTEK: od 10 hod.

PROGRAM:

ŽÁKOVSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
(Prezentace mužstev je od 9 hod. v areálu AC Start K. Vary)

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH HUDEBNÍCH SOUBORŮ
(kulturní program začíná od 13 hod.)

Účastníci jsou především z Karlovarského kraje a regionu NUTS II. Severozápad

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v České republice
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Pořádá AC Start Karlovy Vary a město Karlovy Vary 
Veškeré akce jsou pro děti od 6 do 15 let a jsou z d a r m a

Všechny aktivity probíhají pravidelně od pondělí do pát-
ku od 9.00 - 15.00 hodin. Sraz je vždy na stadionu AC Start K. Vary.

Organizátor celé akce zodpovídá za děti od 9.00 - 15.00, výjimkou jsou celo-
denní výlety, kdy za děti zodpovídá do příjezdu autobusů. Příchod a odchod 
dětí si zabezpečují rodiče sami. Akce probíhající mimo areál AC Start K. Vary 
budou končit v dané lokalitě. Děti jsou pojištěni. Akce jsou pro děti města Kar-
lovy Vary.

Doporučení:
Přihlašovat děti minimálně na jeden týden a vždy týden dopředu. Jsou totiž 

výlety autobusem a je omezená kapacita. Pro ti, co přijdou náhodně, nemusí 
se dostat na výlet.

Za organizaci odpovědná osoba:
 od 9. 7. - 20. 7.
  p. Bohumil Řezáč 353 224 771
  p. Jana Buchtelová 724281515
 od 23. 7. - 10. 8.
  p. Dohnalová 606 644 982

Program
Vždy od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 15.00 hodin.
Na stadionu AC Start K.Vary – Tuhnice

Po 9. 7. 9 - 12 hod. - Hon na lišku - Lázeňské lesy

12.00 - 15.00 tenis - základy úderů - malá hra

Út 10. 7. Celodenní výlet Klínovec (turistika)

Potůčky - plavání (hry - metodika stylů)

St 11. 7. 1. skupina - kanoistika - technika pádlování

2. skupina- tenis - ve 12 hod výměna skupin

Čt 12. 7. Galerie - výtvarná tvorba, prohlídka pamětihodností
K. Varů

Pá 13. 7. Celodenní výcvik v areálu golfu - turistika
- výstup na Andělskou horu

Po 16. 7. Celodenní výlet autobusem do Chebu-prohlídka, v 11 hod odjezd 
do Františkových Lázní - aquapark, pěší túra na jezero Amerika

Út 17. 7. Celodenní výlet do Chomutova-zologická zahrada, Kamencové 
jezero

- prohlídka

St 18. 7. 1. skupina - Exkurze na koníčky (Hory)

2. skupina koupaliště Michal - hry, plavání (koupání)

Čt 19. 7. Výlet do Lokte - prohlídka hradu-pěší turistika podél Ohře

Starší skupina - sjezd Ohře na lodičkách do Varů

Pá 20. 7. 9 - 12.00 - základy bruslení - Rolava - hry, horská stěna, plavání

12 - 15.00 - líný tenis, badminton - opékání buřtů

Po 23. 7. Sportovní den - různé druhy sportů, výtvarné techniky, 
keramika

Út 24. 7. Pěší výlet - krásy karlovarských vyhlídek (Diana, lanovka)

St 25. 7. Výcvik golfu + letiště prohlídka

Čt 26. 7. Parkur - jízda na koních - Děpoltovice - hry v přírodě

Pá 27. 7. Sportovní hry + hry v přírodě - Liapor Doubí

Po 30. 7. Výlet do ZOO Plzeň + Dinopark,prohlídka města - do 17 hod. 
návrat

Út 31. 7. Sportovní hry, výtvarné techniky, keramika

St 1. 8. Muzeum a galerie - prohlídka kulturních památek

Čt 2. 8. Planetárium + hry v přírodě,Andělská hora - výlet

Pá 3. 8. Pěší turistika - Svatošské skály + Loket (rafty)

Po 6. 8. Výlet Jáchymov - lanovka Klínovec

Út 7. 8. Koně - výcvik, ukázky, jízda + opékání vuřtů

St 8. 8. Sklárna Moser, porcelánka + Liapor Doubí - hry

Čt 9. 8. Mariánské lázně - miniaquapark (Fr. Lázně)

Pá 10. 8. Základy tance, hudby, diskotéka, malování, základy keramiky - 
promítání filmů. Sportovní soutěže.

AC Start K.Vary
Mgr.Vladimír Hůrka -608 502 012

Prázdninové aktivity dětí a mládeže od 9. 7. do 10. 8. 2007

Tyfl oCentrum Karlovy Vary
TyfloCentrum Karlovy Vary je centrum sociálních 

služeb pro nevidomé a slabozraké občany Karlo-
vých Varů a Karlovarského kraje. 

Cílem našich služeb je podporovat lidi s těžkým 
zrakovým postižením v samostatném životě a za-
pojení do společnosti a poskytovat jim v tomto 
jejich úsilí informace, oporu a odbornou pomoc.
Pomáháme vytvářet podmínky pro integraci, kte-
rá minimalizuje psychologické, zdravotní a ekono-
mické důsledky zrakového postižení.

Začátek názvu TyfloCentrum pochází z řeckého 
TYFLOS - slepý. TyfloCentra byla založena jako mís-
ta, kde se nevidomí a slabozrací lidé scházejí a kde 
nacházejí pomoc.

V rámci projektu SROP, který začal v listopadu
r. 2006, jehož přesný název zní „Společný regionál-
ní operační program“ se podařilo postupně vybu-
dovat síť středisek integračních služeb pro zrakově 
handicapované občany Karlovarského kraje. Cílem 
specializovaných pracovišť, která jsou nově zříze-
na v Chebu, Sokolově a Ostrově bude poskytování 
poradenských služeb, zlepšení přístupu občanům 
se zrakovým postižením k informacím, pomoci jim 
začlenit se do společnosti, a to formou vzdělávání 
v kurzech, podpořit jejich pracovní uplatnění.

Naše služby
Smyslem služeb TyfloCentra Karlovy Vary je po-

skytovat praktickou pomoc při řešení konkrétních 
problémů těžce zrakově  postižených lidí v každo-
denním životě, zejména při zvládání náročných 
nebo nestandardních situací, a předcházet tak 
vzniku krizových jevů.

Nabízíme:
V projektu SROP bezplatně podporu pracovní-

ho uplatnění a vzdělávání 
- Průvodcovskou předčitatelskou službu
- Základní a odborné sociální právní pora-

denství
- Vzdělávací kurzy

Dále TyfloCentrum poskytuje a nabízí ZP klien-
tům od 1.1.2007 dle zákona 108/2006 Sb. ve spe-
ciálně vybavených prostorách tyto soc.služby: 
bezplatně sociální poradenství, základní sociální 
rehabilitaci, výuku na počítači, speciální softwary 
pro zrakově postižené,  sociálně aktivizační služ-
by pro zdravotně postižené a seniory a placené 
průvodcovské a předčitatelské služby.

Taktéž nabízí doplňkové služby v salónu „U Pav-
la“ - masáže a vydávání speciálních tiskovin: Oblast-
ník a Zpravodaj. 

Služby jsou zaměřené převážně na společenský 
kontakt občanů se zrakovým postižením. Pestrý 
program je připravován vždy v měsíčním předstihu 
a každý z klientů má možnost si vněm najít své. Pro 
klienty s omezenou pohyblivostí zajišťujeme jejich 
odvoz do centra a zpět.    
   
Kontakt:

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
SONS ČR Vítězná 52
tel.+fax: 353 224 324, 353 236 065
 603 265 875
kancelar.tyflocentrum@seznam.cz
reditel@tyflocentrum-kv.cz          
srop@tyflocentrum-kv.cz
www.tyflocentrum-kv.cz

Program Komunitního 
centra na prázdniny

Veškeré aktivity v průběhu týdne budou za-
chovány.

Speciální nabídka
pro děti od 6 do 15 let

Příměstský tábor pro děti
v termínech:

20. 8. - 24. 8. 2007 a 27. 8. - 31. 8. 2007
Sraz každé ráno mezi 8:30 až 9:00.

Předpokládaný konec mezi 15:30 - 16:00

Program bude připraven na celý týden. Mož-
nost přihlásit děti na libovolný počet dnů.

cena na jeden den:
50 kč (v ceně zahrnut oběd a pitný režim)

přihlášky přijímáme na tel.:
353 225 861, 777 998 659, 737 462 455
nejpozději dva pracovní dny předem.

Program akcí ve sportovně 
rekreačním areálu Rolava

Každou sobotu
13.30

Divadélko Ondřej; divadelní 
představení a soutěže pro děti

1.7.2007
14.00

Hurá prázdniny; den plný 
her a soutěží

4.8.2007
8.00 - 12.00

KIWI CUP TRIATHLON
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MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR

VÝUKA CIZÍCH JAZYKU - PVÝUKA CIZÍCH JAZYKU - PRREKLADYEKLADY°° ˇ̌

tel. 353 234 573

Další kurzy: • Pruvodce CR - príprava ke zkoušce
• Rétorika a komunikace
• Základy práce na pocítaci
• Základy psychologie

° ˇ ˇ

ˇ ˇ

4. ročník Mezinárodního studentského filmového festivalu Fresh Film Fest 
proběhne od 22. do 26. srpna 2007 v Karlových Varech. Promítat se bude 
v šesti oficiálních festivalových kinech a festival nabídne - kromě výběru toho 
nejlepšího ze světové studentské kinematografie s důrazem kladeným na re-
gion střední a východní Evropy - poprvé také přehlídku nejnovějších celove-
černích debutů. Program dále doplní několik dalších tradičních sekcí a nebu-
de chybět ani řada doprovodných akcí včetně hudebních koncertů.

Fresh Film Fest 2007

Dámy a pánové,
dovolte, abych Vás pozval do světa vážné hudby na prahu 173. koncertní 

sezóny Karlovarského symfonického orchestru. Je nesporné, že podobnou 
historii a tradici má málokteré symfonické těleso v Evropě. Úloha našeho or-
chestru je realizovat pravidelný koncertní život po celý rok, přes léto pak zajis-
tit nebo odehrát téměř sto kolonádních koncertů. Orchestr reprezentuje před 
lázeňskými hosty a turisty z celého světa trvalou péči a starost města o kultur-
ní bohatství naší společnosti. Kromě lázeňských hostů jsou pravidelnými ná-
vštěvníky karlovarští, ale také milovníci vážné hudby z celého regionu. Zájem 
o koncerty v poslední době roste, takže na večerní pokladně před koncertem 
jsme několikrát mohli vidět nápis „vyprodáno“.

Orchestr s uměleckým šéfem  Jiřím Stárkem, s výbornými hostujícími diri-
genty, ale také s řadou vynikajících muzikantů, se stal opět uznávaným sym-
fonickým tělesem, jehož koncerty končívají velkými ovacemi a často publikem 
potleskem vyžádanými přídavky. Tvůrčí atmosféra při zkouškách se podobá 
obdivuhodné umělecké dílně.

Nová koncertní sezóna poskytne sváteční chvíle příznivcům vážné hudby. 
Do 30 abonentních koncertů jsou zařazeny skladby, jejichž hodnotu prověřil 
čas. Hudba vám, posluchačům, pomůže odpoutat se od každodennosti všed-

ních starostí. Poskytne vám kouzlo, pro které budete rádi vážit cestu za hud-
bou velikánů Beethovena, Mozarta, Haydna, Dvořáka, Brahmse, Mahlera, Čaj-
kovského a dalších.

Byl bych rád, kdyby naše koncerty přilákaly k návštěvě i nové posluchače. 
Mladé studenty a školáky s rodiči nebo pedagogy, pro které se pokusíme přijít 
s ukázkami nového projektu podvečerních koncertů. Chtěli bychom však oslo-
vit i ty, kteří v plném pracovním zaujetí a nasazení nenacházejí čas pro zastave-
ní se a potěšení své duše, které hudba dokáže dát. Není třeba hledat poučení 
a teoretické vzdělání jak poslouchat hudbu. Jestliže člověk cítí při poslechu 
radost, citové vzrušení, sváteční atmosféru, stane se pro něj hudba přítelkyní 
a návštěva koncertu, alespoň občas, nezbytností.

Dámy a pánové, dovolte, abych vás pozval na koncerty 173. umělecké sezó-
ny Karlovarského symfonického orchestru

 Alois Ježek, ředitel KSO

173. umělecká sezóna Karlovarského symfonického orchestru

Leica Gallery Prague zve letošního návštěvníka do fotografické Galerie ve 
vlaku, kde ho čeká výstava filmaře, fotografa a básníka Wima Wenderse (Nebe 
nad Berlínem, Paříž Texas...), a jeho ženy, fotografky Donaty Wenders.

Výstava začíná v Karlových Varech 27. 6. 2007 
Je otevřena denně od 10.00 do 22.00 hodin. 

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 14 let zdarma.

Ve třech vagonech, přestavěných na galerii, jsou umístěny dvě výstavy !

Výstava letos navštíví dohromady 16 měst ČR

GALERIE VE VLAKU

Koncert: Karlovy Vary v sobotu 14. července 2007 16.00 u Thermalu

I. „Jazzový  Most“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstu-
pu ČR do EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live 
vysílán českým rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frank-
furt) vysílal půlnoční koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do 
všech německy mluvících zemí.

II. Význam tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005,  a v roce 2006 byl tak, 
jak to bude i v roce 2007 v setkání jazzových hudebníků všech generací 
a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kultur-
ního a politického života z mnoha zemí. Bude také významnou propagací 
české kultury a hlavního města Prahy a ostatních měst ČR v nově spojené 
Evropě.

III. Předmětem tohoto festivalu budou jazzové koncerty v několika měs-
tech. Monumentální jazzový most“ bude stavěn z Prahy do Trostbergu, 
Karlových Varů, Drážďan, a Bad Aiblingu.

Kulturně tradiční „Mánes“, který leží na Vltavě, s výhledem na Národní 
divadlo a Hradčany, je důstojné místo pro start z Prahy.

Přislíbená spolupráce rozhlasových a televizních stanic zúčastněných 
zemí určitě podpoří myšlenku a záměr rozšíření EU.

IV. Mostů bylo již v minulosti postaveno velmi mnoho, ale určitě „jazzový 
most“ je jediný. Přínosem je podpořit tento hudební žánr, který je histo-
rickým důkazem vývoje hudby XX. století a pomoci postavit tento žánr na 
úroveň klasické hudby, je dalším cílem tohoto projektu.

Spolupráce na umělecky velmi zajímavých jazzových big-bandových 
projektech,  zůčastněných zemí, je dalším cílem „jazzového mostu“ 2007.

„Jazzový  Most” z Prahy do EU 2007
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Kulturní akce a výstavy v červenci a srpnu 2007
MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Č E R V E N E C

14. 7. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P. Malásek “CIKÁNI JDOU DO NEBE“
Divadlo Bez zábradlí; Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

17. 7. 19.30 Georges Bizet, Paco de Lucia, Robert Balogh:  „CARMEN“. 
Moravské divadlo Olomouc. Taneční drama o dvou dějstvích. Režie 
a choreografi e: Robert Balogh j. h.

24.7. 19.30  „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. 
Účinkují: Markéta Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) 
a Novákovo trio (Gabriela Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán 
Koutník – klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá Jaroslav Krček, 
kostýmy Josef Jelínek.

28. 7. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista 
opery Národního divadla Praha; Štěpánka Heřmánková – soprán, 
sólistka hudebních divadel; Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, 
O. Nedbala a dalších.Komorní soubor Nálady je ojedinělý zjev české 
koncertní zábavné hudby. Umělecký vedoucí Petr Macek bude 
program moderovat i v němčině.

S R P E N
2. 8. 19.30 Slavnostní koncert Karlovarského symfonického orchestru

v rámci cyklu Beethovenovy dny v Karlových Varech L. V. 
Beethoven:  Symfonie č. 3 EROICA

4. 8. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P. Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“
Divadlo Bez zábradlí; Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček; Režie a choreografi e: Radek Balaš

12. 8. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. 
Účinkují: Markéta Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) 
a Novákovo trio (Gabriela Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán 
Koutník – klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá Jaroslav Krček, 
kostýmy Josef Jelínek.

18. 8. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista 
opery Národního divadla Praha; Štěpánka Heřmánková – soprán, 
sólistka hudebních divadel; Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, 
O. Nedbala a dalších. Umělecký vedoucí Petr Macek bude program 
moderovat i v němčině.

25. 8. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

28. 8. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“ Severočeské divadlo opery 
a baletu. Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče 
Čajkovského. Hraje orchestr Severočeského divadla opery a baletu 
Ústí nad Labem. Režie Vladimír Nečas. Choreografi e Lev Ivanov, 
Marius Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent Tvrtko Karlovič

CLUB IMPERIAL
Lázeňský  hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
Každou sobotu 20.30 – 02.00 SOUNDS OF THE 80´s  Diskotékový pořad

6. 7. LIMITED  EDITION šestičlenná formace předních pražských 
instrumentalistů, moderní jazz s prvky latinskoamerické hudby, dokonalé 
umění improvizace…  

13. 7. RENE  TROSSMAN  BLUES  BAND  CZ/USA jedinečný chicagský kytarista, 
výrazná osobnost současné bluesové scény a jeho energií nabitý band

20. 7. BOSSA  NOVA  SENSATION  (Praha), nově vzniklý kvartet vynikající 
jazzové  zpěvačky V. Šmoldasové, repertoár tvoří brazilská hudba zpívaná 
portugalsky v rytmech samby, bossa novy a jazzu…

S R P E N
3. 8. Stan the Man Blues Band
 jedinečný skotský zpěvák a kytarista Stan Wolarz v čele tria hrajícího 

vyjímečně působivé blues
10. 8. Bára Řeháčková Band (Praha)
 dynamická jazzová formace v kombinaci s osobitým zpěvem

17. 8. Folhinha Band & Andrea Ruil
 charismatická zpěvačka a pianistka A. Ruil z Ekvádoru na turné v ČR 

s výbornou kapelou baskytaristy Filipa Spáleného; repertoár tvoří 
melodické jazzové a latinskoamerické rytmy

24. 8. Nedaba Jazz Band
 moderní jazz v energickém a stylovém podání
31. 8. Pragasón  (Kuba-Peru-CZ)
 originální  seskupení špičkových muzikantů z různých koutů světa hrající 

a zpívající kubánskou hudbu v rytmu  salsa,   mambo, bolero, latin jazz… 

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. 353 233 933

Č E R V E N E C
29. 6. - 7. 7.  42. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
8. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
9. - 10. 7.   17.00,   11. 7.   19.30
12. 7. 17.00 a 19.30  SHREK TŘETÍ USA 2007 
9. - 10. 7. 19.30 Bio Art BAREVNÝ ZÁVOJ USA, Čína 2006 
11. 7. 17.00 Představení pro seniory MOST OSUDU Španělsko, Francie, VB 
13. 7. 19.30 23 USA 2007 
13. 7. 17.00, 14. 7. 15.00  OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ  Francie, Irsko, Dánsko, VB 2006
15. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
14.-16. 7. 17.00, 19.30, 21.30  ROMING ČR 2007 
17.-20. 7. 17.00, 20.00  PIRÁTI Z KARIBIKU - na konci světa USA 2007 
21.-23. 7. 17.00, 19.30, 21.30   Bio Art TAJNOSTI  ČR 2007 
22. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
24.-25. 7. 19.30 Bio Art  RENESANCE Francie, VB, Lucembursko 2006  
25. 7. 17.00 Představení pro seniory BOŽSKÁ JULIE, Kanada, USA, Maďarsko, VB 

2004 
26.-28. 7. 19.30 Bio Art EDITH PIAF, Francie, VB, ČR 2007 
27.-28. 7. 22.00 Bio Art SHERRYBABY USA 2006 
29. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší
29.-31. 7. 19.30 KAUZA: CIA USA 2006. Režie: ROBERT DE NIRO.

Hrají: Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie aj.
30.-31. 7.  17.00, 1.-2. 8. 19.30, 3.-4. 8. 19.30 a 22.00  SMRTONOSNÁ PAST 4.0 USA 2007 

S R P E N
Změna programu vyhrazena.

1.-2. 8. 19.30, 3.-4. 8. 19.30 a 22.00  SMRTONOSNÁ PAST 4.0 USA 2007 
2.-12. 8. 17.00 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD VB, USA 2007 
5.-6. 8. 19.30 CESTA BOJOVNÍKA USA 2007 
5. 8. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
9.-12. 8. 19.30, 13. 8. 17.00  SIMPSONOVI VE FILMU USA 2007 
12. 8. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
13. a 15. 8. 15.00, 14. 8. 17.00  DIVOKÉ VLNY USA 2007 
15. 8. 17.00 Představení pro seniory DŮKAZ USA 2005 
13.-15. 8. 19.30 Bio Art MISS POTTER VB, USA 2006 
16.-19. 8. 17.00 SHREK TŘETÍ
16.-19. 8. 19.30 Bio Art WARHOLKA  USA 2006 
16.-18. 8.  GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK USA 2007 
19. 8. 15.00 Bijásek pro nejmenší
20.-21. 8. 19.30 DANNYHO PARŤÁCI 3. USA 2007 
22. - 26. 8.  FRESH FILM FEST 2007
  Mezinárodní festival studentských fi lmů.
29. 8. 17.00 Představení pro seniory
30. 8. - 2. 9. 19.30 Bio Art INLAND EMPIRE USA, Francie, Polsko 2006 
31. 8. a 2. 9. 17.00 DIVOKÉ VLNY USA 2007
1. 9. 17.00 PREMIÉRA  NÁVRAT CÍNOVÉ HOLE

Film Dalibora Stacha a Petra Stolaře. První krušnohorská rocková 
pohádka uvařená podle receptu pravé sekerkové polévky.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Č E R V E N E C
13. 7. 16.30 Mlýnská kolonáda HUDEBNÍ LÉTO

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - předehra; Bedřich Smetana: 
Má vlast - Vltava; Zdeněk Fibich: Poem; Antonín Dvořák: Slovanský 
tanec č. 9 a 10; Antonín Dvořák: Mazurek pro housle; Ludwig van 
Beethoven: Romance pro housle; Julius Fučík: Vjezd gladiátorů
Vladislav Liněckij – housle, dirigent Jaroslav Opela

18. 7. 19.30 Husitský kostel sv. Petra a Pavla HUDEBNÍ LÉTO
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba; Wolfgang Amadeus 
Mozart: Symfonie č. 38 D dur „Pražská“; dirigent Alexander Apolín 

20. 7. 19.30 Lázně III HUDEBNÍ LÉTO
GALA STRAUSS, árie a dueta z operet Netopýr, Cikánský baron 
a dalších; Gabriela Kopperová – soprán, Bohdan Petrovič – tenor, 
Svatopluk Sem - baryton dirigent František Drs

25. 7. 19.30 Husitský kostel sv. Petra a Pavla  HUDEBNÍ LÉTO                       
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob; Vladislav Liněckij – houle, 
dirigent Alexander Apolín 

S R P E N
2. 8. 19.30 Městské divadlo „Vzpomínka na Ludwiga von Beethovena“ 
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Ludwig van Beethoven: Klavírní koncert č. 3 c moll, Ludwig van 
Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“; Tomáš Víšek – klavír, 
dirigent Jiří Stárek 

8. 8. 19.30 Husitský kostel sv. Petra a Pavla HUDEBNÍ LÉTO
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello C dur; Joseph Haydn: 
Symfonie č. 104 D dur „Londýnská“; Šimon Kaňka – violoncello, 
dirigent Alexander Apolín 

15. 8. 19.30 Husitský kostel sv. Petra a Pavla HUDEBNÍ LÉTO
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 40 g moll; Wolfgang 
Amadeus Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur, K. 216
Vladislav Liněckij – housle, dirigent Alexander Apolín

16. 8. 19.30 Mlýnská kolonáda Karlovarské hudební léto -  „Pocta Mozartovi“
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba; Wolfgang Amadeus 
Mozart: Symfonie č. 40 g moll; dirigent Alexander Apolín 

22. 8. 19.30  Husitský kostel sv. Petra a Pavla Večer smyčcových serenád
Antonín Dvořák: Smyčcová serenáda E dur, op. 22; Edward Grieg: 
Z časů Holbergových; Divertimento - smyčcový orchestr KSO 
- umělecký vedoucí Vladislav Liněckij, dirigent František Drs 

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 353 224 387

Otevřeno: ÚT – NE 9,30 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Během MFF ve dnech 30.6. – 7.7.2007 prodloužená otevírací doba do 19 hodin

pokračuje: Lawrence Ferlinghetti – Obrazy & básně
 Výstava propojující obrazové a básnické dílo slavné americké osobnosti 

beat generation - básníka, spisovatele, nakladatele, revolucionáře a malíře 
- připravená ve spolupráci s George Krevsky Gallery San Francisco a Galerií 
hlavního města Prahy. 
potrvá do 29. 7. 2007

pokračuje: Antonín Střížek – Cinema
Malířské ztvárnění známých fi lmových scén v provedení významného 
českého malíře se uskuteční v rámci 42. ročníku Mezinárodního 
fi lmového festivalu a bude provázeno výběrem z další tvorby autora.
potrvá do 16. 9. 2007

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
Expozice představuje díla klasiků českého moderního umění 1.poloviny 20. 
století – O. Kubín, J. Trampota, J. Zrzavý, B. Kubišta, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, 
K. Lhoták a dále výběr z fi gurální a konstruktivistické tvorby 60. až  90. let 
– J. Anderle, J. Jíra, T. Pištěk, J. Sozanský, J. Válová, P. Oriešková, K. Malich,
Z. Sýkora, R. Valenta, H. Demartini, aj.

GALERIE NA OCHOZU,  
Vřídelní kolonáda 1. patro

1. 7. 17.00 vernisáž  Big Original – výstava fotografi í Petra Žůrka
4. 8. 17.00 vernisáž výstavy „Na cestě s Kristou“ Fotodokumenty a obrazy Ivy 

Markvartové; (do 30. 8.)

TRŽNÍ KOLONÁDA
5. 7. 10.00 - 18.00   „Filmový šatník“ – tradiční festivalová instalace 

a performance Karlovarské oblasti unie výtvarných umělců.

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVYVARY, O. P. S.

STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772

Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz

Každou sobotu ve 20.30   Xaverius a Měsíc
Pohádkové pozorování večerní oblohy určené nejmenším, tedy dětem od 5 do 9 let 

s rodiči
Program je zaměřen na pohádkovou mytologii souhvězdí vhodnou právě pro 

tuto věkovou kategorii. Návštěvníkům doporučujeme přijít hlavně v období od 1. 7.
do 3. 7. nebo od 28. 7. do 1. 8., kdy je na obloze Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování 
dalekohledem. 

Každé pondělí, středu, pátek a sobotu ve 22.00   Na křídlech Labutě a orla
Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 let
Program je zaměřen na odbornější seznámení s objekty noční oblohy. Doporučené 

období pro návštěvu hvězdárny s dětmi je v době, kdy na obloze nesvítí Měsíc, tedy 
v době od 10. 7. do 20. 7. a od 8. 8. do 18. 8. nebo kdy lze pozorovat Měsíc kolem poslední 
čtvrti od 7. 7. do 9. 7. a od 5. 8. do 7. 8. Nejhorší pozorovací podmínky nastávají od 1. 7. 
do 7. 7. a od 1. 8. do 5. 8. 

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 OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

Každé po 20.00 Kroužek na pásmu „Karlovarská runda“ na kmitočtu 145,550 MHz
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každý čt 16.00 Technický kroužek mládeže -  radiotechnika a základy 

elektrotechniky, radioamatérský zeměpis, provoz a sport

Víkendy závodní činnost ve vysílacím středisku na Blatenském vrchu. Účast 
v celoevropských závodech v rámci reprezentace Karlovarského kraje.

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
pokračuje: Africké umění Makondů a Chewů; (do 30. 8.)
4. 7. 18.00 Cestovatelská přednáška s promítáním foto Africké umění 

Makondů a Chewů, přednáší ing. Miroslav Širš, v anglickém jazyce, 
přednáška je součástí festivalu Dny Afriky v ČR a MFF v Karlových 
Varech 

STÁLÁ EXPOZICE:
Atmosféra Karlových Varů na přelomu 19. a 20. století v obrazech 
W. Gauseho

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, Karlovy Vary

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
Výstava Výroční kolekce skla Moser, (do 2. 9. )

Další akcí v rámci letošních oslav 150. výročí založení fi rmy Moser je výstava 
výroční kolekce skla Moser v Karlovarském muzeu. V termínu od 22. června do 2. 
září má veřejnost možnost shlédnout unikátní expozici historických replik z let 1882 
– 1944, jedinečné rytiny od světově uznávaných moserovských rytců, ale i moderní 
umělecká díla sklářských výtvarníků oslovených sklárnou ke 150. výročí. 

Velký ohlas a odborné uznání zaznamenala výroční kolekce na letošním 
únorovém veletrhu spotřebního zboží ve Frankfurtu nad Mohanem. Výstava 
v Karlovarském muzeu bude první příležitostí v České republice, při které může 
odborná i laická veřejnost velkou část výroční kolekce vidět na vlastní oči. 

Karlovarské muzeum je otevřeno denně kromě pondělí v době od 9 do 12 hodin 
a od 13 do 17 hodin. Výstavu odborně připravila historička umění Lenka Merglová 
Pánková ve spolupráci s MOSER, a.s.

STÁLÁ EXPOZICE Krajského muzea:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, dějiny 
karlovarského lázeňství, karlovarská řemesla, porcelán, sklo

 

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

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

Půjčovní doba:
Půjčovna pro dospělé po, út, čt, pá 10.00 -  18.00
Čítárna st 10.00  - 14.00
 so 9.00 -  12.00
Oddělení pro děti a mládež 
 po, út, čt, pá 13.00 – 18.00
 st 12.00 – 15.00 

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč.doba  po, út, čt 10.00 –18.00 ; pá 12.00 –16.00

Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346  
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844
Stará Role, Dvořákova 656, tel.: 353 562 715 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203
Doubí, Modenská 150, Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9, Út 14.00 –18.00

PŮJČOVNÍ DOBA o prázdninách (červenec - srpen)
pobočky budou uzavřené z důvodu dovolené a provádění revize knihovního fondu

pobočka DRAHOVICE 13. - 26. 8. ; 20. - 27. 7. ZAVŘENO
pobočka RŮŽOVÝ VRCH 27. 8. - 9. 9. ; 30. 7. - 2. 8. ZAVŘENO
pobočka ČANKOVSKÁ 30.7. - 3. 8. ; 3. - 14. 9. ; 13. - 19. 7. ZAVŘENO
pobočka STARÁ ROLE 16. - 29. 7. ZAVŘENO
pobočka TUHNICE 30.7. - 12. 8. ; 9. - 12. 7. ZAVŘENO
pobočka VYHLÍDKA 25. - 29. 6. ;  9. - 20. 7. ; 2. - 4. 7. ZAVŘENO
pobočka I. P. PAVLOVA 13. - 24. 8. ZAVŘENO

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 605 576 798

Aktivity pro seniory
• poskytování obědů denně v pracovní dny 11.30 – 12.45

cena: 47 Kč ( včetně nápoje – káva, čaj )
• angličtina ( přihlášení telefonicky nebo osobně )
• rehabilitační cvičení: čtvrtek  8.30 
• senior klub: čtvrtek 13.30
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Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy fotodokumentů & obrazů Ivy Markvartové

NA CESTĚ S KRISTOU

Těšíme se na vás v sobotu 4. srpna 2007 v 17 hodin

v galerii Na ochozu na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech

( přednášky, výtvarné dílny, společenské hry, fi lmy, zpívání., soutěže...) 

Aktivity pro rodiče s dětmi, děti a mládež
• klub Sluníčko pro rodiče s dětmi : pondělí 9.00 – 11.00

( zpívání, říkanky cvičení, výtvarná činnost )
• klub  pro děti a mládež : úterý, středa 14.00 – 16.00

( hry, výtvarné a vzdělávací aktivity, práce na PC,
možnost vypracování domácích úkolů...)

Dále nabízíme pro širokou veřejnost
• sociální poradenství: středa 9.00 - 11.00

   pátek 13.30 - 15.00
   nebo kdykoliv po domluvě

• veřejný internet
• komunitní šatník: pondělí 13.30 - 15.00
• Bohoslužba:  neděle 15.00

Všechny tyto služby poskytujeme zdarma.

MATEŘSKÉ CENTRUM  
Od 27.8.2007 do 7.9.2007 zápis do všech kurzů (mimo plavání kojenců a batolat)
Hrátky s batolátky (do 1 roku), Klub rodičů a dětí (od 1 do 3 let), Poprvé bez mámy (od 

2,5  do 5 let), Výtvarná dílna (od 3 a 6 let),  Kondiční cvičení (pro maminky), Akvaaerobik 
(pro ženy)

 
4. 9. od 13.00 hodin Zápis na plavání kojenců a batolat (od 6ti měsíců do 3 let)

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 K. Vary - areál krajského úřadu

www.knihovna.kvary.cz, knihovna@knihovnakv.cz, tel. 353 502 888

V době státních svátků, 5. a 6. července, je krajská knihovna zavřena.
 

Uzavření v době 7. – 21. července 2007. 
Důvodem uzavření je kompletní revize knihovního fondu a přechod knihovny na 

novou verzi knihovního systému Aleph. 
Upomínky spadající do období uzavření knihovny budou automaticky 

prodlouženy o 14 dní.
 
V ostatních dnech:

Herní klub
každý čtvrtek od 15.00 v A-klubu

Chytrá zábava pro všechny bez omezení věku. K dispozici je více než 20 logických 
a strategických společenských her, zájemci si mohou přinést i vlastní.

Dětské oddělení
Prázdninový program Po stopách Rychlích šípů. Kvízy, soutěže a hádanky na téma 

Jaroslav Foglar a jeho dílo.

Pobočka Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice,

tel: 353 224 034

Č E R V E N E C + S R P E N
5., 6. a 7. - 21. 7. ZAVŘENO
otevřeno PO, ÚT a ČT 12.00 -  18.00

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI - kavárna
Jarní 1, Karlovy Vary

25. 8. 14.00 Kuťáskovo dobrodružství - loutkové představení

Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec 
9. 7. 19.30 Benefi ční koncert

Účinkují: Pěvecký sbor a smyčcový orchestr Wycombe Abbey 
School, Anglie; Program: A. Vivaldi, V.A.Mozart, E.Elgar, E. Grieg, C. 
Saint-Saëns,aj.

22. 7. 19.30 Benefi ční koncert  Účinkují: Ariosa Singers
Program: Händel, Gluck, Elgar, Fauré

26. 7. 19.30 A. Vivaldi: Čtvero ročních období
Účinkuje Karlovarský symfonický orchestr

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna “U”

2. 9. 17.00 Čerokí, na motivy knihy F. Cartera Škola Malého stromu. Hraje 
Dětské studio a Studio Divadla Dagmar

Festival mitte Europa 
29. 7. 16.00 GH Pupp – Classic meets Cuba – závěrečný koncert

Klazz Brothers, Cuba Percussion
Umělci byli za tento program a jeho interpretaci vyznamenáni prestižní 

evropskou cenou ECHO Klassik 2006. Vyznačují se vzácným uměním přihlásit se 
k důstojným historickým hudebním tradicím a zdůraznit jejích nadčasovost nad 
aktuálními hudebními styly a současně přesvědčivě spojit klasiku a jazz, tradici 
a inovaci s neobvyklými rytmy „Cuba Percussion“.

KARLOVARSKÁ VETERAN RALLYE
3. - 5. 8.

Karlovy Vary, prostranství před Thermalem
4. 8. 9.00 start hlavního závodu u Thermalu
  - 1. etapa měří 65 km, trasa:  okolí K. Varů
  - 2. etapa měří 30 km, trasa:  Karlovy Vary
  - k účasti je přihlášeno více než 100 vozidel, z toho 50 z Německa

Freddie“s Sierra lounge club – Thermal nad bazénem

Ofi ciální lounge/party bar 42. MFF KV naleznete nad bazénem hotelu Thermal.
Otevřeno denně od 10.00. DJ Petr K (Radost FX) ve specialním lounge setu každý den 
od 14.00 do 17.00. Živá DJ produkce od 22.00, star DJ od 0.00 do 3.00. Party až do rána! 

Vstup zdarma na všechny typy akreditací a Festivalových pasů

30. 6. 00.00 - 3.00  “SATURDAY NIGHT FEVER“
1. 7. 00.00 - 3.00  “SUNDAY SPIN“ 
2. 7. 00.00 - 3.00  “SURVIVING MONDAY“
3. 7. 00.00 - 3.00  “LET’S GO FUNKY“
4. 7.  00.00 - 3.00  “VISIT FROM STARS” 
5. 7. 00.00 - 3.00  “VIEW FROM TOP”
6. 7. 00.00 - 3.00  “WICKED DISCO” 
6.-15.7.  Výstava fotografi í projektu Naděje 24.

Dan Bárta, Varhan Orchestrovič Bauer, Pavel Bém, Petr Čech, Jaroslav 
Dušek, Aňa Geislerová, Roman Holý, Jaromír Jágr, Jan Koller, Richard 
Krajčo, Táňa Kuchařová, Dan Landa, Jiří Menzel, Martina Navrátilová, 
Bolek Polívka, Karel Roden, Martina Sáblíková, Jan Saudek, Sára 
Saudková, Roman Šeberle, Bořek Šípek, Marek Vašut, Pavel Vítek, 
Šárka Záhrobská.

Proč 24? Během 24 hodin zhotoví 24 českých osobností ze 
všech možných sfér společenského života 24 fotografi í, z nichž se 
u každého vybere ta nejlepší, která se později stane originálním 
a jedinečným majetkem jednoho jediného šťastlivce. Každá 
z osobností se pokusí vytvořit fotografi e, na kterých zachytí kus 
jejich každodenního života, kterým nám dají zároveň najevo, co pro 
ně znamená a vyjadřuje slovo NADĚJE.

Během benefi čního večera, který je naplánován na 10.září tohoto 
roku, bude těchto 24 originálních velkoformátových fotografi í 
s vlastnoručním podpisem autora vydraženo, a peníze pak budou 
poukázány dětem, které onemocněly zákeřnou chorobou. Smyslem 
tohoto projektu je tedy získání fi nančních prostředků pro nemocné 
děti tímto originálním způsobem. Fotografi e budou zhotoveny na 
čtyřiadvacetipolíčkový fi lm pomocí dnes kultovního fotografi ckého 
přístroje LOMO Colorsplash, z něhož pak vznikají fotografi e, které 
nejsou podobné žádným jiným.

7. 7. 00.00 – 3.00 “CLOSING DOWN THE HOUSE”
8. 7. 20.00 Mexican sierra beach mejdan

Mexická obsluha.. Mexické jídlo .. Mexické pití…Vyber si z 5 druhů 
tequil,sierra za 45,- kč jen pro tento večer…

14. 7. 20.00 Puschkin se sílou medvědííí
15. 7. 20.00 J. Wolker párty
21. 7. 20.00 Prostě párty …
22. 7. 20.00 Caipirinha fest
28. 7. 20.00 Mojito mejdan
29. 7. 20.00 Fernet No 1 mejdlo

Rezervaci míst prosím volejte na tel: 777 049 717
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CITY TRIATHLON KARLOVY VARY - 2. ročník

S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště

- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- prázdninový provoz:   po – ne  10.00 – 21.00

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro 

košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová stěna, 
doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí – možnost 
využití pro petanque

- možnost zamluvit si termín
- prázdninový provoz:  po – ne    10.00 – 19.30

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na  košíkovou,

odbíjenou, nohejbal, fl orbal a tenis
- 1 hřiště s umělou trávou na kopanou
- prázdninový provoz: po – ne 15.00 – 20.00

A T L E T I K A
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým 
účelům sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma

- prázdninový provoz: celodenní - přesný rozpis provozních hodin 
   bude vyvěšen u vstupu do areálu

J E Z D E C T V Í
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9

kontakt 353 562 816

11. - 12. 8. CDN - Memoriál MUDr. Mileny Válové - 5. ročník

H O K E J
Zimní stadion HC Energie

kontakt 353 449 174
17. - 18. 8. Turnaj hejtmana Karlovarského kraje - turnaj dorostenců

T E N I S
TC Gejzírpark, Slovenská 5A

kontakt 603 379 692
Pronájem dvorců, hala sjednávání trenéra, půjčování raket
30. 6. 9.00 LIAPOR OPEN 2007

TK Lokomotiva, tenisová dvorce Tuhnice
kontakt 353 224 771

5. - 7. 7. Celostátní turnaj mužů
11. - 13. 7. Celostátní turnaj mladšího žactva
 Chlapci - prezentace 11. 7. do 9.00
 Dívky - prezentace 12. 7. do 9.00

18. - 20. 7. Celostátní turnaj staršího žactva
 Chlapci - prezentace 18. 7. do 9.00
 Dívky - prezentace 19. 7. do 9.00

19. 8. Mezinárodní mistrovství ČR ve sprint triatlonu (krátké 
distance), které navazuje na dlouholetou tradici Carlsbad triathlonu. 
Dva nezávislé závody - dopoledne: dorost, junioři a open, 
odpoledne: aktivní triatlonisté - závod Mistrovství ČR. Místo 
konání: Koupaliště Rolava, prostranství před hotelem Thermal, 
lázeňské území 10.00 Start závodu štafet a mistrovství ČR Juniorů 
na tratích 0,75 km plavání - 20 km cyklistiky - 5 km běh 14.00 - Start 
závodu mezinárodního mistrovství ČR v olympijském triatlonu na 
tratích 1,5 km plavání – 40 km cyklistiky – 10 km běhu

Jezdecký areál JAVOR Hory
kontakt 603 712 162

14. 7. 9.00 Marylin Cup - skokové parkurové závody - kvalifikace 
na mistr. ČR - seniorů - soutěže do výše překážek 
140 cm (vstup zdarma)

3. 8. 15.00 a 4. 8. 9.00  Velká cena JAVORU - skokové prestižní
parkurové závody od dětských do seniorských 
kategorií, kvalifikace na mistr. ČR - seniorů + soutěž 
do 150 cm (vstup zdarma).

Prázdninový provoz v MŠ
1. MŠ KOMENSKÉHO 7

-  provoz  od 2. 7. do 31. 8.
zajišťuje odloučené pracoviště KRYMSKÁ 12

2. MŠ Krušnohorská 16
-  provoz od 2. 7. do 24. 8. 

zajišťuje odloučené pracoviště TRUHLÁŘSKÁ 11

Zaměstnanci Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16 – Růžový vrch 
děkují touto cestou všem rodičům našich dětí za jejich pochopení a vstřícnost 
po dobu rekonstrukce mateřské školy.

Zdenka Bečvářová - VOP

PODĚKOVÁNÍ

Kontakt:
Centrum pro mládež a alternativní sporty o.s.
tel: 603 985 069, 608 023 047

Nabízí po dobu prázdnin v určené dny, případně dle domluvy,  zdravotní 
dozor a odbornou poradenskou službu, zejména pro začínající sportovce.  In-
formace o dnech budou  vyvěšeny v areálu skateparku, vyjma dnů s nepřízni-
vými klimatickými podmínkami (např. mokro). Další informace pro návštěvníky 
skateparku a změny budou ohlášeny v místě. 

Bližší informace na www.sk8-vary.wz.cz

SkatePark KV-Bohatice

Foto z pořádání akcí Městské knihovny

autorské čtení Simony Monyové
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Městské zařízení sociálních služeb K. Vary

Tyfl oservis K. Vary

Mateřské centrum K. Vary

Dveře dokořán

Hipocentrum Pá - Ja

Kontakt bB

Farni charita Karlovy Vary

Poskytovatelé sociálních služeb, občané města 
Karlovy Vary a odborná veřejnost ze sociální a zdra-

votní oblasti se sešli dne 31. 5. 2007 ve společenském 
sále Alžbětiných lázních v Karlových Varech v rámci 

akce

„1. SETKÁNÍ KARLOVARSKÉ VEŘEJNOSTI 
S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“.

   
Setkání se konalo pod záštitou primátorky města JUDr.

Veroniky Vlkové, která v úvodním projevu hovořila o významu první akce 
tohoto druhu v našem 
městě a vyzdvihla exis-
tenci široké škály na-
bídky sociálních služeb, 
které prostřednictvím 
jejich poskytovatelů 
může město Karlovy 
Vary svým občanům 
nabídnout.

   Čestnými hosty byli 
čelní zástupci Města 
Karlovy Vary, Krajského 
úřadu Karlovarského 
kraje, kteří se věnují 
sociální problematice 
a Karlovarské krajské nemocnice, a.s., nemocnice v Karlových Varech. Zájem 
rovněž projevila Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb 
města Chodov.

Poděkování patří především všem 23 poskytovatelům sociálních služeb, 
jenž přijali pozvání a  zúčastnili se prostřednictvím určených zástupců.
Ve svých příspěvcích prezentovali činnost organizace a na jednotlivých vý-
stavních místech poskytovali, kromě propagačních materiálů, i další cenné 

informace. Karlovarská 
veřejnost mohla rovněž 
využít  příležitosti se-
známit se se způsobem 
plánováním sociálních 
služeb v Karlových 
Varech, a to metodou 
komunitního plánová-
ní - s jeho historií, sou-
časností a budoucnos-
tí. Dalšími zajímavými 
tématy byly informace 
k zákonu o sociálních 
službách a jeho uvede-
ní do praxe, o zásadách 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let 2007-2017. Ne-
lze opomenout prezentaci unikátního elektronického zabezpečovacího sys-
tému pod názvem Tísńový systém SENIOR a řadu dalších nabídek.  

 Všichni účastníci měli prostřednictvím hodnotících dotazníků možnost 

vyjádřit svůj názor na 
proběhlou akci. Po 
provedeném vyhodno-
cení takto získané in-
formace použijeme ke 
zlepšení kvality jejího  
konání v dalším obdo-
bí. Významný je i zájem 
o aktivní zapojení ně-
kterých z účastníků do 
procesu komunitního 
plánování sociálních 
služeb ve městě Karlo-
vy Vary. Děkujeme.   

   Pořadatelé celé akce 
- Řídící skupina komu-
nitního plánování so-
ciálních služeb a Česká 
asociace sestr - regi-
on Karlovy Vary - věří
ve větší zájem a účast 
veřejnosti  při někte-
rém z příštích  setkání.

Miluše Jednorožcová
koordinátor 

komunitního plánování 
sociálních služeb města 

Karlovy Vary

Na fotografiích představujeme některé z poskytovatelů sociálních služeb.

Společně o sociálních službách



Radniční listy  |  13

Jugoslávská 16, Karlovy Vary, tel.:
353 225 861, 605 576 798

Komu  vaše centrum poskytuje služby?
Naše služby nabízíme lidem z Karlových Varů 

a okolí. Věnujeme se seniorům a osobám se zdra-
votním postižením schopným alespoň částečné 
sebeobsluhy bez asistenta, dále pak dětem ve věku 
6-15 let  a rodičům s malými dětmi.

Lidé si často myslí, že se staráte o bezdomovce, jak 
to tedy je?

Naše centrum na Jugoslávské ulici si lidé čas-
to pletou s Azylovým domem a vyžadují po nás 
služby, které my nejsme schopni poskytnout. Čas-
to k nám přivedou bezdomovce a postarejte se, 
vždyť jste přece Armáda spásy. My jsme schopni 
poskytnout informace , kam se takový člověk může 
obrátit, doporučit mu zařízení v městě nebo v kraji 
a odešleme ho na Azylový dům do Rybář, kde se 
může osprchovat, čistě obléknout a dostat najíst. 
Na komunitním centru se však žádné služby bez-
domovcům neposkytují. Na Komunitním centru 

se tedy v žádném případě nejedná o služby pro 
bezdomovce.

Jaké služby tedy ve vašem centru poskytujete?
Seniorům denně nabízíme dovážené obědy, 

mají možnost si tu posedět u kávy a čaje, přečíst 
denní tisk. V rámci senior klubu 1x týdně nabízíme 
kulturní a vzdělávací akce, hudební vystoupení. 
Pořádáme přednášky, tematicky zaměřené akce, 
výtvarné dílny a každý rok jezdíme na výlet. Pro-
bíhají tady kurzy angličtiny a rehabilitační cvičení. 
Je zde také možnost využít připojení k internetu.

Rodiče s dětmi mají možnost si zacvičit 1x 
týdně v klubu Sluníčko, zazpívat, naučit se nové 
říkanky, pohrát si s dětmi. Společně s dětmi tvo-
řit (malujeme, vyrábíme, ...) a na závěr si s dětmi 
zahrají pohádku. Program je otevřený a záleží na 
dětech a rodičích, jak se zapojí.

Dětem školního věku nabízíme zatím odpo-
ledne 2x týdně volnočasové aktivity, vypomůže-
me s domácími úkoly. Děti mají možnost přístupu 
na internet. Vždy je pro ně připraven organizova-
ný program, ale mají zde i čas a prostor k volnému 

programu jako jsou například společenské hry, 
internet, knihovna, klubovna pro posezení s ka-
marádem a podobně.
Součástí našich služeb je i nabídka sociálního po-

radenství.

Kolik vaše služby stojí?
Všechny služby kromě oběda poskytujeme zdar-
ma. Cena oběda je 47 Kč.

Jakým způsobem je možné se k vám přihlásit?
Kurzy angličtiny a rehabilitačního cvičení jsou již 
kapacitně naplněny. Na obědy je potřeba se přihlá-
sit 2 pracovní dny předem, na ostatní programy je 
možno přijít kdykoliv dle programu, který je pravi-
delně uveřejňován v Radničních listech.
Snažíme se vytvářet příjemnou atmosféru a nabíd-
nout všem, takové prostředí, aby se cítili příjemně 
a bezpečně.

Přijďte se podívat. Budeme se na vás moc těšit.

Janoušková Miroslava
vedoucí Komunitního centra Armády spásy

Představujeme Komunitní centrum armády spásy

akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
fi rmě

ZŠ Stockholm
Když na konci června loňského roku odjížděli z Karlových Varů naši švédští 

hosté z Katrineholmu, kteří se netajili svými krásnými zážitky z tohoto pobytu, 
bylo jasné, že se rýsuje velmi pevná spolupráce mezi základní školou s rozšíře-
nou hudební výchovou v Katrineholmu a Základní školou a Základní umělec-
kou školou v Karlových Varech. Naši hosté zde vystoupili se svým početným 
dětským pěveckým sborem na společném koncertu s naším sborem Zvonek 
a Symfonickým orchestrem ZŠ a ZUŠ a ve stejném složení jsme se nyní setka-
li i 3. června v Katrineholmu. Celému našemu zájezdu, který z části finančně 
hradilo i město Karlovy Vary, předcházel téměř rok příprav. Mezi oběma městy 
probíhala rozsáhlá korespondence, týkající se našeho ubytování, společného 
koncertního repertoáru i dalších organizačních podrobností. Zajištění celého 
projektu vzali na svá bedra především PhDr. Jarmila Kocourková, ředitel ZŠ 
a ZUŠ Mgr. Břetislav Svoboda a po hudební stránce dirigent a skladatel Miloš 
Bok. Ve Švédsku se uskutečnily dva koncerty, ten první v Katrineholmu byl spo-
lečný a představily se na něm obě školy. Zde zazpíval náš pěvecký sbor Zvonek 
se sbormistriní Mgr. Kateřinou Studentovou a klavíristkou Renatou Pitrovou dvě 

české národní písně a dílo anglického skladatele Boba Chilcotta Peace Mass. 
Z rozsáhlé sborové tvorby Benjamina Brittena zazněly dvě skladby There is no 
Rose a This Little Babe. Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary uzavíral dru-
hou polovinu koncertu nastudováním 1. věty z Malé noční hudby Wolfganga 
Amadea Mozarta,  jedné části ze suity Edvarda Hagerupa Griega Peer Gynt, a 1. 
a 3. věty z První symfonie C dur Ludwiga van Beethovena. Dirigent Miloš Bok se 
švédskému publiku představil i jako skladatel v provedení části Sanctus z jeho 
Missy solemnis, na které se interpretačně podílel i Katrineholmský dětský pě-
vecký sbor. Druhý koncert se konal v krásném sále ve stockholmském Muzeu 
hudebních nástrojů pod záštitou paní Marie Chatardové, velvyslankyně ČR ve 
Švédsku. Náš sbor i orchestr zde před téměř naplněným sálem  předvedl snad 
ještě soustředěnější výkon než v Katrineholmu a získal si srdce jak posluchačů, 
tak i hudebních kritiků, o čemž svědčí i recenze ve švédském tisku, které nešetří 
chválou a uznáním. Ze Švédska jsme odjížděli plni dojmů a milých vzpomínek 
a s vizí dalších přínosných a  krásných setkáních.

 Mgr. Karel Šimandl

nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny * trámy

sušené * truhlářské 

řezivo * pořez na katru
na zakázku

Info na tel.: 353 223 497,
724 255 614 p. Pechman

Palivové dřevo jehličnaté 
i listnaté

Info na tel.: 353 220 703
p. Zapletal

Foto z pořádání akcí Městské knihovny

Hospice a umění doprovázet



Na konci června proběhlo v areálu hvězdárny v Karlových Varech semifi nále 
a následně fi nále astronomické olympiády v kategorii žáků 6. a 7. tříd základních 
škol. Pořadatelem byla Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary,
o. p. s. a Česká astronomická společnost.

Astronomická olympiáda je celostátní soutěží, v níž žáci dokazují své znalosti 
a dovednosti v oblasti astronomie a dalších souvisejících věd. V nové kategorii 
žáků šestých a sedmých tříd se do prvního kola přihlásilo téměř 2200 dětí z České 
republiky i ze Slovenska.  Do Karlových Varů se následně probojovalo 20 fi nalis-
tů.

Na semifi nále a fi nále se účastníci sjeli během pátečního večera a ubytovaní 
byli ve stanech v areálu místní hvězdárny. Během sobotního dopoledne a odpo-
ledne proběhlo semifi nále a mladé astronomy čekal i výlet s překvapením. Nejú-
spěšnějších sedm soutěžících se pak ve večerních hodinách utkalo ve skutečném 
fi nále, jehož vítěz získal astronomický dalekohled. Několika dalším semifi nalistům 
bude zdarma nabídnuta účast na jednom ze tří týdenních táborů, které v létě po-
řádá právě  Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o. p. s.

Letošní ročník odstartoval následné každoroční pořádání fi nále astronomické 
olympiády v této věkové kategorii, které se i v příštích letech bude konat v našem 
městě.

  

Ve společenském sále Alžbětiných lázní proběhl pod záštitou primátorky měs-
ta první ročník Setkání karlovarské veřejnosti s poskytovateli sociálních služeb.

Akce byla určena pro širokou i odbornou veřejnost ze sociální a zdravotní oblasti 
a samotné poskytovatele sociálních služeb. Za cíl si vytkla poskytnout informace 
o sociálních službách a jejich možnostech v Karlových Varech, nabídnout služby 
formou prezentace a poskytnout informace k příslušné legislativě. V programu 
byl rovněž vyhrazen prostor ke společné aktivní diskusi. Zahájení se zúčastnila 
i primátorka města Veronika Vlková a náměstkyně primátorky Jana Petříková.

  

Během června proběhlo v Městské knihovně Karlovy Vary několik zajímavých 
besed, přednášek a nechyběla ani hudební produkce.

Lidé tak mohli diskutovat s odborníky na téma komunikace mezi partnery 
a hledat odpověď na otázku, proč si občas nerozumíme. Dále v knihovně pro-
běhly besedy se dvěma spisovatelkami - Simonou Monyovou a Věrou Noskovou. 
Zájemci o netradiční hudbu se mohli v knihovně přesvědčit, že existuje mnoho 
podob hudby a mnoho způsobů jak ji vytvářet za použití netradičních hudeb-
ních nástrojů. Další akce, na které je vždy vstup zdarma, se v knihovnách chystají
i do budoucna. 

  
  

Ve dnech 16. a 17. června proběhly velkolepé oslavy 110. výročí chrámu Sva-
tých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech. Na oslavy přiletěla patnáctičlenná 
delegace nejvyšších představitelů pravoslavné církve z Moskvy a samozřejmě 
nechyběl ani nejvyšší představitel pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku,  
vladyka Kryštof - arcibiskup pražský, který před chrámem při příležitosti oslav po-
žehnal osmi zcela novým zvonům.

  

V rámci pětidenní návštěvy České republiky přijela z Prahy do Karlových Varů 
delegace čínských tibetologů a buddhistů v čele s „Živým Buddhou“ z jižního Ti-
betu. Tuto  neobvyklou návštěvu přijali dne 18. června na magistrátu města ná-
městkové primátorky Tomáš Hybner a Jan Balek. Mezi členy delegace nechyběli 
ani zástupci Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky a čínského 
velvyslanectví v České republice. 

Z Karlových Varů odjížděla delegace do Jižních Čech a následně zpět do Prahy, 
kde je čekalo ofi ciální setkání se zástupci Senátu a Parlamentu České republiky, 
kardinálem Miroslavem Vlkem, českými tibetology, buddhisty a věřícími.

  

V budově Základní školy a Základní umělecké školy ve Šmeralově ulici v Kar-
lových Varech se uskuteční během letošních prázdnin rekonstrukce sociálního 
zařízení. Od začátku července zde bude probíhat výměna stoupacích potrubí, 
odstranění již nevyhovujícího sanitárního zařízení, které bude nahrazeno novým, 
zprovozní se nové ústřední vytápění, opraví se zde elektroinstalace, vzducho-
technika, obklady a dlažba a nově se také vymaluje. Náklady na rekonstrukci jsou 
přibližně 2,4 milionu korun.

V posledních letech proběhla v této škole i sanace zdiva či instalování výtahu, 
který slouží pro pohyb tělesně postižených, kteří tuto bezbariérovou školu na-
vštěvují.

  

Od začátku července posílí oddělení památkové péče na Magistrátu města Kar-
lovy Vary o dalšího pracovníka. Do současné doby pracovali na oddělení čtyři za-
městnanci, ovšem v posledních dvou letech došlo k citelnému nárůstu správních 
řízení, která spadají právě do kompetencí místních památkářů. Ti mají na starosti 
nejen samotné město Karlovy Vary, ale i dalších padesát okolních obcí. Do jejich 
správního obvodu spadá třináct památkově chráněných území, krajinné zóny, 
městská památková zóna i archeologická rezervace. V Karlových Varech tak v prů-
měru na jednoho památkáře připadala ročně více než stovka vedených správních 
řízení, zatímco ve srovnatelných městech je tento počet zhruba poloviční.

Novým pracovníkem na oddělení památkové péče se ovšem nenavyšuje počet 
úředníků magistrátu, neboť jsme toto místo ušetřili v rámci jiné agendy.

  

 Na celostátní přehlídce dětských folklórních souborů v Jihlavě ve dnech 8. – 10. 
6. 2007 Dětský folklorní soubor Dyleň znovu zazářil a odvezl si jedno ze tří udě-
lených ocenění.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města
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Na setkání se špičkami pravoslavné církve byli pozváni také zastupitelé Jaroslav Borka 
a náměstek primátorky Tomáš Hybner.

Po prohlídce Karlových Varů se uskutečnilo na radnici setkání delegace z Tibetu 
s představiteli města.

Děti ze souborů písní a tanců s primátorkou města JUDr. V. Vlkovou


