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Centrum města má novou dominantu
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www.jazzfest.cz

Primátorka JUDr. V. Vlková

Charlotte Kotíková

Primátorka JUDr. V. VLková , Ch. Kotíková a P. Pithart Slavnostní odhalení sochy T. G. M.

Vojenská dechová hudba, vy-
stoupení mažoretek, folklorního 
souboru Dyleň, recitace žáků, ale 
i historický automobil Škoda 422. 
To vše mohli vidět občané i ná-
vštěvníci města při slavnostním 
odhalení sochy prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáše Gar-
rigue Masaryka na stejnojmenné 
třídě v centru Karlových Varů. 
Bronzové dílo je autorem karlo-
varského akademického sochaře 

Jana Kotka.
Samotného odhale-

ní sochy se zúčastnili 
také významní hosté – 1. 
místopředseda senátu 
Parlamentu České re-
publiky Petr Pithart, po-
slanci Poslanecké sně-
movny Jaroslav Fiala 
a Miloš Patera a přede-
vším pravnučka prezident
Masaryka Charlotte Kotí-
ková, která byla čestným 
hostem města a pobývala 
ve stejném apartmánu hotelu 
Savoy jako před několika desítka-
mi let její pradědeček coby první 
prezident. ,,Zemský ráj toť na 
pohled,“ prohlásila o Karlových 
Varech Charlotte Kotíková, která 
je navštívila již v minulosti před 
svým odchodem do emigrace.

„Tomáš Garrigue Masaryk za-
sloužil se o stát. Tato jednoduchá 
věta, povýšená na zákon Národ-
ním shromážděním Českosloven-
ské republiky, vystihuje bez pa-
tosu a přesně význam našeho 
prvního prezidenta. Jsme poctě-
ni, že svou nesmazatelnou stopu 

zanechal i v Karlových 
Varech.“ zmínila ve svém 
projevu před odhalením 
sochy, které se těšilo ob-
rovskému zájmu veřej-
nosti i médií, primátorka 
města Veronika Vlková. 
Nebýt strážníků městské 
policie, hlavní aktérky 
by se snad ani nedosta-
ly k pomníku, který byl 
obklopen stovkami lidí. 
Po projevech čestných 
hostů, vystoupení folk-

lorního souboru a recitaci Seifer-
tovi básně složené k připomenutí 
úmrtí T. G. Masaryka primátorka 
města společně s paní Kotíkovou 
za velkého potlesku slavnostně 
odhalila sochu. Třída T. G. Masary-
ka v Karlových Varech tím získala 
svou přirozenou a tolik očekáva-
nou dominantu.

(Foto: Jana Andrusczynová) 

který se bude konat v sobotu a neděli  13. a 14. října 2007.  
Tuto akci pořádá, tak jako každoročně,  pro své seniory

Město Karlovy Vary při příležitosti Mezinárodního dne seniorů 1. října.

12. 10. 18.30 Městská knihovna I. P. Pavlova
pásmo mluveného slova pro seniory

13. 10. 14.00 THERMAL - KONGRESOVÝ SÁL
  Taneční odpoledne s dechovkou  - Krušnohorskou kapelou
14. 10. 14.00 THERMAL - VELKÝ SÁL
  Zábavný pořad “Drobnosti Milana Drobného“ s kapelou a hostem

Zveme vás na DEN SENIORŮ



Rozhovor s ředitelem TOURFILMu PhDr. Josefem Schützem
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Jak bude vypadat letošní 
jubilejní TOURFILM?

Letos TOURFILM slaví 
čtyřicáté výročí a je nejstar-
ším filmovým festivalem 
turistických filmů na světě. 
Celá dramaturgie je tom 
plně přizpůsobena. Pro-
gram akcentuje slavnost 
tohoto okamžiku, proto se 
snaží divákům ukázat to 
nejlepší, co lze v této oblasti 
předvést. 

Koho očekáváte jako hvězdu festivalu?
Nejdříve připomenu hvězdy z minulých ročníků TOUR-

FILMu, které navštívili spisovatel Erich von Däniken, zo-
oložka Jane Goodall, která nám představila život opic 
zblízka, dále nejslavnější horolezec světa Reinhold Mess-
ner a vloni horolezec Mark Inglis, který jako první zdolal 
Mt. Everest bez nohou. 

Hlavním hostem letošního  festivalu bude Michael 
Palin, nejslavnější moderátor a autor televizních ces-
topisů na světě, který tvoří exkluzivně pro BBC. Jeho 
filmy běží na BBC v hlavním vysílacím čase. Filmy se těší 
mimořádnému mezinárodnímu úspěchu a byly pro-
dány do 80 států. Britská královna Alžběta II. mu pro-
půjčila řád CBE (velitel Řádu Britského impéria). K jeho 
filmům vychází bohatě ilustrovaná kniha a webstránka
www.palinstravel.co.uk umožňuje milionům diváků 
nejenom sledovat Palinovy výpravy, ale díky exkluzivním 
informacím osobně jít v jeho stopách. Mezi nejslavnější 
seriály patří Himalaya, Sahara, Cesta kolem světa za 80 
dnů, Hemingway adventure, Great railway journeys. Prá-
vě tyto tituly budete mít možnost exkluzivně na TOURFIL-
Mu shlédnout. Jeho vystoupení vždy působí jako velká 
show a je to velký divácký zážitek. Michael Palin vystoupí 
3.10. v 10:30 hod v Slavnostním sále Grandhotelu PUPP.

Jaká bude filmová soutěž?
Letošního ročníku se zúčastní 139 zemí a filmy budou 

soutěžit ve 3 kategoriích ( I. Národní boardy, regiony, měs-
ta, II. Komerční turistika – cestovní kanceláře, hotelové 
řetězce, dopravci, letecké společnosti, lodní a železniční 
doprava, turistické atraktivity, III. Cestovatelské televizní 
filmy – seriály i solitéry z celého světa.Samostatně soutěží 
webové stránky a prezentační  CD romy. 

Projekce jsou členěny podle kontinentů a program pro-

jekcí bude k dispozici již dopředu na webu, takže si každý 
bude moci udělat svůj program podle zájmu. Z atraktiv-
ních titulů vyjímame – Muž, který nalezl TITANIC, Boho-
vé a démoni – dokud žijí krokodýli, Kalahari zaplavená 
poušť, série filmů hvězdy TOURFILMu Michaela Palina 
– Himalaya, Sahara, Hemingway adventure, Around the 
world in 80 days a mnoho dalších zejména z exotických 
zemí. 

Vedle soutěžních filmů jsme připravili i retrospektivu 
TOURFILMu. Vítězné filmy z historie TOURFILMu nám 
dokreslují vývoj, jaké módní trendy v cestovatelských 
filmech byly a zároveň nasazují nemilosrdné zrcadlo ve 
vztahu k současnému vývoji. Jsou však i tituly nadčasové 
– např. tvorba zesnulého režiséra Jana Špáty. 

Každoročně TOURFILM nabízí zajímavé výstavy,
co chystáte letos?

Již po třetí součástí TOURFILMu je mezinárodní výstava 
turistických map a průvodců TOURMAP. 266 map a prů-
vodců z celého světa obohacuje nabídku TOURFILMu. 

Potápěč a fotograf Richard Jaroněk, účastník Lichtá-
gových výprav za žraloky představí na TOURFILMu svou 
výstavu UNIQUE NATURE, foto z hlubin moří, kde vedle 
žraloků představí exotický podmořský svět. 

Další výstavou je WILD AFRIKA – výjimečné fotografie 
nás přivedou do světa africké zvěře. Pracně odčekané fot-
ky africké zvěře představí mimořádnou tvorbu fotografa 
Petra Slavíka. 

Mediálně známý cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba 
představí svůj cestovatelský svět, který nafotil doslova po 
celém světě.

Umění přírodních národů nám ukáže Africkou chýši in 
natura s vyřezávanými soškami místních umělců. 

Malajsie ve fotografii se představí jako země moderní 
architektury. 

Jaký další doprovodný program je připraven?
Již tradicí diváky vyhledávanou jsou setkání s přední-

mi českými cestovateli. Jelikož slavíme, tak jsme pozvali 
celou českou cestovatelskou elitu, aby slavila s námi. 
Setkáme se s veteránem našich cestovatelů Miloslavem 
Stinglem, Jirkou Kolbabou, který vystoupí společně s her-
cem Jaroslavem Duškem, Vladimír Šimek představí své 
cesty do Jižní Ameriky – Po stopách lovců lebek, manželé 
Klempířovi a nejslavnější náš polárník doc. Sekyra přiblíží 
Grónsko a Jižní pól, Petr Slavík a Topí Pigula nás seznámí 
s Africkým světem lovů bez hranic – focení zvěře, Podmoř-

ský svět žraloků bude téma pro Stave Lichtaga a fotogra-
fa Richarda Jaroňka. Petr Horký a Mirek Náplava – autoři 
velmi úspěšné knihy CUBA LIBRE se s námi rozdělí o své 
zážitky při cestování po Kubě a na závěr vystoupí primá-
tor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, který úspěšně zdolal 
Mt. Everest. 

TOURFILM má i odborné semináře…
Ano, tradičně zde proběhne TOURFORUM, které

je zajímavé nejen pro odborníky, vždyť zde např. může-
me vidět prezentaci hl. m. Prahy – město Kulturní. A zají-
mavá bude i přednáška ENJOY The Czech Republik, zde 
CzechTourism ukáže nové možnosti propagace českých 
regionů v zahraničí. Ředitel CzechTourism Ing. Rostislav 
Vondruška nás seznámí se strategií CzechTourismu pro 
rok 2008 do zahraničí. Připomeneme i prezentace Tahiti, 
Švýcarska, Slovinska. 

Účastníci festivalu také každoročně sportují, bude
to i letos?

Každý rok probíhá populární tenisový turnaj TOURFIL-
Mu v Gejzír parku, bude tomu i letos. Vloni jsme obnovili 
tradici golfových turnajů. Letošní Golfový turnaj TOUR-
FILMu se bude konat již na GOLFRESORTU Karlovy Vary 
a očekáváme rekordní účast. 

Nás však nejvíc zajímá, čeho a kde se mohou zúčastnit 
na TOURFILMu Karlovaráci?

Do našich oslav chceme začlenit i Karlovaráky, neboť 
festival je v jejich krásném městě a budeme moc rádi, 
když přijdou mezi nás. Všechny programy (mimo spole-
čenských akcí) jsou volně přístupné všem zájemcům. Na-
jdete nás v Grandhotelu PUPP, kde probíhá celý program
(3. a 4. 10.) Zároveň pro ty, kteří nechtějí jít až k PUPPu, jsme 
přichystali kryté podium před Thermálem, kde budeme 
promítat nejatraktivnější filmy a představíme zajímavé 
cestovatele. Na dolním nádraží bude kinematografický 
vlak TOURFILMu. Zde budou projekce a setkání s režiséry. 

Aktuální informace a program na www.tourfilm.cz

Myslíme, že se diváci mají na co těšit. Zveme Vás
na TOURFILM, budete vítáni!

40. ročník mezinárodního fi lmového festivalu 
turistických fi lmů - TOURFILM
Středa 3. 10. a Čtvrtek 4.10.2007 – PUPP

Podrobný program zveřejněn v KRL č. 09/2007

Trenér HC Energie K.Vary oslavil 50 let

Foto zleva : Miroslav Vaněk - generální manažer HC, JUDr. Veronika Vlková - primátorka, 
Vítězslava Fenclová - obchodní manažerka HC, oslavenec Ing. Zdeněk Venera, Ing. František 
Štěpánek - předseda představenstva Sokolovské uhelné, a.s.

Foto: Kateřina Bogliová



Radniční listy  |  3

Říjen 2007

• 1. října 1962 - na IV. Dvořákově karlovarském 
podzimu uvedlo liberecké Divadlo F. X. Šaldy 
operu Jiřího Paura Zuzana Vojířová.

•  11. října 1972 se konalo v Karlových Varech 
Mezinárodní sympozium průmyslových výbu-
chů.

• 18. října 1947 - slavnostně odhalena v parku 
před sanatoriem Richmond bronzová busta 
polského básníka Adama Mieckiewicze, dílo 
týž rok do Karlových Varů přistěhovalého so-
chaře a malíře Břetislava Wernera.

• 18. října 1972 - Celostátní sjezd Společnosti 
pro racionální výživu, jemuž předsedal MU-
Dr. Josef Mašek.

• 19. října 1967 - v Národním domě autorský 
koncert Antonína Borovičky a Jaromíra Vejvo-
dy.

• 22. října 1832 - se v Bečově nad Teplou narodil 
August Labický, který později převzal po svém 
otci Josefovi Labickém řízení Karlovarského lá-
zeňského orchestru.

• 26. října 19O7 - zemřel v Karlových Varech vý-
znamný český lázeňský lékař Emanuel Engel.

• 27. října 1782 - se v Janově narodil Niccolo Pa-
ganini. Do Karlových Varů přijel na léčení spo-
lu s tříletým synkem Achillem 13. srpna 1828. 
Dával dva koncerty a postihly ho zde hrozné 
bolesti zubů.

• V říjnu 1927 - se léčil v Karlových Varech teh-
dejší předseda vlády Antonín Švehla. Celkem 
absolvoval lázeňské léčení 15krát. Poprvé při-
jel jako 26letý roku 1899 a ubytoval se v hotelu 
Monopol (dnes Olympia) na Divadelním ná-
městí, naposledy se léčil v roce 1933.

Eva Hanyková

Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí

Foto: Stanislav Kožený

13. 10. 07 (So) 9.00-14.00 den otevřených dveří stavby „Silniční propojení Tuhnice - Rybáře“ (přemostění Tuhnice) -  sraz 
na staveništi za Liedlem

26. 10. 07 (Pá) 14.00 slavnostní zahájení provozu druhé poloviny hlavní trasy stavby „R6 Karlovy Vary - západ,
2. stavba“ (průtah)

D E N   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í

Čísla popisná a orientační
V rámci šetření podkladů pro Český statistický úřad 

provedl Stavební úřad podrobnou kontrolu čísel po-
pisných a orientačních na území města Karlovy Vary. Při 
místním šetření zjistil, že nové stavby, rekonstruované 
stavby i stavby starší nemají osazena čísla popisná ba 
ani čísla orientační. 

V této souvislosti je nutno upozornit, že v souladu se 
zákonem č. 128/2000Sb, o obcích přidělí stavební úřad 
nové, zkolaudované stavbě číslo popisné, ve větších 
sídelních útvarech i číslo orientační. Vlastník stavby 
(budovy) je po té povinen na svůj náklad označit bu-
dovu do 30 dnů od vydání oznámení o přidělení čísla 
určeného obcí (stavebním úřadem) číslem popisným 
i orientačním. 

Vlastníci zkolaudované stavby sice o přidělení čísla 

urychleně žádají, protože jej potřebují k přihlášení se 
na poště, u správců sítí i k zápisu do katastru nemovi-
tostí, nicméně již budovu přiděleným číslem neoznačí. 
Stejný problém nastává i při rekonstrukcích objektů 
a opravách fasád, kdy vlastníci po opravě fasády již ne-
vrátí číslo popisné zpět na budovu.

 V případě, že povinná osoba neoznačí budovu čísly 
stanovenými obecním úřadem, může obec dle zákona 
o obcích uložit vlastníkům budov pokutu až do výše 
10 000,- Kč.

V této souvislosti stavební úřad upozorňuje, že v mě-
sících říjnu a listopadu 2007 provede místní šetření
za účelem prověření označení budov a zjištěné nedo-
statky bude řešit dle výše uvedeného zákona.

Výzva pro nabyvatele nemovitostí, kteří využili možností 
proinvestování části nákladů

Od roku 1996 provádí město Karlovy Vary prodej 
nemovitostí s tím, že poskytuje kupujícím slevu z kupní 
ceny za podmínek specifikovaných v příslušné smlouvě 
s tak zvanou možností proinvestování části nákladů.

Při interní kontrole na magistrátu města jsme zjistili, 
že ve velké většině případů nebyly ze strany kupujících 
splněny všechny podmínky pro získání slevy vzhledem 
k tomu, že na magistrát nebyly předloženy doklady 
o účelném vynaložení nákladů na provedení oprav dle 
smlouvy včetně dokladů prokazujících provedení řád-
né úhrady těchto nákladů, což je nezbytnou podmín-
kou pro udělení slevy z kupní ceny nemovitosti.

Vyzýváme proto všechny, kteří možnosti proinves-

tování části kupní ceny využili, aby předložili v termínu
do 31. 12. 2007 všechny doklady, které doposud na 
magistrát nedodali, především doklady o řádném za-
placení těchto nákladů (výpisy z bankovního účtu, po-
kladní doklad…).

Jestliže do konce letošního roku nebudou tyto do-
klady předloženy, bude město povinno vymáhat vrá-
cení proinvestovaných finančních prostředků soudní 
cestou.

Podrobnější informace o předkládání dokladů získá-
te na odboru financí a ekonomiky magistrátu města na 
tel. čísle: 353 118 437.

Nositel Ceny města Karlovy Vary pan Vladislav Jáchymovský 
zemřel

V noci z 18. na 19. 
září nečekaně zemřel 
bývalý dlouholetý 
kronikář města, velký 
patriot a rovněž nosi-
tel Ceny města Karlo-
vy Vary pan Vladislav 
Jáchymovský. Ve 
svých nedožitých 84 
letech byl stále velmi 
činorodým člověkem, 
který se aktivně věno-
val i věcem veřejným.

Jeho nenadálým 
úmrtím zmizela 
z Karlových Varů osobnost, která zde zanechala ne-

smazatelnou stopu a o níž jsme všichni věděli, jak „své
Karlovy Vary“ miluje. Člověk s neuvěřitelným přehle-
dem a znalostmi karlovarské historie, který byl pro nás 
všechny, kteří jsem jej znali, studnicí inspirace a infor-
mací. Muž, který svou radou a pomocí pomáhal mimo 
jiné i celé řadě primátorů a jehož názory měly vždy 
velkou váhu. Byl odborníkem, kterému mnoho karlo-
varských ulic vděčí za své jméno a jejich obyvatelé to 
možná ani netuší.

Vladislav Jáchymovský byl ale především vzácným 
člověkem. Člověkem nesobeckým, vždy ochotným 
pomoci bez ohledu na vlastní prospěch, člověkem tak 
skromným a přitom tak moudrým. Je až neuvěřitelné, 
jak názorově blízký byl i lidem o mnoho desítek let 
mladším, kteří měli tu čest s ním spolupracovat.

Jedna z nejvýraznějších osobností města předčasně 

odešla, svou prací a především svým přístupem k živo-
tu a lidem ve svém okolí se však Vladislav Jáchymov-
ský navždy zapsal do našich srdcí a do historie celého 
města.

Cihelny vodovodTradiční Dny porcelánu se konaly v K. Varech 7. - 9. září
Stavba Cihelny - rekonstrukce vodovodu 
byla realizována v 7. - 9. měsíci 2006. 
Celková délka vodovodního řadu
je 282 m, dimenze Pe 63. Na řad byly 
ozazeny odbočky pro domovní přípojky 
pro 8 nemovitostí. Celková délka 
domovních přípojek je 55 m. Finanční 
náklad stavby činil 654 tis.Kč.
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Partnerské město Bernkastel-Kues - www.bernkastel.de

CIHELNY – ZIEGELHÜTTEN

Předání publikace o spolupráci

Bernkastel-Kues, tržní náměstí

Historické foto Cihelny

1598 - první písemná zmínka

Nadmořská výška:
463 metrů n.v.  v rozpětí 460 – 472 metrů

Rozloha: 
173 hektarů (59,3 % lesní plochy)
1850 - samostatná obec, 1869 pod správou obce 
Kfely, 1890 - 1910 pod správou obce Bošířany,
1930 - 1950 samostatná obec, 1960 - 1970 pod 
správou obce Doubí. Od r. 1974 pod správou města 
Karlových Varů.

Rok s nejmenším, největším a současným počtem:
- obyvatel - 89 (1846), 161 (1910), 27 (2007)
- domů  - 13 (1864), 17 (1930), 25 (2007)

10 kilometrů jihozápadním směrem od centra Karlo-
vých Varů

Cihelny leží v malebném údolí řeky Teplé, která se 
zde pozvolna rozestupuje do technického díla z 30. let 
20. století – březovské přehrady. Obec je obklopena les-
ními komplexy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les  
-  vrchy Tančírnou a Jelením vrchem (644 m) v pásmu 
Kozích hřbetů, a na pravém břehu Teplé Červeným vr-
chem (568 m). Funkce této městské části je oproti ostat-
ním částem města zcela atypická a výjimečná:  území 
rekreační, relaxační, sportovní, ve svém souhrnu odpo-
činkové zázemí světových lázní a krajského města.

Největší rozmach této vesničky byl v roce 1910, kdy 
zde bydlelo v 17 domcích 161 trvalých obyvatel, větši-
nou německé národnosti jako zemědělci a lesní dělníci. 

Od roku 1890 vévodila obci vila karlovarských rodin Fis-
cherů a posléze Knollů. Překrásná zdobná architektura 
vily dle projektů architektů Fellnera a Helmera z Vídně 
ovlivnila místní občany natolik, že se ujalo hodnocení 
„zámek“. Rozvoji obce nepomohla ani koncem roku 
1898 do provozu uvedená železniční trať Karlovy Vary 
– Mariánské Lázně. 

Ještě ve 30. letech 20. století pod zámkem byl obec-
ní úřad v hrázděné budově, jednotřídní škola spadající 
pod školu Stanovice a ze dřeva vyřezávaný čtyřboký 
glorietek se zvoničkou a krucifixem na kamenném 
podstavci. Škoda, že zvonička zmizela, zvýraznila by 
dnešní kolorit překrásného prostředí.

Období 1945 – 1980 bylo pro Cihelny obdobím 
útlumu. Postupně ze zástavby zmizely dožilé domky, 
zámek se pod řadou majitelů a správců záchrany nedo-
čkal. Teprve na dalších 10 let se po rozsáhlé rekonstruk-
ci stalo ze zámku reprezentační rekreační středisko Ma-
gistrátu hlavního města Prahy pro významné hosty.

V novém 21. století celé území ožilo a zkrásnělo. 
Postarali se o to nejen místní občané a chataři, kteří 
se vkusem a s citem pro určitý druh památek opravili 
většinu domků, ale hlavně a.s. ASTRORIA ROYAL GOLF, 
která zde podle projektu odborné společnosti GARY 
PLAYER DESIGNE COMPANY vybudovala na přelomu 
století jeden z nejkvalitnějších golfových areálů v ČR 
a jedno ze 13 golfových hřišť v západočeském kraji. 
Areál byl otevřen v roce 2001 a je komponován pro 
profesionály i začínající golfisty s tréninkovým honey 
course, krytým driving range, s pomocnými provozy 
(dílny, garáže pro golfovou techniku). Součástí tohoto 

areálu je ze zámku vybudovaný HOTEL ROYAL GOLF, 
který se dvěma dependencemi má k dispozici 64 lůžek, 
restaurace, jídelny, bary, terasu a bazén. Při rozsáhlé re-
konstrukci a nové výstavbě byl zachován architekto-
nický vzhled včetně původního nebo vhodně přizpů-
sobeného interiéru.

Cihelnám dnes vévodí stále vyhledávanější sport 
– golf. Cihelny jsou však vyhledávány stále více cyklisty, 
turisty, kteří vychutnávají lesní túry přes hřeben ke Sva-
toši, do Doubí, do Horního Slavkova, houbaři, nebo se 
relaxují v krásně upraveném hotelovém (zámeckém) 
parku plném zajímavých stromů, keřů, květin – a hlav-
ně čistého vzduchu.

Vladislav Jáchymovský

Partnerské město Bernkastel-Kues, které leží asi 
530 km od Karlových Varů ve spolkové zemi Porý-
ní-Falc, je obklopeno největšími vinicemi Německa 
v romantické krajině kolem řeky Mosely a pohoří 
Eifel. Vinice zakládali na břidlicovém podloží již Ří-
mané, protože  vojáci římských legií dostávali denně 
v rámci žoldu i litr vína. Blízké historické město  Trier 
(česky Trevír) bylo hlavním městem římské provin-
cie Germania,  je vzdálené pouze 45 km od Bernka-
stelu- Kues a  do města Luxemburg je  100 km. Zdejší 
proslulé moselské víno se vyváží do mnoha zemí. 
Bernkastel-Kues vznikl spojením dvou samostatných 
měst, ležících na protilehlých březích řeky Mosely
v r. 1906. 

Městská práva získal tehdejší Berrincastel  v roce 
1291 z rukou krále Rudolfa Habsburského. V Kuesu se 
v roce 1401 narodil světově proslulý kardinál Nikolaus 
Cusanus (Mikuláš Kusánský), vzdělaný teolog, právník, 
filozof, matematik a astronom. Ve svém díle „De docta 
ignorantia“ předběhl  svou dobu, neboť vyslovil názor, 
že Země není nepohyblivý středobod, nýbrž je sou-
částí nekonečného vesmíru. Tento radikální názor po-
tvrdili až daleko později Koperník, Kepler a Galilei. Nad 
městem se tyčí zřícenina kurfiřtského hradu Landshut, 
který patřil prastrýci Karla IV. Balduinovi. V lednu 1334 
na hradě Landshut přenocovala sestra Karla IV. Jitka 
Lucemburská a dne 19. května 1334 zde přenocovala 
i první manželka Karla IV. Blanka z Valois při své první 
cestě do Čech, do Prahy tehdy dorazila se svým dopro-
vodem 12. června 1334.

Město Bernkastel-Kues má asi 8000 obyvatel a pro 
hosty z různých zemí je k dispozici  2800 lůžek, z toho 
1000 lůžek v lázeňských rehabilitačních klinikách. Je za-
jímavé, že toto nevelké město pro svou krásnou  hráz-
děnou  architekturu  a malebnou krajinu je po městě 
Mainz nejnavštěvovanějším městem Porýní-Falce, kaž-
doročně dosahují téměř 800 000 přenocování.

Kontakty a spolupráce s odborníky cestovního 
ruchu tohoto města započala již v roce 1990 a part-
nerská smlouva byla mezi našimi městy  podepsána
26. 5. 2000. Naše republika má nejdelší hranici s Ně-
meckem a  Německo  má po Rakousku druhou nejdelší 
hranici s Českou republikou. I proto naši zastupitelé od-
souhlasili partnerství se dvěma německými městy. (Od 
7. 11. 1998 je naším partnerským městem Baden-Baden 
v Badensku Würtembersku. ). 

Spolupráce je z obou stran naplněna  četnými aktivi-
tami a je snahou obou měst, aby se týkala co nejširších 
vrstev obyvatelstva. Do Karlových Varů jezdí každým 
rokem nejméně tři autobusy jejich obyvatel, kteří u nás 
pobývají v hotelích i na léčebných pobytech, nakupují, 
dále pak  je velmi hezká spolupráce Prvního českého 
gymnázia Karlovy Vary s Gymnáziem Mikuláše Kusán-
ského v Bernkastelu-Kues, náš Karlovarský symfonický 
orchestr  byl několikrát v minulosti pozván  na koncerty 
do této oblasti. Žádná skupina z Bernkastelu-Kues ne-
vynechá koncert KSO při pobytu v Karlových Varech. 
Na koncerty do Bernkastelu- Kues byli pozváni i žáci 
ZUŠ Antonína Dvořáka, Karlovarský dívčí pěvecký sbor 
se sbormistrem Jiřím Štruncem, vystupoval tu s velkým 
ohlasem i jazzový orchestr Milana Krajíce. Proběhly 
i výměnné pobyty mladých lehkých atletů ze ZŠ Kruš-
nohorská. V uplynulých letech byly organizovány i vý-
stavy výtvarných umělců v obou našich městech. Le-
tos na oplátku byli pozváni do Bernkastelu-Kues i naši 
dobrovolní hasiči ze Staré Role a seznámili se s činností 
svých kolegů na řece Mosele. 

Náš folklórní soubor Dyleň s českými písněmi je rov-
něž v Bernkastelu-Kues velice oblíben a opakovaně 
je zván na vystoupení nejen  na Svátky vína, ale  pro 
mezinárodní  publikum zasvěcoval i nové Karlovarské 
náměstí:

V roce 2005 město Bernkastel-Kues provedlo sana-
ci svého historického centra a po demolici bezcenné 
budovy vzniklo nové náměstí, které bylo nazváno po 
našem městě Karlsbader Platz (Karlovarské náměstí). 
Celoročně zde vlaje nejen česká vlajka, ale i naše měst-
ská vlajka. Město Karlovy Vary věnovalo pro toto ná-
městí bronzovou část kašny od akademického sochaře 
Jana Kotka. Velká informační  tabule informuje občany 
i turisty z mnoha zemí o našem partnerství, v dlažbě  
při vstupu na náměstí jsou vytvořeny barevně  velké  
historické znaky obou našich měst. Při vánočních trzích 
kolegové v Bernkastelu-Kues prodávají i karlovarskou 
becherovku a propagují naše město. Vstupem do EU 
se našim podnikatelům otevírají další možnosti spolu-
práce. 

Karlovy Vary jsou  zatím jediným partnerským měs-

tem Bernkastelu-Kues a velkou zásluhu na kvalitě part-
nerské spolupráce má i předseda Partnerského spolku 
Bernkastelu-Kues  René Achtermann, kterému bylo 
v roce 2003 za jeho zásluhy uděleno čestné občanství 
města Karlovy Vary. V roce 2003 v soutěži o nejlepší čes-
ko-německé partnerství pod patronací obou státních 
prezidentů – z celkově 65 hodnocených partnerství 
–  se Karlovy Vary s Bernkastelem-Kues umístily na 9. 
místě. Hodnocena byla nejen kvalita a četnost společ-
ných aktivit, ale  i  délka partnerství a vzdálenost měst 
od státní hranice. Podrobné informace  o aktivitách 
jsou vyvěšovány na internetových stránkách našeho 
magistrátu města. 

Partnerská spolupráce se zahraničními městy pod-
poruje rozvoj multikulturního myšlení, výměnu zkuše-
ností, ale přispívá i k trvale udržitelnému rozvoji měst 
a demokratickému myšlení, motivuje ke studiu cizích 
jazyků.  Evropská komise podporuje tuto spolupráci 
v rámci různých programů. Město Karlovy Vary čerpalo 
v uplynulých letech několikrát evropské fondy na akti-
vity s partnerskými městy, využili jsme rovněž příspěv-
ků z Česko-německého fondu budoucnosti. 

Partnerský spolek Bernkastelu-Kues  vydal dne
1. 9. 2007 barevnou publikaci o našich společných ak-
tivitách od r. 1990 do r. 2007, z jejíž prezentace přináší-
me několik fotografií. Starosta města Bernkastel-Kues 
Wolfgang Port, náměstek primátorky Ing. Petr Keřka  
a předseda Partnerského spolku René Achtermann 
přednesli své přednášky, nechyběla Dudácká kapela 
našeho souboru Dyleň, který letos oslavuje své 50. vý-
ročí.

Jitka Hradílková, vnější vztahy města
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Vyhlášení soutěže na grafi cké návrhy loga a maskota společnosti KV Arena, s.r.o.

SLOVO ŘEDITELE  SPOLEČNOSTI KV ARENA, spol. s r.o.

Dolujeme si oslovit veřejnost a vyhlásit soutěž na návrh loga a návrh maskota 
společnosti KV Arena, s.r.o.

Předmětem soutěže jsou: (1) grafický návrh loga a (2) grafický návrh masko-
ta společnosti KV Arena, s.r.o., která připravuje koncepci a zajištění budoucí-
ho provozu ve výstavním, sportovně-kulturním a kongresovém centru měs-
ta Karlovy Vary (multifunkční aréně – nyní ve výstavbě) – viz webová stránka:
http://www.kvarena.cz/. Soutěž je koncipována jako dvoukolová.

Termíny soutěže:
 Vyhlášení soutěže: 15.9.2007
 Vyhlášení 1. kola soutěže: 15.9.2007
 Uzávěrka 1. kola soutěže: 30.11.2007
 Vyhlášení výsledků 1. kola soutěže: do 31.12.2007 (na adrese:
  http://www.kvarena.cz/)
 Vyhlášení 2. kola soutěže: do 31.1.2008 (termín bude upřes-

něn na adrese:
  http://www.kvarena.cz/)
 Předpokládaná uzávěrka 2. kola soutěže: do 31.3.2008 (termín bude upřes-

něn na adrese:
  http://www.kvarena.cz/)
 Oficiální vyhlášení výsledků 2. kola soutěže: do 30.4.2008 (termín bude upřes-

něn na adrese:
  http://www.kvarena.cz/)

Určení soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby (dospělé i nezletilé – bez 

omezení věku, dále jen soutěžící), které splní jednotlivá zadání pro 1. a 2. kolo 
této soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise a jejich rodinní 
příslušníci v linii přímé.

Zadání pro 1. kolo soutěže
Předložená soutěžní díla (grafické návrhy loga a maskota) musí splnit tyto po-

žadavky:
a) Návrhy budou vytištěné nebo nakreslené libovolnou výtvarnou technikou 

– a to na bílém papíru ve formátu A4-A3 vyšší gramáže, a to v základním 
barevném i černobílém provedení; požadovaná velikost vyobrazení návrhu 
loga a návrhu maskota je definována rozměry 125 x 250 mm; návrh loga musí 
být proveden na šířku – s poměrem stran 2:1 (délka loga : výška loga); návrh 
maskota může být proveden buď na výšku nebo na šířku; návrh loga a návrh 
maskota musí být podány na samostatných papírech; na druhé straně kaž-
dého papíru s návrhy musí být uvedeno jméno, příjmení, věk autora, úplná 
kontaktní adresa včetně PSČ, telefonní kontakt, příp. e-mailová adresa; text 
(napsaný hůlkovým písmem) o znění: „Prohlašuji, že jsem autorem tohoto 
grafického návrhu a souhlasím s jeho veřejnou prezentací pro potřeby této 
soutěže nebo jejího vyhlašovatele.“, tento text musí být doplněn o vlastno-
ruční podpis autora (u nezletilých podpis jejich odpovědného zástupce); 
u firem musí kromě výše uvedeného doplněn navíc jejich oficiální název 
(obchodní jméno), IČ, sídlo nebo místo podnikání, jméno, příjmení a podpis 
autora, věk autora, kontaktní údaje; příp. razítko a podpis majitele firmy nebo 
jejího oprávněného zástupce

b) Návrhy loga mohou i nemusí obsahovat název společnosti KV Arena
c) Vytištěné nebo nakreslené návrhy mohou být (není podmínkou) doplněny 

o jejich elektronickou podobu na CD ve formátu jpg a pdf (ve velikostech pro 
reálné zobrazení a tisk), 300 dpi;

Výše uvedené musí být doručeno do 30. 11.2007 na adresu: KV Arena, s.r.o., 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary. Návrhy musí být nepřeložené v uzavře-
né obálce nebo jiném uzavřeném obalu s označením „LOGO-MASKOT-KV ARENA 
2009“. Přijímání návrhů do soutěže bude ukončeno ve stanoveném termínu bez 
odpovědnosti za pozdní doručení návrhů. Zaslané návrhy vyhlašovatel nevrací.

Každý soutěžící může předložit 1-2 návrhy loga a 1-2 návrhy maskota.

Návrhy řádně podané v 1. kole soutěže mohou být bez omezení veřejně pre-

zentovány s tím, že podáním jakýchkoliv návrhů do této soutěže se tato podmínka 
považuje za bezúplatný souhlas jejich autora (nebo jeho odpovědného zástupce) 
s takovou veřejnou prezentací.

Zadání pro 2. kolo soutěže
Po vyhodnocení 1. kola stanoví vyhlašovatel vybraným soutěžícím další poža-

davky na upravení a rozpracování soutěžního díla. Jejich splnění je podmínkou 
účasti ve 2. kole. Se soutěžícími vybranými pro 2. kolo může vyhlašovatel nebo 
hodnotící komise požadovat osobní konzultaci.

Všechny grafické návrhy podané ve 2. kole musí být na druhé straně papíru 
opatřeny textem (napsaným hůlkovým písmem) o znění: „Prohlašuji, že jsem 
autorem tohoto grafického návrhu a souhlasím s jeho veřejnou prezentací pro 
potřeby této soutěže nebo jejího vyhlašovatele.“, tento text musí být doplněn 
o vlastnoruční podpis autora (u nezletilých podpis jejich odpovědného zástupce), 
podpis musí být ověřen

Návrhy řádně podané ve 2. kole soutěže mohou být bez omezení veřejně pre-
zentovány s tím, že podáním jakýchkoliv návrhů do této soutěže se tato podmínka 
považuje za bezúplatný souhlas jejich autora (nebo jeho odpovědného zástupce) 
s takovou veřejnou prezentací.

Kritéria pro posuzování návrhů loga a maskota hodnotící komisí
•  Splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže
•  Jednoduchost, srozumitelnost, originalita, snadná identifikace
•  Celková koncepce vizuální identity vážící se k předmětu soutěže
•  Výtvarná úroveň zpracování

Odměna pro výherce této soutěže je stanovena takto: 1. místo – 10.000 Kč,
2. místo – 4.000 Kč, 3. místo – 2.000 Kč, 4. místo – 1.000 Kč, 5. místo – 500 Kč. Vý-
herci na 1.-3.místě navíc získají V.I.P. vstupenky na vybrané akce pořádané v mul-
tifunkční aréně v sezóně 2009/2010

Podání jakýchkoliv návrhů do této soutěže se považují za plný souhlas jejich 
autora či spoluautorů (v případě jeho/jejich nezletilosti pak jeho/jejich odpověd-
ného zástupce) s uvedenými ustanoveními Zadání 1. a 2. kola této soutěže, s usta-
noveními Kritérií pro posuzování návrhů loga a maskota hodnotící komisí v rámci 
této soutěže a s ustanoveními Všeobecných podmínek této soutěže s tím, že je 
vyloučeno jejich právní  zpochybnění a podrobení soudnímu přezkoumání.

Vyhlašovatel soutěže
KV Arena, s.r.o., IČ 27968561, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
Kontakty viz webová stránka - http://www.kvarena.cz/

Na jednání Rady města Karlovy Vary, které se usku-
tečnilo dne 28.8.2007, se představil vítěz výběrového 
řízení na místo ředitele společnosti KV Arena, spol. 
s r.o. Pan Ing. Mgr. Milan Bártl krátce seznámil členy 
rady města  o svých představách a záměrech v řízení 
společnosti KV Arena, spol. s r.o. 

„O významném projektu komplexu KV Areny bylo již 
mnoho řečeno.  Já nehodnotím stavbu ani jako archi-
tekt, či stavitel. Budu proto hovořit především o tom, 
jaký má tato moderní multifunkční hala význam pro 
Karlovy Vary jako takové. 

Arény jako je tato rostou v mnoha vyspělých zemích, 
a je již nesporné, že zakládají nový průmysl, který hraje 
v životech dotyčných měst pozitivní sociální roli a vy-

tváří primární i sekundární pracovní příležitosti. Díky 
tomu jsou také významným zdrojem daňových příjmů 
pro obec i státní pokladnu a jelikož jsou schopny hostit 
ty nejprestižnější kulturní, sportovní i společenské udá-
losti, zvyšují turistickou přitažlivost měst a jejich mezi-
národní prestiž.

S otevřením areny se část města promění v živoucí 
městské centrum, kde se budou potkávat nejenom ob-
čané Karlovarského kraje, ale i turisté z celého světa. 
Do Karlových Varů zamíří hvězdy světového formátu, 
kterým tento moderní kulturní stánek nabídne špičkové 
zázemí pro jejich show.

V současné době zahajuje svou činnost společnost KV 
Arena, spol. s r.o., která všechny plány a přání uvede v ži-
vot. Není to snadný úkol, vždyť naposledy se v Karlových 

Varech takto velká investice uváděla do provozu před 
35 lety. Ano, mám na mysli hotel Thermal, ve své době 
zcela unikátní stavební, technologické i architektonic-
ké dílo. Naše nová multifunkční hala je také na špičce 
a právem můžeme na ni být pyšní.

Za společnost KV Arena Vám můžu slíbit, že uděláme 
vše, abychom jsme se mohli na jaře 2009 sejít společně 
v otevřené, funkční multifunkční hale s celým zázemím 
a mohli si v klidu  a pohodě vychutnávat kulturní, spo-
lečenské či sportovní akce s pocitem, že naše město má 
novou dominantu, místo, kde se můžeme bavit a setká-
vat v příštích letech.“

Ing.Mgr. Milan Bártl
ředitel společnosti KV Arena, spol.s r.o. 
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KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB

ESKÁ ASOCIACE SESTER - REGION KARLOVY VARY
                                                               a 
                 OKRESNÍ SDRUŽENÍ ESKÉ LÉKA SKÉ KOMORY KARLOVY 

Vás zvou
                            na 

" I. KARLOVARSKÉ MEDICÍNSKO - OŠET OVATELSKÉ DNY “
                            na téma: 

                „Chronické rány, chronická bolest -
      - moderní  multidisciplinární týmový p ístup“

19. a 20. íjna 2007  ( 9,00hod. – 16,30hod. ) 
               ve Velkém sále LH Thermal v Karlových Varech (I.P.Pavlova 2001/11) 

 19. íjna od 19,00hod. Thermal, Velký sál: Oscar Wilde: " Jak je d ležité míti Filipa" 
v hlavní roli Gabriela Vránová

                        ( vstupné 80,- K  , možno zakoupit i p ed p edstavením)

Akce bude registrována u LK, AS, UNIFY, SRLA R
Informace:  www.asociacesesterkv.cz, tel- . 602 324 103 

STĚHOVÁNÍ
tel.: 353 227 485

mobil: 602 445 686

DOLEŽAL

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nově přináší základní povinnosti 
ve vztahu k plánování sociálních služeb:

• zakotvuje pojem „střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“ definovaný jako 
výsledek aktivního zjišťování potřeb lidí ve stanoveném území a hledání způ-
sobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů ; povinnost zpracová-
vat tyto plány ukládá krajům, obcím   povinnost zjišťovat potřeby poskytování 
sociálních služeb na svém území

• popisuje součinnost a spolupráci obcí , krajů a Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR při plánování sociálních služeb, vč.způsobu jejich financování (soc.
služby jsou v souladu se střednědobým  plánem rozvoje a výše dotace ze stát-
ního rozpočtu - poskytována prostřednictvím krajů- je od něj odvozena; kraj 
bez  znalosti situace v obcích je  v požadavku o adekvátní množství finančních 
prostředků  omezen - tvorba plánu je tedy v zájmu obce ! 

Usnesení vlády ČR č. 824 z  r. 2004 ke Strategii podpory dostupnosti a kvality 
veřejných služeb  u k l á d á  jednotlivým ministerstvům využívat metodu komu-
nitního plánování při řešení otázky dostupnosti a kvality veřejných služeb.

Pojem komunitní plánování vznikl spojením slov komunita a plánování.
Komunita je společenství lidí na jednom konkrétním místě , kteří žijí v různém 

sociálním prostředí a odlišují se  kvalitou života – zájmy, potřebami a nároky.
Plánováním rozumíme činnost, která spočívá ve volbě cílů – úkolů a prostřed-

ků, kterými jich dosáhneme.

V ČR je  metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování so-
ciálních služeb (kpss).  

Charakteristickým znakem je důraz kladený na:
• vzájemnou a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast týká
• dialog a vyjednávání
• dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků

Plánování tedy probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se jed-
ná o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i všech-
ny aktivní zájemce , ostatní širokou veřejnost .

Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování sociálních služeb (kpss) jsou 
jejich uživatelé. 

Uživatelem
se rozumí osoba, které jsou soc. služby poskytovány z důvodů její nepříznivé 

situace. Jsou nejpočetnější skupinou a ti nedůležitější.Cílem uživatelů je vést pl-
nohodnotný a spokojený život k jehož dosažení potřebují služby, poskytované 
lidsky, dostupné fyzicky i finančně. Jsou kvalitní a především jsou poskytovány 
s plným respektem k důstojnosti a jedinečnosti člověka.   

V procesu KPSS mají uživatelé nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Přede-

vším jedině oni mohou poskytnout důležité infor-
mace o kvalitě sociálních služeb.

Poskytovatel
soc. služeb je subjekt služby poskytující, a to 

jako nestátní nezisková organizace nebo organiza-
ce zřízené obcí či krajem. Poskytovatelé vytvářejí 
plány nebo projekty na zachování a rozšiřování 
svých zařízení, pracovních míst a služeb, které po-
skytují. Jejich cílem je svá zařízení udržet a dále rozvíjet. Soutěží na trhu o získání 
prostředků na udržení své existence především dostupností, cenou a kvalitou 
služeb, které nabízejí. 

Zadavatel
je zodpovědný za zajištění soc. služeb na příslušném území. Zadavateli služeb 

jsou především obce, kraje a jejich politické reprezentace - nesou hlavní odpověd-
nost za kvalitu a dostupnost soc. služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, 
organizují, příp. na ně konají výběrová řízení. Jejich cílem je „nakoupit“ občanům 
potřebné služby co nejkvalitněji a nejlevněji.

 
Veřejnost

jsou všichni ostatní se zájmem o sociální služby a podílu na realizaci procesu 
jejich plánování.

Plán rozvoje sociálních služeb (komunitní plán) je dokumentem, výstupem 
plánování rozvoje sociálních služeb ve stanoveném území. Je svého druhu 
smlouvou, ve které se tři zastoupené strany - zadavatelé, poskytovatelé a uživate-
lé (princip TRIÁDY) navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti.

Je dohodou o záměrech, způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.
Hlavním záměrem procesu komunitního plánování je vytvořit takový systém 

sociálních služeb, v němž by byla zaručena dostupnost služeb pro všechny oso-
by, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zároveň je nezbytné garantovat 
kvalitu služeb, zavést jejich účinnou kontrolu, vytvořit způsob plánování služeb 
a v neposlední řadě vymezit požadavky na profesionalitu pracovníků v sociálních 
službách.

   Sociální služby musí být dle principu rovných příležitostí k dispozici každé-
mu, kdo pomoc potřebuje. Umožnit řešení situace konkrétního uživatele v jeho 
přirozeném prostředí, a to v co nejvyšší míře samostatnosti, způsobem, jež by byl 
v souladu s jeho potřebami a zájmy. 

Miluše Jednorožcová
koordinátor komunitního plánování
sociálních služeb města Karlovy Vary

Informace o procesu  komunitního plánování sociálních služeb ve městě Karlo-
vy Vary lze získat na internetové adrese: http:// www.mmkv.cz

KATALOG poskytovatelů sociálních a sociál-
ně zdravotních služeb na území města Karlovy 
Vary - kontakty:

AKTUALIZACE  k 8/2007

Mateřské centrum Karlovy Vary (MCKV, o.s.)
Cílová skupina:   rodiče s dětmi

a ženy před porodem

Adresa:   Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Východní 6
360 20 Karlovy Vary

Kontaktní osoba:   Věra Bartošová
Tel.: 353 230 847, 606 581 369
e-mail:   mckv@seznam.cz

info@materske-centrum.cz

O P R A V A   kontaktu
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42. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka Karlovy Vary, 2. - 9. 11. 2007

Setkání Rady ředitele KSO s primátorkou JUDr. Veronikou Vlkovou 
Zleva Libor Pešek, PhDr. Jiří Štilec, Sylvie Bodorová, Douglas Bostock a Ing. Roman Bělor

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

Gabriela Beňačková

PROGRAM SOUTĚŽE

2. 11. 19.30 Městské divadlo,
Slavnostní zahájení soutěže - Operní koncert, účinkují Gabriela Beňačková. Agnieszka Zwierko, Peter 
Dvorský, Jaro Dvorský. Karlovarský symfonický orchestr diriguje Jiří Stárek

2. 11.  Lázně I – I. kolo PÍSEŇ  
3. 11. a 4. 11. Lázně I – I. kola JUNIOR a OPERA 
5. 11. a 6. 11. Lázně I – II. kolo OPERA a JUNIOR 
7. 11. 14.00 - 17.00 Lázně I - finálové kolo PÍSEŇ
8. 11. 15.00 - 18.00 Lázně III, 15.00-18.00 hod. – III. kola
  JUNIOR a OPERA s orchestrem
 
9. 11. 19.30 Grandhotel Pupp

Závěrečný koncert laureátů s orchestrem a udílením cen. Karlovarský symfonický orchestr diriguje 
František Drs.

Odbornou porotu soutěže tvoří
Peter Dvorský - předseda poroty, Gabriela Beňačková, Zlatica Livorová, Brigita Šulcová, Luděk Golat, Anatoli Gusev, Jürgen 

Hartfiel, Nikolaus Hillebrad, Young Chul Choi, Dr. Jan Králík CSc., Jiří Štrunc.

Koncert pro studenty

17. 11. 2007, 20:00 hodin
Karlovy Vary, Lidový dům Stará Role

Studentské vstupné 50,- Kč

Kupony na zlevněné studentské vstupenky
jsou zdarma k vyzvednutí pouze v Infocentru
Karlovy Vary na Dolním nádraží od 1. 10. 2007.

Ostatní vstupné 150,- Kč

Počet nestudentských vstupenek je omezen!!!

SUPPORT LESBIENS

10. 10. 16.00 Vřídelní kolonáda  BIGBAND GRNGOS ( KV)

10. 10. 16.00 Vřídelní kolonáda SWING DOWS ( KV)

11. 10. 19.30 Kino Panasonic GOOD NEWS ( CZ), LANUGO ( CZ)

12. 10. 16.00 Vřídelní kolonáda JAZZ KVÉ ( KV)

12. 10. 19.30 Malý sál LH Thermal  
NORTH BIGBAND ( CZ)
UDĚLENÍ CENY GUSTAVA BROMA
MILAN SVOBODA SEXTET ( CZ)
ENRICO CRIVELLARO – RAPHAEL WRESSING ORGAN TRIO 
(IT,USA)

13. 10. 16.00 Vřídelní kolonáda TRIALOG JAZZ ( KV)

13. 10. 19.30 Malý sál LH Thermal LIMBO ( CZ)
VICTOR WOOTEN BAND ( USA)

JAZZFEST KARLOVY VARY 2007

Dvořákův karlovarský podzim (49. ročník)
U příležitosti zahájení 49. ročníku festivalu Dvořákův karlovarský podzim se v pátek 

7. září v hotelu Olympia uskutečnilo setkání Rady ředitele Karlovarského symfonic-
kého orchestru, jejímiž členy jsou významné osobnosti české hudby. Pozvání Aloise 
Ježka tentokrát přijal věhlasný dirigent Libor Pešek, ředitel Pražského jara Ing. Roman 
Bělor, hudební publicita a ředitel umělecké agentury PhDr. Jiří Štilec, skladatelka Syl-
vie Bodorová a dramaturg KSO PhDr. Zdeněk Pachovský. Jednání v Karlových Varech 
vyvrcholilo Zahajovacím koncertem festivalu v Grandhotelu Pupp. Karlovarský sym-
fonický orchestr pod vedením Douglase Bostocka uvedl díla Dvořákova a Sibeliova. 
V roli sólisty houslového koncertu se představil Roman Patočka. Koncertu přecházel 
slavnostní přípitek v Malé Dvoraně Grandhotelu Pupp, jehož se zúčastnila také pri-
mátorka Karlových Varů JUDr. Veronika Vlková.
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Erich von Däniken přijede do Karlových Varů 

ERICH
von

DÄNIKEN
„Nevyřešené záhady minulosti“

Pořádá: , Novotného lávka 5, Praha 1, aldea@aldea.cz, www.aldea.cz
tel.: 221 082 222, 607 159 501, 776 323 450

www.daniken.cz
turné: Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň

unikátní vystoupení slavného spisovatele
multimediální projekce, autogramiáda

12. 10. 2007 – 19.00 hodin
LH THERMAL

I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary, tel. 359 001 111

Předprodej vstupenek:  Cena: 200, 250, 350, 450, 590 Kč

osobně v Karlových
Varech

• LH Thermal, recepce, tel. 359 001 111, www.thermal.cz
• Infocentrum města Karlovy Vary, Lázeňská 1, tel. 353 232 863,

Terminál Dolní nádraží, Západní ul., tel. 353 232 838, www.karlovyvary.cz
• Krajská knihovna Karlovy Vary – Infomační středisko Karlovarského kraje, Závodní 378/84, 

tel. 353 502 820, otevřeno po–so 10 – 19 hodin, www.knihovna.kvary.cz

za podpory města Karlovy Vary

Pardubická
tiskárna

SILUETA s.r.o.

V říjnu zavítá do Karlových Varů v rámci svého 
turné po ČR světoznámý spisovatel a záhadolog 
Erich von Däniken. Již v roce 1968 se proslavil svou 
prvotinou „Vzpomínky na budoucnost“. Poukázal 
v ní na mnohé nesrovnalosti a záhady v naší mi-
nulosti, které vysvětluje jako stopy po dávných 
návštěvách mimozemšťanů na naší planetě. Od té 
doby napsal celou řadu dalších knih, a v poslední 
době oslovuje své příznivce a čtenáře i na přednáš-
kových turné. Svou přednášku s názvem „Nevyře-
šené záhady minulosti“, doplněnou velkoplošnou 
multimediální projekcí, uspořádá 12.10.2007 od 
19.00 hod. i v Karlových Varech v LH Thermal.   

Před jeho příjezdem do České republiky jsme mu položili několik otázek:

Pane von Dänikene, nechystáte knihu ve které byste rekapituloval současný 
stav výzkumů a novinek,které jste tak báječně popsal ve svých knihách
za posledních 30 let, ale k některým jste se již nevracel? 

To je přesně můj záměr a chystám se k tomu co nejdříve. V té knize bych rád vyřa-
dil všechno, co se ukázalo být omylem tak, aby tam zůstaly jen věci, které skutečně 
platí.

Proč bychom měli věřit vašim teoriím o mimozemských civilizacích? 
Nemusíte mi věřit, nechci žádné věřící. Každý, který se opravdu tímto téma-

tem vážně zabývá, dojde ke stejnému výsledku.

Věříte spíš v existenci jiné mimozemské civilizace nebo se domníváte, že tzv. 
mimozemšťané byli pradávní obyvatelé Země?

Jsem přesvědčen, že to byla mimozemská civilizace, protože se ve starých 
spisech můžeme dočíst, že tito mimozemšťané s tehdejšími lidmi hovořili. Což 
samozřejmě nevylučuje ani existenci zdejší zmizelé, vysoce vyvinuté civilizace, 
např. Atlantidy.

Pane von Dänikene, jste pořád tak vitální  a v kondici, kde berete tolik 
energie?

Je to ve mně,  cosi jako vnitřní plamen. Něco podobného mají asi i misionáři.
Ale já to nemyslím v náboženském smyslu, i když možná zažívám stejné pocity 

jako oni, když lidi seznamuji s nejrůznějšími záhadami světa. Lidé stále chtějí ob-
jevovat nové a nepoznané, ať jsou malí či velcí.  A já jsem na tom podobně. Pořád 
jsem vlastně malé dítě, pořád něco objevuji a přeji si, aby to spatřil také někdo jiný. 
A to mi dodává obrovský elán.
Kde jste trávil dovolenou? Jezdíte vůbec na dovolenou?

Nikdy nejezdím na dovolenou. O dovolené bych se určitě nudil. To bych nevydr-
žel. Dokážu ležet na lehátku nejvýše hodinu, než si přečtu noviny, a pak začínám 
být nervózní a už jsem zase připravený vyrazit k nějaké další záhadě. 

Na co se mohou fanoušci těšit při Vaší návštěvě Karlových Varů a na co se 
nejvíce těšíte Vy sám?

V předloňském roce jsem navštívil Prahu a v loňském roce dalších 5 měst v ČR. 
Všechna města byla nádherná, ale přízeň, s jakou mne přivítali mí čtenáři a po-
sluchači byla překvapivá. Proto se do České republiky již velmi těším a jsem rád, že 
poznám i další města. Pokud jde o návštěvníky mé přednášky, také ti se mají na 
co těšit. Na velké obrazovce uvidí fantastické věci, o některých z nich nejspíše uslyší 
poprvé, a také je poprvé uvidí - nejen jako obrázky, ale i jako počítačové animace. 
Ti, které budu moci uvítat na svých přednáškách, se znovu naučí žasnout.

Děkujeme za rozhovor.
Eva Ježková

Setkejte se osobně s Erichem von 
Dänikenem v Karlových Varech!

Příznivci světoznámého charismatického spisovatele, pátrajícího po sto-
pách mimozemšťanů ve starých civilizacích, mají možnost setkat se s ním 
osobně při jeho turné v ČR v říjnu tohoto roku. 

Erich von Däniken je nejúspěšnější autor literatury faktu všech dob. Sepsal 
na tři desítky knih, které byly přeloženy do 32 jazyků a prodány v nákladu více 
než 60 milionů kusů. Za 72 let svého života procestoval Däniken snad celý 
svět, aby hledal drobné střípky důkazů zapadající do celkové mozaiky. Již jeho 
první dílo z roku 1968, Vzpomínky na budoucnost, vzbudilo „Dänikenománii“, 
jak napsaly New York Times. Své názory dokládá jak archeologickými nálezy 
a hmotnými důkazy, tak úryvky z Bible a jiných historických či náboženských 
pramenů. Mnoho starověkých civilizací podle něj nemohlo dosáhnout své 
úrovně bez zásahu zvenčí, z jiné planety. 

12. října 2007 v 19.00 hod. vystoupí tato světová celebrita i v Karlových Va-
rech, v LH Thermal, se svou přednáškou “Nevyřešené záhady minulosti”. Jeho 
přednáška je doslova nabita informacemi a posluchače uchvacuje především 
unikátní velkoplošná projekce. Diváci tak mohou navštívit všechna důležitá 
místa, na kterých Däniken našel důkazy pro své teorie – peruánskou plošinu 
Nazca, egyptské pyramidy, buddhistické stupy a řadu dalších. 

Svým energickým projevem dokáže spisovatel i ve svých 72 letech udržet 
po celou dobu pozornost návštěvníků na maximu. Pro návštěvníky bude při-
pravena také autogramiáda. 

Více informací o Erichu von Dänikenovi a jeho návštěvě se dozvíte na:
www.daniken.cz nebo na tel. 776 323 450. 
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Kulturní akce a výstavy v říjnu 2007
CLUB IMPERIAL

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

5. 10. MARTY  HALL TRIO (Kanada) kanadský kytarový virtuoz a jedinečný 
zpěvák Marty Hall v jehož podání zazní nezaměnitelné klasické blues; na 
turné s legendami kanadské hudební scény, spoluhráči B.B.Kinga: GREGG  
FANCY-baskytara,   DOUG  MACKAY-bicí    

12. 10. M  FLEMER BAND (Praha); jazz, blues, funk a zpěv v energickém, kvalitním  
podání velkého talentu nastupující muzikantské generace; kytaristy 
Marcela Flemera

19. 10. ELENA  SUCHÁNKOVÁ  & Jacose Jazz  (Praha); zvuku špičkové kapely 
dominuje hlas nejlepší české jazzové zpěvačky současnosti

26. 10. JAZZ  EFTERRÄTT (Praha); energií nabitý band, působivé aranžmá skladeb 
na rozhraní jazzu, funky, blues a soulu

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna “U” Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice

Začátky představení v 19.30
7. 10. Premiéra DO VELKÉ KRAJINY DUDÉDU; Scénické zpracování pohádek, 

básní a dopisů z knihy I. M. Jirouse Magor dětem. S laskavým svolením 
autora nastudovaly a hrají: Jana Franková a Anna Marie Doležalová

10. 10. ANTIGONÉ. Scénická koláž opírající se zejména o stejnojmennou 
Sofoklovu tragédii.

14. 10. KLOBOUKY. Koláž monologů a písní. Hraje a zpívá Dagmar Hubičková
16. 10. M. Macourek HRA NA ZUZANKU. Malé absurdní pohrávání. „Jede se a jede 

se…na voze i na koze. Na plný plyn, na plnou kapsu, na plnou márnici, na 
plnou hubu.“ Po představení udílení CENY VĚRY VARTECKÉ

23. 10. ANTIGONÉ Scénická koláž opírající se zejména o stejnojmennou Sofoklovu 
tragédii.

30. 10. ANTICKÉ DĚTI Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, 
literární a hudební tvorby. 

31. 10. Komorní scéna „U“ M. Macourek  HRA NA ZUZANKU

DIVADLO HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel.: 353 333 316

2. 10. 19.30 Dodo Gombár: HUGO KARAS, Divadelní studio D3, režie: A. Ratajská
7. 10. 15.00 JAK SE YBURIAN NUDIL, Divadelní studio D3, režie: M. Exnerová
12. 10. 19.00 Caminos přednáška:  MEXICO – GUATEMALA –SALVADOR.

Neobvyklé vyprávění o cestě po Střední Americe, spojené 
s promítáním fotografi í a krátkých videoklipů, výstava fotografi í.

14. 10. 15.00 Josef Kolář – Jiří Untermüller: KOCOUREK MODROOČKO, režie: J. 
Untermüller

19. 10. 19.30 GOOD NEWS, koncert karlovarské hudební skupiny
21. 10. 15.00 Iva Peřinová: ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA, Podividloažaž Aš, 

pohádkový příběh z jednoho malého království je určen pro 
všechny od 4 do 101 let. Režie: Vratislav Mikan st.

26. 10. 19.30 Dodo Gombár: HUGO KARAS, Divadelní studio D3, režie: A. Ratajská
28. 10. 15.00 JAK SE YBURIAN NUDIL, Divadelní studio D3, režie: M. Exnerová

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35

Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
3. 10. 17.00 Lázeňské ediční sdružení Petr Strnad, Eva Hanyková
17. 10. 18.00 Literární večer: Ing. Jan Kučera
31. 10. 17.00 Insitní malba, Sylva Prchlíková

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

tel: 353 224 387, fax: 353 224 388, e-mail: info@galeriekvary.cz, URL: www.
galeriekvary.cz

Otevírací doba:  úterý – neděle   9.30 –12.00 a 13.00 –17.00 
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

VÝSTAVY:
pokračuje: Miroslav Páral – Dvě cesty; Výstava prostorové i plošné tvorby 

významného českého keramika  (do 4.11.)
6. 10. 15.30 vernisáž Druhý pohled; Grafi ka a ex libris německy mluvících 

autorů působících v Čechách v letech 1890-1938  ze sbírek galerie umění 
a ze sbírky ing. M.Humplíka pořádaná v rámci sjezdu Spolku sběratelů 
a přátel ex libris, potrvá do 18.11.2007

GALERIE NA OCHOZU
Vřídelní kolonáda, 1. patro

5. 10. 17.00 vernisáž  Eduard Milka – grafi ka
Výstava potrvá do konce října.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

5. 10. 19.30 Lázně III Abonentní koncert KSO (C 2); Antonín Dvořák: Polednice 
- symfonická báseň, op. 108. Niccolo Paganini Koncert pro housle 
č. 2 h moll, op. 7. Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll, op. 68. Ms. 
Moonkyung Lee - housle (Jižní Korea). Dirigent Jiří Stárek

12. 10. 19.30 Lázně III Abonentní koncert KSO (A 3); Antonín Dvořák: Othello 

- předehra, op. 93. Zoltán Kodály: Variace na maďarskou lidovou 
píseň „Leť, páve, leť“. Johannes Brahms: Koncert pro klavír č. 2 B 
dur, op. 83. Martin Kasík - klavír. Dirigent Jiří Štrunc

19. 10. 19.30 LázněIII Tóny nad městy (C 3); Nikolaj Rimskij-Korsakov: Španělské 
capriccio, op. 34. Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 2 G 
dur, op. 44. Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy 
(v instrumentaci Maurice Ravela). Marián Lapšanský - klavír 
(Slovensko). Dirigent Patrick Doumeng (Francie) 

26. 10. 19.30 Grandhotel Pupp Slavnostní koncert KSO (B 2); Bedřich Smetana: 
Má vlast. Dirigent Petr Vronsk

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

www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
1. 10. 19.30 Bio Art KÁMEN MUDRCŮ, Francie, Belgie 1988. Scénář a režie: André 

Delvaux. Podle stejnojmenného románu Marguerite Yourcenarové.
2. - 3. 10. 19.30 Bio Art IRINA PAL Belgie, Luc., VB, Německo 2007. Režie: Sam 

Garbarski.
3. 10. 17.00 Představení pro seniory OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. 

ČR 2007
4. 10.  17.00, 5. - 7. 10.  19.30, 8. - 9. 10.  17.00 a 19.30 a 10. 10.  19.30   MEDVÍDEK, ČR 

2007. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, Jiří Macháček, Táňa 
Vilhelmová, Ivan Trojan aj.

4. 10. 19.30 Filmový klub KV JEDINÁ NOC. Francie 2005. Režie: Xavier Giannoli. 
5. - 7. 10. 16.30 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD VB, USA 2007. Režie: David Yates.
6. - 7. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE 1 ČR 
12. - 15. 10. 19.30 GYMPL, ČR 2007. Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří 

Mádl, Eva Holubová, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer aj.
12. - 13. 10. 21.30 GRINDHOUSE: PLANETA TEROR. USA
13. - 14. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE 2 ČR
13. - 14. 10. 17.00 SIMPSONOVI VE FILMU USA 2007. Režie: David Silverman.
16. - 17. 10. 19.30 Bio Art 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY Rumunsko 2007. Scénář a režie: 

Cristian Mungiu. 
17. 10. 17.00 Představení pro seniory SHOW ZAČÍNÁ
18. 10. 19.30 FK KV BABEL, USA 2006, režie: Alejandro G. Inárritu
18. 10. 17.00 a 19. 10. 19.30   Bio Art TEN VEČER USA 2007. Scénář: Michael 

Cunningham (Hodiny), Susan Minot. Režie: Lajos Koltai. Hrají: Meryl 
Streep, Glenn Close, Toni Collette, Claire Danes aj.

19. - 21. 10. 17.00 RATATOUILLE USA 2007. Animovaný rodinný.
20. - 21. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší O ZLATÉ RYBCE ČR 
20. 10. 19.30 Bio Art INTERVIEW PODLE VAN GOGHA
21. 10. 19.30 KOŘENÍ ŽIVOTA USA 2007
22. - 24. 10. 19.30 Bio Art SKANDÁL USA 2006.
25. 10. 19.30 Filmový klub KV EXTRÉMNÍ SVAHY, USA 2005, režie: K. Curly, K. 

Harrison 
26. - 28. 10.  ARTUR A MINIMOJOVÉ
27. - 28. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší S KRTKEM DO POHÁDKY 1 ČR 
26. 10. 19.30 Bio Art NOČNÍ HLÍDKA, Rusko 2004 
27. - 28. 10. 19.30 Bio Art DENNÍ HLÍDKA. Rusko 2006. 
29. - 31. 10. 19.30 Bio Art ĎÁBLOVA DÍLNA. Rakousko, Německo  2006

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01  Karlovy Vary

Tel.:603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderwski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak

1. 10.  Ridina Ahmedová. Vystoupení hlasové čarodějky, která zpívá bez 
doprovodu, improvizuje bez textu, jednotlivé melodické linky na 
sebe vrství do fascinujících kaleidoskopických útvarů. Zpěvačka, 
jejíž hudební kořeny vedou jak do Afriky, tak do Skandinávie.

4. 10.  JazzKVé. Koncert přední karlovarské jazzové formace, která se 
tentokrát divákům představí se zpěvačkou Martinou Novákovou, 
dostane diváky do varu na naladí je na nadcházející Jazzfest. 

6. 10.  David Drábek – Švédský stůl. Páté představení Divadla v patře 
je tentokrát spoluprací Divadla V patře s Divadlem BezDirky, pod 
režijním dohledem přední osobnosti českého divadla Andreje 
Kroba. 

9. 10.  ASPM. Amatérské sdružení profesionálních muzikantů, soubor 
hudebníků sdružených kolem předního bluesmana Jana Spáleného 
a legendárního trumpetisty Michala Gery představí divákům svojí 
nejnovější tvorbu a písničky z posledního alba Zahrada v dešti.

17. 10. 18.30 Postavení ženy v církvi. Křesťanská akademie pořádá přednášku 
Mirka Vodrážky.

18. 10.  Ty Syčáci. Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí 
žánrů, s jehož zařazením si lámou hlavu i odborníci. Zpěváka, 
textaře, performera, experimentátora a fyzického básníka Petra 
Vášu doprovázejí kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich. 

29. 10.  Čestmír Lukeš. Přednáška s diapozitivy.    

VÝSTAVA: Petr Pohanka – Fantastické sny - fotografi e

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY  
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

3. 10. 19.30 „GALA STRAUSS“ Karlovarský symfonický orchestr; Sólový zpěv: 
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Gabriela Kopperová, Svatopluk Sem, Bohdan Petrovič, dirigent: 
František Drs

6. 10. 14.00 E. Deáková, M. Červeňák, Z. Žáková: „PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ“ dětská 
revue. Divadlo Bez zábradlí. Dětská revue „Páté přes deváté“ je 
pásmem zpívaných inscenovaných písniček s říkankami, hádankami 
a tancem. Pro děti od 3 do 10 let. 

6. 10. 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

8. 10. 19.30 Boris Vian : „HLAVA MEDÚZY“ Studio Ypsilon Praha. Hrají: Jiří 
Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vacek, Martin Janouš, 
Miroslav Kořínek.

9. 10. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“. Mistrovské dílo, posvěcené 
geniální hudbou Petra Iljiče Čajkovského. Hraje orchestr. 
Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Severočeské 
divadlo opery a baletu. Režie Vladimír Nečas. Choreografi e: Lev 
Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič

10. 10. 19.30 ZBYNĚK DRDA, koncert Superstar
13. 10. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“. Městské divadlo Brno. Muzikálové gala. 

Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. Režie: Stanislav Moša
15. 10. 19.30 Christo Bojčev:  „ORCHESTR TITANIK“ – premiéra. Divadlo Bez 

zábradlí. Vynikající komedie Orchestr Titanic současného předního 
bulharského dramatika Christo Bojčeva je pronikavou sondou do 
odcizeného světa dnešních lidí a svou výpovědí zdaleka překračuje 
rámec komediálního žánru. Od svého vzniku v roce 2002 již 
Orchestr Titanik stačil obletět svět. Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil 
Klepl, Zdeněk Žák, Vanda Konečná, Oldřich Navrátil

18. 10. 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.

21. 10. 19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek. Divadlo 
J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské 
šansoniérky Edith Piaf. Režie a choreografi e: Libor Vaculík

24. 10. 19.30 4TET. Přibližně dvouhodinový strhující koncert pánského kvarteta, 
který spolu s jeho zakladatelem Jiřím Kornem tvoří Dušan Kolár, 
David Uličník a Jiří Škorpík. 

26. 10. 19.30 Antonín Procházka:  „S TVOJÍ DCEROU NE!“. Příběh docela 
obyčejných manželských párů. Hrají: Petr Nárožný, Naďa 
Konvalinková, A. Procházka, Karolína Kaiserová, Lucie Juřičková/
Marika Procházková, Pavel Kikinčuk/Martin Zahálka, Jaroslav 
Hanuš/Vilém Dubnička, režie: Antonín Procházk

27. 10. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“. 
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. 

30. 10. 19.30 BESÍDKA 2007 Divadlo SKLEP .Pásmo vtipů, skečů, gagů a písní. 
David Vávra, Jiří Fero Burda, Lenka Andelová, Jana Hanáková, 
Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Bára Trojanová, 
Lenka Vychodilová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek, 
Vladimír Vytiska, Robert Nebřenský, Václav Marhoul, Milan Šteidler

31. 10. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“ Městské divadlo Brno Muzikálové gala.

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

STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
Každý pátek a sobotu  19.00   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 25. 10. do 28. 10., kdy je na obloze Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování 
dalekohledem. 

Každý pátek a sobotu  20.30   Na křídlech Pegasa
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 7. do 16.10. nebo kdy lze 
pozorovat Měsíc kolem poslední čtvrti od 3. do 5. 10. Nejhorší pozorovací podmínky 
nastávají od 19. do 31. 10.

Program v rámci Světového týdne kosmonautiky 2007
Denně 7. - 11. října v 18.00 hodin
15 let Hubblova oka. Audiovizuální program o historii nejznámějšího dalekohledu 
světa. 

Program v rámci Světového týdne kosmonautiky 2007
Denně 7. - 11. října 

 19.30 Souhvězdí. Audiovizuální program o astronomii a astrologii. Historie 
souhvězdí a znamení od starověku až po dnešek. 

 20.30 Na křídlech Pegasa
  Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 let. Program je 

zaměřen na odbornější seznámení s objekty noční oblohy.
1.11. 18.00 PŘEDNÁŠKA - Za tajemstvím vývoje hvězd, doc. RNDr.Vladimír Štefl , 

CSc., ÚTFA, Přírodovědecká Fakulta Masarykovy University Brno.

Webcast
Non-stop podle počasí a viditelnosti objektů oblohy. 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.

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

1. 10. 18.30 Den seniorů  Pásmo pro seniory a Odhalení makety K. Varů z Akce 
Karlovy Vary očima dětí a seniorů.

1. - 7. 10.  Týden knihoven: všechny pobočky Městské knihovny K.Vary – 
besedy, soutěže, výuka na PC pro veřejnost. Výstava knihovnických 
„dobrot“ pro duši.

2., 4. 10.  Netopýr v knihovně, Akce ke Mezinárodnímu dni ochrany zvířat 
– pro ZŠ a MŠ.

2. 10.  Veřejné čtení z knihy Zdeňka Šmída Mé staré dobré Vary.
4. 10.  Den otevřených dveří.
8. 10.  Beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem – pro ZŠ a MŠ
17. 10. 18.00 Za rybízovým keřem aneb co nám létá na zahradě? Beseda 

s RNDr. Oldřichem Buškem o ptácích

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba  po - čt 10.00 –12. 00, 12.30 - 18.00; pá 12.00 –16.00, st zavřeno

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
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
Stará Role - pobočka se stěhuje na adresu: Truhlářská 681/19 do budovy ZŠ, 
prozatím v rekonstrukci.

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

Po - Pá: 11:30 - 12:30 Výdej obědů

Pondělí: 9.00 - 11.00 Klub Sluníčko (pro rodiče s dětmi)
(cvičení na míčích, výtvarné činnosti, divadlo, zpívání, říkanky...)

 14.00 - 16.00 Klub pro děti školního věku (výtvarné a vzdělávací činnosti, 
práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)

Úterý: 8:30 - 9:15 Angličtina pro pokročilé
 9:30 - 10:15 Anglická konverzace
 10:15 - 11:00 Placení obědů
 13:30 - 15:00 Komunitní šatník

Středa: 8:30 - 11:00 Kavárnička    nově !!             
 9:00 - 15:00 Sociální poradenství   
 9:00 - 11:00 Placení obědů
 14:00 - 16:00 Klub pro děti školního věku

(výtvarné a vzdělávací činnosti, práce na PC, doučování AJ, ČJ, 
M ...)

Čtvrtek: 9:00 - 9:45 Rehabilitační cvičení I.
 10:00  - 10:45 Rehabilitační cvičení II.
 13:30 - 15:00 Senior klub
  (přednášky, výlety, tvořivé dílny, zajímavé hry...)
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Pátek: 8:30 - 9:15 Angličtina pro mírně pokročilé I.
 9.30 - 10.15 Angličtina pro mírně pokročilé II.
 13.00 - 15.00 Sociální poradenství

Pravidelné setkávání Armády spásy každou STŘEDU v 16:00
Veřejný internet - kdykoli po domluvě

Vzhledem k tomu, že bude  do 11. října probíhat Anketa  - Tísňový systém  (Pořádaná 
Řídící skupinou komunitního plánování v KV), tak 4. 10. v 13.30  bude v rámci Senior 
klubu probíhat beseda na téma -  Tísňový systém- ano či ne ? 

A 18. 10.  pořádáme pro seniory výlet do Chebu a okolí. 
Od 1. 10. 2006 můžete přispět zasláním DMS Armádě spásy. Stačí odeslat SMS 

s textem DMS ARMADASPASY na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci 
obdrží 27,- Kč. Děkujeme! Službu DMS zajišťuje o.s. Fórum dárců.

MATEŘSKÉ CENTRUM  
Východní 6, 360 20 Karlovy Vary

tel. 353 230 847, 606 581 369, www.materske-centrum.cz
5. - 6. 10.  PODZIMNÍ a ZIMNÍ BURZA  dětského oblečení, hraček, knížek, 

pomůce, kočárků, ...také těhotenská móda, příjem věcí pá 16.30 
- 18.30 hod, prodej so 8.00 - 12.00, výdej neprodaného 15.00 - 16.00 
hodin. Máte-li zájem prodávat, zavolejte do MC, kde Vám přidělí 
číslo a sdělí další informace.

25. 10. 17.00 přednáška na  téma: Dětský strach , Mgr. Zuzana Turoňová

celý říjen akce Mobilita pro všechny
Zapojili jsme se do programu, který je zaměřen na budování bezbariérových 

vstupů do budov na bezbariérových trasách v našem městě. Co to znamená? V první 
fázi zmapování situace z různých pohledů.

A tak do ulic vyrazí vozíčkáři, nevidomí, mamky s kočárky….. a budou zapisovat mís-
ta, kde měli jakýkoliv problém, kde museli překonávat překážku (schody, vysoké obrub-
níky, úzký průchod, dvoje dveře za sebou s opačným otvíráním bez aretace, …..) PRO-
SÍM, POMOZTE NÁM! Teď máme šanci změnit to, co nás při průjezdu městem, návštěvě 
úřadu, divadla…. rozčiluje a přivádí do situace, kdy jsme odkázané na pomoc okolí. 
Středem zájmu tohoto programu jsou státní a veřejné instituce, školská zařízení, mu-
zea, divadla, galerie, zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení, sportoviště, MHD,….
bližší informace na telefonu 606 581 369, 353 230 847. Sběr informací trvá do 30.října 
2007, možno předat osobně v MC nebo poslat e-mailem na: mckv@seznam.cz

REGENERAČNÍ CENTRUM  SRDÍČKO
Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605

2., 16. 10. 18.00 Večery reiki, meditace, tanec ,učení MUDr. Petr Kadleček
1. 10. a stř. 3. 10. Kurz tai -chi / info v Reg. centru/ , Jiří Brechličuk
6. 10. 9.00 Kurz čokoládové masáže se zábalem
11.-14. 10. 13.00 Kurz thajské masáže
7. 10. 9.00 Kurz indické masáže hlavy
20. 10. 9.00 Kurz twiggy masáží

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
 
Týden knihoven 1. - 7. 10.

Bohatý program, kterým se krajská knihovna připojuje k celostátní akci zahrnuje 
např. velké společné říjnové čtení, tvorbu vlastních EX libris, čtenářskou amnestii 
a spoustu akcí pro děti, mládež i dospělé návštěvníky knihovny.

VÝSTAVA:  Černobílé fotografie Jitky Rjaškové - 2.-31.10 kavárna
HERNÍ KLUB: každý čtvrtek od 15:00, A-klub

2. 10. 17.00 Kamenné kříže „smírčího typu“ na Karlovarsku. První část 
přednáškového cyklu S. Wiesera

3. 10. 17.30 Britský filmový klub - The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover
4. 10. 16.30 odd. pro nevidomé Vzpomínky na dvojici Suchý + Šlitr – pořad 

hudebního publicisty Jiřího Černého 
15. 10. 17.00 Jak jste na tom s pamětí? II. – pro všechny, kteří občas zapomínají.

Přednáší Jitka Tichá
17. 10. 17.30 Britský filmový klub – Bean - Mr. Bean: Největší filmová katastrofa
30. 10. 18.00 odd. pro nevidomé Reading group – setkání zájemců o britskou 

literaturu.
30. 10. 17.00 Animismus – 5. část přednáškového cyklu na téma světové filosofie 

a náboženství. Přednáší Pavel Vaculík.

Studijní oddělení – Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), tel: 353 224 034

VÝSTAVA:  „Paličkovaná krása“ celý říjen (až do 15.11) 
1.- 7. 10.  program v rámci akce Týden knihoven

Literární klub pro seniory
každý lichý čtvrtek od 10.00  

Pro děti
vždy 14.00-16.00:
Každé pondělí – pondělní hrátky

Každé úterý – domácí úkoly se studenty
Každou středu – Jak na to?

DVEŘE DOKOŘÁN
Dveře dokořán OS ,integrace lidí s mentálním postižením 

Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. č.:
 353 235 267, 353 565 551 a 604 234 574

Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení                                                                                             
      

Pondělí
1x za 14 dní
Pracovní terapie -příprava jídel,vaření
(ZUŠ ,Vančurova ul.Stará Role)

Každé úterý
15.00 - 16.00 Pohybová terapie - sportstudio Prima
(Buchenwaldská ul.)

Každá středa
10.00 - 12.30 Výtvarná terapie v DDM
(Čankovská ul.)

Každý čtvrtek
10.00 - 12.00 Chovatelství, práce na PC, společenské aktivity
(dle počasí).

Každý pátek
10.00 - 12.00 Sportovní aktivity
(cvičení, bowling, petangue ap., vše dle počasí ).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

THERMAL, VELKÝ SÁL 
5. 10. 19.30 ONDŘEJ HAVELKA a Melody Makers. V rámci lázeňského festivalu 

uvidíte slavnostní předáváníí cen Lázeňského festivalu a poté 
hodinový koncert Onřeje Havelky.

10. 10. 19.30 IRSKÁ TANEČNÍ SHOW “Mystery of the Dance”. Keltská legenda 
o lásce člověka a víly ožije ve velkolepé taneční show souboru 
Merlin.

Jógacentrum Karlovy Vary
Chebská 58 – www.joga.cz – tel.: 732 606 474

BUS 1,22 stanice Sklářská
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě®, (1. lekce ZDARMA)

Pondělí 18.00 Jógacentrum
Úterý 16.00 a 18.30   Jógacentrum; 19.30 - ZŠ Dalovice
Středa 18.00 ZŠ Nejdek (na náměstí)
Čtvrtek 19.00 Mateřské centrum, Východní 6 - Drahovice
 20.10 Abeceda páteře - celodenní seminář (10 - 17 hod); přihlášky a info 

na výše uvedených kontaktech.

Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec 
12. 10. 18.00 Program: M. Bok: Preludium a Fuga Fis dur, 

M. Bok: Oratorium sv. Zdislava - výběr, W. A. Mozart: Korunovační 
mše. Účinkují: Plzeňská fi lharmonie, Karlovarský pěvecký sbor, 
Pěvecký sbor Fontána M. Lázně, sólisté

 
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné. Akce se 

koná za podpory města Karlovy Vary.

Český červený kříž Karlovy Vary nabízí 
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:

Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./FAX:  353 221 854, 602 865 110, www.cck-kv.wz.cz
email: v.sladkova@email.cz

CLUB FREDDIE -  Thermal nad bazénem 
5. 10. 20.00 Armados para la noche  Mexická obsluha.. Mexické jídlo .. Mexické 

pití…
6. 10. 20.00 La notte e ancora giovane......
7. 10. 20.00 Mojito mejdan
12. 10. 20.00 LA PIU BELLA VISTA DELLA CITTA
13. 10. 20.00 HAPPY HOURS PÁRTY
14. 10. 20.00 Captain Morgan night 
19. 10. 20.00 Prostě párty ….
20. 10. 20.00 I piu grandi successi degli anni ‚80....
21. 10. 20.00 Caipirinha fest
26. 10. 20.00 Ricordi nostalgici del mare, delle spiagge e naturalmente di belle 

ragazze....
27. 10. 20.00 BRAZIL CAIPIRINHA CARNEVAL
28. 10. 20.00 Steak country párty

LÁZEŃSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna 
27. 10. 14.00 Pohádky hadrového panáčka: Podzim, loutkové představení,
  vstup volný
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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
- provoz: po – pá 14.00 – 21.00
  so – ne      10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

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

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

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po – pá    14.00 – 19.30
  so – ne     10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

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 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

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

- provoz: po - pá  15.00 – 19.00
  so - ne  dle domluvy se správcem

H O K E J
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
5. 10. 18,00 HC ENERGIE – HC Vítkovice Steel
9. 10. 18,00 HC ENERGIE – HC Sparta Praha
14. 10. 17,30 HC ENERGIE – HC Znojemští orli
26. 10. 18,00 HC ENERGIE – HC Slavia Praha

K O P A N Á
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426

ČFL muži, hřiště Drahovice:
14. 10. 10,30 SK Buldoci – FK Kolín
28. 11. 10,30 SK Buldoci – SK Slovan Varnsdorf
Česká divize staršího dorostu, hřiště Drahovice:
13. 10. 10,00 SK Buldoci – Junior Praha
27. 10. 10,00 SK Buldoci – SK Rakovník
Česká divize mladšího dorostu, hřiště Drahovice:
13. 11. 12,15 SK Buldoci – Junior Praha
27. 11. 12,15 SK Buldoci – SK Rakovník
Krajský přebor dorostu, hřiště Stará Role:
14. 10. 14,00 SK Buldoci B – OSS Lomnice
28. 10. 14,00 SK Buldoci B – FK Nejdek
Krajská soutěž dorostu, hřiště Drahovice:
7. 10. 14,00 SK Buldoci C – Čechie Dalovice
Česká divize starších žáků, hřiště Drahovice:
6. 10. 10,00 SK Buldoci – Junior Praha
20. 10. 10,00 SK Buldoci – FK Viktoria Žižkov
Česká divize mladších žáků, hřiště Drahovice:
6. 11. 11,45 SK Buldoci – Junior Praha
20. 11. 11,45 SK Buldoci – FK Viktoria Žižkov
Krajský přebor starších žáků, hřiště Drahovice:
7. 10. 10,00 SK Buldoci B – FK Baník Sokolov B
20. 10. 10,00 SK Buldoci B – FK Union Cheb 2001
Krajský přebor mladších žáků, hřiště Drahovice:
7. 11. 11,45 SK Buldoci B – FK Baník Sokolov B
20. 11. 11,45 SK Buldoci B – FK Union Cheb 2001
Okresní přebor žáků, hřiště Drahovice:
14. 10. 13,30 SK Buldoci C – FK Nová Role
28. 10. 13,30 SK Buldoci C – Baník Pila
2. česká ženská fotbalová liga, hřiště Dvory:
13. 10. 16,00 SK Buldoci – FK Uhlířské Janovice

F O T B A L
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – MUŽI HŘIŠTĚ DRAHOVICE

Den Datum Čas Utkání
Neděle 14. 10.30 FC Buldoci – FK Kolín
Neděle 28. 10.30 FC Buldoci – SK Slovan Varnsdorf

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Sobota 13. 10,00/12,15 FC Buldoci – Junior Praha
Sobota 27. 10,00/12,15 FC Buldoci – SK Rakovník

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU HŘIŠTĚ STARÁ ROLE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 14. 14.00 FC Buldoci B – OSS Lomnice
Neděle 28. 14.00 FC Buldoci B – FK Nejdek

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 7. 14.00 FC Buldoci C – Čechie Dalovice

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Sobota 6. 10,00/11,45 FC Buldoci – Junior Praha
Sobota 20. 10,00/11,45 FC Buldoci – FK Viktoria Žižkov

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 7. 10,00/11,45 FC Buldoci B – FK Baník Sokolov B
Neděle 20. 10,00/11,45 FC Buldoci B – FK UNION Cheb 2001

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ  HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 14. 13.30 FC Buldoci C – FK Nová Role
Neděle 28. 13.30 FC Buldoci C – Baník Pilaá

2. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA HŘIŠTĚ DVORY
Den Datum Čas Utkání

Sobota 13. 16,00 FC BULDOCI - FK Uhlířské Janovice

II.  Č E S K Á  Ž E N S K Á  F O T B A L O V Á  L I G A
Karlovarské fotbalistky startují ve II. fotbalové lize již šestou sezónu. V pěti 

předchozích letech působily pod hlavičkou SKP Hvězda Karlovy Vary. Nyní zahajují 
sezónu již pod křídly fotbalového klubu FK Buldoci Karlovy Vary.
13. 10. 16.00 SO FC Buldoci Karlovy Vary - FK Uhlířské Janovice (K.V.-Dvory)
03. 11. 14.30 SO FC Buldoci Karlovy Vary - Sokol Karlštejn UMT (K.V. 

Drahovice)

 C V I Č E N Í  S E  S L O V A N E M
Od poloviny září 2007 se opět cvičí v oddílech Sport pro všechny při Tělový-

chovné jednotě Slovan Karlovy Vary. Cvičení je určeno každému, kdo má rád 
pohyb a chce si udržet tělesnou zdatnost a dobrou duševní pohodu. Stačí jen 
přijít a přihlásit se na některé z mnoha cvičebních hodin TJ Slovan Karlovy Vary, 
jejichž přehled dále přinášíme:

Oddíl vedoucí místo den HODINA
Rodiče a děti Tuhnice Vltavská T pondělí 17.00 - 18.00
Předškolní děti Tuhnice Štěpánková T pondělí 18.00 - 19.00
Předškolní děti
Drahovice Ilkivová, Tuláková PgŠ úterý 18.00 - 19.00

Mladší žactvo Tuhnice Jindrová T pondělí 16.00 - 17.00

Žákyně Prchalová, Kadeřábková,
Stanková DV pondělí

čtvrtek
17.30 - 19.00
17.30 - 19.00

Ženy I. Žahourková, , Jindrová DV pondělí
čtvrtek

19.00 - 20.00
19.00 - 20.00

Ženy II. Látová DV úterý 19.30 - 21.00
Ženy III. Píšová, Vondrašová PgŠ středa 20.00 - 21.00
Starší ženy Krausová PgŠ středa 19.00 - 20.00
Jóga I. Jungwirthová DM čtvrtek 16.30 - 18.00
Jóga II. Jungwirthová DM čtvrtek 18.00 - 19.30
Jóga III. Kodlová DM úterý 16.00 - 18.00
Jóga IV. Jungwirthová DM úterý 18.00 - 19.30
Jóga V. Valverde O čtvrtek 16.00 - 17.30
Muži ml. Trnka T středa 18.00 - 19.00
Muži st. ZajícTišer T středa 19.00 - 20.00

Místo cvičení:  T = ZŠ Tuhnice
  DV = ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična
  DM = ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična
  PgŠ = Pedagogická škola

B K  L O K O M O T I V A
6. 10. Krajský přebor muži K.Vary - Thermia K.Vary
7. 10. Extraliga starší dorostenky K.Vary - WBA Sparta
13. 10. Krajský přebor ženy K.Vary - Chodov
13. 10. Dorostenecká liga mladší dorostenky K.Vary - Kralupy nad Vltavou
14. 10. Dorostenecká liga mladší dorostenky K.Vary - Sokol Kladno
20. 10. Českomoravská liga mladší dorostenky K.Vary - Aritma Praha
21. 10. Českomoravská liga mladší dorostenky K.Vary - Tábor

Začátky utkání aktuálně na www.bklokokv.cz



Radniční listy  |  13

Hledejte od října v Alžbětiných lázních ! ! !

Najděte cestu k vnitřní harmonii
a zdravému tělu.

Solná jeskyně

akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
fi rmě

776 219 196

TOMÁŠ PFEIFFER

KARLOVY  VARY

předprodej vstupenek:

13.10. v 19.00 hod.

Grandhotel PUPP
MÍROVÉ  NÁM. 2

Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon. 
Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních 
tónů, které nejen rezonují s naší duchovní 
podstatou, ale léčí i naše tělo. Zajímavostí je 
i to, že součástí hudebního nástroje je vodní 
hladina, která během hry vytváří rezonanční 
obrazce a ve fortissimu dochází až k její levitaci  
do výše řady centimetrů. Hudební zážitek je tak 
doplněn i silným zážitkem vizuálním.

Další informace na www.dub.cz

Zhodnocení prázdninové aktivity dětí města Karlovy Vary 2007
Letošní prázdninová aktivita byla všemi rodiči hodnocena kladně. Došlo 

k nárůstu počtu dětí oproti minulým létům. V minulých létech byl průměr 25 
dětí, v letošním průměr 56 dětí, na některé akce přes 70 dětí. Dalším kladem 
bylo prodloužení doby od 9-15 hod. Navíc každý den měli děti zajištěn pitný 
režim, při akcích na stadionu AC Start byl zajištěn oběd,na celodenní výlety 
si však děti braly jídlo s sebou (tady bylo zajištění jídla rizikové z hlediska hy-
gieny). Navíc letos byly děti pojištěny. Díky výbornému dozoru se žádný úraz 
nestal. V ostatních lokalitách bylo zajištěno vždy malé občerstvení dle mož-
ností organizátora. Program byl 5 ti týdenní a byl velice pestrý. Letošním roce 
se děti již musely přihlásit minimálně na jeden týden. Příjemným překvape-
ním však byl větší zájem o kulturní věci (galerie, malování). Z tohoto důvodu 
navrhuji pro příští léta alespoň týdenní kurz s minimálním poplatkem, aby se 
dítě zúčastnilo všech programů aktivity. Z hlediska lepší organizace se budou 
děti přihlašovat do 30. 6. s minimálním poplatkem. Jde zejména o objednávku 

autobusů, abychom měli lepší přehled. Jménem svým chci poděkovat hlavním 
organizátorům (p. Řezáčovi, p. Dohnalové a ostatním pracovníkům, kteří se na 
prázdninové aktivitě podíleli). Odvedli opravdu vynikající práci a hlavně děti 
si pochvalovaly jejich přístup k nim. Chtěl bych také poděkovat MHD K. Vary 
za výbornou spolupráci, včasné ranní odjezdy a přístup všech řidičů, kteří se 
na této akci spolupodíleli. Samozřejmě do budoucna chceme tento program 
rozšiřovat o další zajímavé aktivity.

Závěrem chci poděkovat městu za finanční podporu této akce, bez které by 
to nebylo možné a myslím si, že tato investice není zbytečná. Vždyť to děláme 
pro naše děti.

Vladimír Hůrka - zastřešující organizátor celé akce

Konečně v Karlových Varech ! Vloni  mráz, letos med, láva a nyní sůl...
Čím nás ještě překvapí Alžbětiny lázně?

Co mají společného:
mráz, skořice, baňky, med, lávové kameny, solné krystaly ????

Klíčová slova novinek, které se postupně od loňského roku úspěšně zavedly 
v Alžbětiných lázních. 

Největší překvapení přinese letošní podzim: pravá, originální solná jeskyně 
našla své místo v historické budově! 

Nejde však o žádnou napodobeninu, pouhé nakupení solných krystalů do 
sklepní místnosti. Pravá solná jeskyně odpovídá přísně daným  pravidlům: z hle-
diska složení a kvality soli a solných krystalů, včetně dodržení technologických 
postupů. Zhotovitelem naší jeskyně je firma, která díky svým zkušenostem 
a předchozím úspěchům realizovala již přes 84 obdobných projektů po celé Ev-
ropě i ve Spojených státech.

Konečně i Karlovy Vary mohou nabídnout svým obyvatelům i hostům zají-
mavou proceduru  s nesmírně  širokým spektrem pozitivních účinků, a zároveň 
dostupnou cenově i z hlediska náročnosti pro organismus. 

Vynikající účinky soli jsou známé již po staletí. Čisté ionizované ovzduší těch-
to jeskyní zlepšuje celkovou kondici organismu, fyzickou i psychickou. Je do-
poručováno u  vyčerpanosti, neuróz, depresivních a únavových stavů. Příznivě 
ovlivňuje nemoci horních  i dolních cest dýchacích, např. nachlazení, záněty 
nosohltanu, hrtanu, průdušek, astma, choroby srdce a cév, jako je vysoký krevní 
tlak, poruchy krevního oběhu, stavy po srdečním infarktu. Výborné efekty byly 
zaznamenány u alergií všeho druhu a také u kožních chorob, například u lupén-
ky, ekzémů, akné.  

Originální solná jeskyně je technickým chráněným patentem, se zárukou vy-
tvoření a udržení optimální vlhkosti a specifického mikroklimatu bohatého na 
biogenní prvky - jód, bróm, sodík, selen, vápník, draslík a magnezium. Je vybu-
dována z různých druhů kamenů a solí z Polska, Pákistánu, Sibiře a solí z Mrtvé-
ho moře, které jsou zdrojem těchto prvků, nepostradatelných pro organismus.  

Pobyt v jeskyni ocení vystresovaní podnikatelé, zrovna tak jako věčným ko-

loběhem unavené ženy v domácnosti, děti trpící alergií,  pacienti s vysokým 
krevním tlakem či s poruchami krevního oběhu, mladí či starší  lidé s kožními 
chorobami.... Bez rozdílu věku a zdravotního stavu však  každému prospěje čty-
řicetipětiminutové zastavení v životním poklusu s možností  relaxace v prosto-
rách, kde se mu dostává úžasně čistého, ionizovaného vzduchu prosyceného 
minerály, za tichého zurčení vodních pramínků, decentní hry barev prosvíce-
ných krystalů…  Jedině snad malé děti nevnímají atmosféru klidu a bezelstně 
přijmou šálivou záměnu písku za blahodárnou sůl.

Příznivé  působení na lidský organismus se projeví již po několika  pobytech 
v inhalační solné jeskyni. Uvádí se, že pět pobytů v délce 45 minut v atmosféře 
jeskyně se svými účinky vyrovná týdennímu pobytu u moře!  

K docílení léčebného efektu se doporučuje alespoň deset návštěv v sérii, 
s opakováním po 3 měsících, nebo pravidelně jednou za týden. Zdravý jedinec 
může zvolit libovolný počet návštěv, pokud jde o preventivní nebo  relaxační 
účel.

MUDr. Stanislava Maulenová

Bližší informace na telefonním čísle 353 304 211, 353 304 260
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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

P Ř E D Š KO L N Í  V Ý U K A
V  „ O P R AV D O V É “  Š KO L E

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

 adaptovat na školu přímo ve školním prostředí
 „zdravému“sezení ve školní lavici a manipulaci 

se školními pomůckami, rozvíjení řeči,motoriky, 
soustředěnosti
 s dětmi pracuje kvalifikovaný pedagog 1. stupně 

ZŠ. Výrazný individuální přístup k jednotlivým 
dětem.
 Školné: 280,- Kč měsíčně

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ
Karlovy Vary

Výuka probíhá 1-2x týdně odpoledne.
Ve škole probíhá též výuka ANGLICKÉHO JAZYKA 

PRO PŘEDŠKOLÁKY.

ZAHÁJENÍ VE ČTVRTEK 4. 10. 2007 v 15 hod.
Děti je možné přihlašovat kdykoliv v průběhu celého 
školního roku. Ve škole je možno absolvovat vstupní 

i závěrečné individuální testy zaměřené na školní zralost.

Děti se učí:

1/16
(2.000 Kč)
70,75x48 mm

1/64
(750 Kč)

48x15,4 mm

Jitka Arnoldová
tel.: 353 118 273

e-mail:
j.arnoldova @ mmkv.cz

E-mail na redakci:
krl@mmkv.czd

Příjem inzerce:
vždy nejpozději do 

10. v daném měsíci

Exhibice mistrů mažoretek v K. Varech 2007
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Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.

A nyní větší výběr na větším prostoru !A nyní větší výběr na větším prostoru !

Ladislav Flekáč – GES
Servis a opravy plynových kotlů

Vaillant, Baxi, Protherm, Immergas, Dakon, 
Junkers

777 965 881

Jsme WITTE Automotive,
klíč k Vašemu pracovnímu uplatnění!

U nás ve WITTE Automotive se můžete 
uplatnit jako:

PŘEDÁK
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
LISAŘ

www.witte-automotive.cz

KONTAKT: 
Jindřiška Lederbuchová
Tel.: +420 359 016 552
E-mail: jindriska.lederbuchova@witte-automotive.cz

ZDE
MŮŽE

BÝT
VÁŠ

INZERÁT
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Šachy – Ve dnech 7. až 15. září se v Karlových Varech pořádal velmistrovský šachový turnaj. 
Na turnaji se sešlo 8 mezinárodních velmistrů a hlavní cenu si z Karlových varů odvezl Sergej 
Movsesjan (na snímku zcela vlevo).

Módní přehlídka - V rámci módní přehlídky návrhářky Beaty Rajské na večeru města Karlovy 
Vary věnovala společnost Slot Game, a.s. čtyřicet tisíc korun vesničce SOS v Doubí, která po 
několikaleté pauze opět zahájila svůj provoz. Čtyřicet tisíc korun předala společnost též 
Nadačnímu fondu Vita Humana, který se zabývá výzkumem a léčbou neplodnosti. Další 
velkou akcí, kterou společnost Slot Game fi nančně podpořila bylo Mistrovství republiky 
v triatlonu v Karlových Varech

Naučná stezka - Údolím říčky Rolavy vede cyklistická stezka ze Staré Role do Nové Role. 
V letošním roce  byla doplněna o osmnáct informačních tabulí, které přibližují návštěvníkům 
místní přírodu a její zajímavosti. Slavnostního otevření spojeného s návštěvou blízké biofarmy 
se zúčastnila také primátorka Karlových Varů Veronika Vlková.

 Úklidové práce administrativních budov a výrobních závodů
 Úklidové práce po řemeslech
 Strojní čištění koberců
 Ochrana a údržba přírodních kamenů a PVC
 Speciální úklidové práce

Družstevní 713/12, 360 17 Karlovy Vary, Tel./Fax: 353 561 240 E-
mail: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz

   

Ve dnech 1. a 2. září se v Karlových Varech uskutečnila Exhibice mistrů mažo-
retek 2007. Do města se sjely nejlepší skupiny mažoretek z celé České republiky. 
Akci zahájil v sobotu odpoledne průvod na kolonádě, večer se všechny skupiny 
představily v Grandhotelu Pupp a v neděli dopoledne před hotelem Thermal. 
Součástí exhibice bylo i fi nále soutěže „Mažoretka roku 2007“, které se uskuteč-
nilo v Grandhotelu Pupp. Dvanáct fi nalistek čekaly soutěžní disciplíny jako sólo 
mažoretek, rozhovor, volná disciplína a módní přehlídka.

  

Primátorka města Veronika Vlková přijala návštěvu složenou ze studentů z part-
nerského města Bernkastel-Kues. ,,Studenti jsou zde na výměnném pobytu v ro-
dinách žáků Prvního českého gymnázia v Karlových Varech v rámci výtvarného 
projektu -  Moje město tvýma očima. Autorkou koncepce je Irena Jiříková.  ,,Je to 
už čtvrtá výměna od roku 2003,“ potvrdila nám profesorka gymnázia Magda Kné-
řová. Cílem je poskytnout srovnání životních úrovní u nás a v zahraničí, odstraně-
ní jazykové bariéry a vzájemná spolupráce. Projekt fi nančně podpořil i Magistrát 
města Karlovy Vary.

  

Ve dnech 19. – 21. září proběhl v sanatoriu Thermal již desátý ročník mezinárod-
ní konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji zaměřený na nové 
technologie užití obnovitelných zdrojů energie ve městech a dopravě a zároveň 
využívání obnovitelných paliv. Projekt pořádá Společnost pro trvale udržitelný 
život a město Karlovy Vary. Zahájení konference se zúčastnila i primátorka města 
Veronika Vlková. ,,Vítám jakoukoliv iniciativu v pozitivních přínosech v dopravě,“ 
dodala Vlková. Součástí akce byl jarmark s prodejem biopotravin a ukázkou lido-
vých řemesel. Konference byla určena zájemcům o danou problematiku, předsta-
vitelům měst a regionů a provozovatelům MHD.

  

Sanace dalších svahů a opravy opěrných zdí pokračují v těchto týdnech v Karlo-
vých Varech. Práce probíhají na svazích pod Zámeckou věží, které budou nejprve 
očištěny od náletových dřevin a zeminy, dále dojde k očištění samotného skalní-
ho masivu, vyspárování skalních puklin, plombování trhlin a opravě a přezdění 
zárubních zídek. Další péče se dočkala opěrná zeď v Kvapilově ulici. Po očištění 
stěny a koruny zdi od náletů a zeminy je na řadě vyspravení kaveren, zajištění oce-
lové sítě a další nezbytné náležitosti. Opravy opěrných zdí ve městě si každoročně 
vyžádají miliony korun. 

  

    

V ulici Závodu míru ve Staré Roli při výjezdu z města směrem na Nejdek nechá 
magistrát postavit nový chodník. Délka nově budovaného chodníku je  přibližně 
80 metrů. Území určené k výstavbě chodníku je v blízkosti Středního odborného 
učiliště keramického a sklářského ve Staré Roli.  Součástí stavby je i odvodnění ko-
munikace v okolí nového chodníku, výstavba zárubní zídky a výměna stávajícího 
veřejného osvětlení.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města


