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Vážení rodiče, milí 
žáci a žákyně,

právě v těchto 
dnech začíná nový 
školní rok a jako uči-
telka si dobře umím 
představit pocity 
všech nových školáků 
a očekávání jejich ro-
dičů. Začátek školní-
ho roku se vždy nese 
ve znamení vzpomí-
nek na prázdniny, ale 
zároveň i napjatého 

očekávání, co, právě se rozbíhající školní rok, při-
nese.
To jak školní rok budou za deset měsíců hodnotit 
nad vysvědčením samotní žáci, záleží především
 na nich. Jako náměstkyně primátorky, zodpovědná 
za oblast školství v Karlových Varech, cítím svou po-
vinnost postarat se o dostatečné a vhodné zajištění 
prostor pro výuku školní i předškolní. Právě proto 
s kolegy v radě města každý rok pečlivě zvažujeme 
a připravujeme investice do jednotlivých škol a ško-
lek tak, aby děti trávily čas v prostředí vhodném, 
příjemném a pohodlném. I proto se mnozí ze školá-
ků i předškoláků po prázdninách vracejí do mnoh-
dy opravených či zrekonstruovaných prostor.

Podobně jako v předchozích letech investujeme 
do základních škol a školek, jejichž jsme zřizova-
telem, desítky milionů korun a práce se snažíme 

soustředit na období letních prázdnin, abychom co 
nejméně narušili výuku.

Pevně věřím, že letošní školní rok bude pro 
všechny žáky a žákyně úspěšný a právě zakončené 

prázdniny pomohly k nabrání nových sil.

Mgr. Jana Petříková
náměstkyně primátorky města
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Sledge hokej v K. Varech
V souvislosti s výstavbou multifunkční haly v Kar-
lových Varech vznikne zázemí pro pořádání mno-
hých kulturních a sportovních akcí, které si nejvý-
znamnější lázeňské město jistě zaslouží. Zároveň 
je ale třeba pamatovat i na „menšinové“ sporty, 
v nichž ovšem také bývají karlovarští zástupci 
úspěšní. Mezi takové sporty určitě patří i sledge 
hokej. Vzhledem k tomu, že kolem karlovarského 
sledgehokejového klubu se pohybuje i zastupitel 
a zároveň poslanec parlamentu Jaroslav Fiala, ze-
ptali jsme se ho, jak vnímá možnost využití multi-
funkční haly právě tělesně postiženými hokejisty.

Pane poslanče, můžete trochu přiblížit, co vlast-
ně sledge hokej je?

Sledge hokej je v České republice poměrně 
mladým sportem, ale v zemi svého původu – ve 
Švédsku je znám už od 60. let minulého století. 
Vznikl vlastně díky vůli a chuti hrát hokej několika 
nadšenců, kteří se ovšem díky tělesnému posti-
žení nemohli věnovat klasickému lednímu hokeji. 
Sestavili si tedy jakési speciální sáně, na nichž se 
hráč v sedě pohybuje po kluzišti a odráží se při-
tom rukama. Jedná se o velmi rychlou a atraktivní 
hru. Dokonce vím, že i někteří zdraví jedinci dá-
vají předost sledge hokeji před klasickým a hrají 
společně s postiženými hráči.

Řekl byste tedy o sobě, že jste sledge hokejový 
fanoušek?

Dalo by se to tak říct. V uplynulé sezóně, pokud 
mi to časové vytížení dovolilo, jsem chodil zápasy 
sledovat a mám obrovskou radost, že karlovarští 
sledge hokejisté získali stříbrnou medaili v ce-
lostátní lize. V rámci svých možností se snažím 
nadšence, kteří se tomuto sportu věnují, podpo-
rovat.

Mají sledge hokejisté šanci pokračovat ve svých 
dobrých výkonech i v nově budované multi-
funkční hale?

Zástupci České sledge hokejové asociace mě 
oslovili s prosbou o spolupráci při realizaci úprav 
stavby Výstavního, sportovně kulturního a kon-
gresového centra v Karlových Varech. Bylo by vý-
tečné mít možnost pořádání vrcholných sledge 
hokejových utkání na národní, evropské a světo-
vé úrovni a budu usilovat o to, aby se tento záměr 
podařil.

Na co se mohou aktivní hráči i stále přibývající 
fanoušci tohoto sportu  ještě těšit?

Sledge hokej je zařazen na seznamu paralym-
pijských sportů a domnívám se, že bychom jako 
město mohli usilovat o kandidaturu na pořádání 
mistrovství Evropy a mistrovství světa v letech 
2009, případně 2011. Nově postavená hala by jistě 
byla důstojným prostředím a přitáhla by další fa-
noušky, protože tělesně postižení, kteří se sledge 
hokeji věnují, si jistě zaslouží diváckou podporu. 
Byl jsem osobně požádán, abych spolupracoval 
při přípravě kandidatury a rád se tohoto úkolu 
zhostím.

Co byste na závěr popřál sledge hokejistům?
Samozřejmě, že jim hlavně přeji, aby jim nad-

šení, sportovní duch a radost z tohoto sportu vy-
držela co nejdéle. Medailové posty již karlovarští 
hráči znají, takže jednoznačně do příští sezóny 
opět účast ve finále a tentokrát pokud možno 
medaile zlaté! A také bych chtěl pozvat další fa-
noušky a obecenstvo, aby je chodili pravidelně 
povzbuzovat. Myslím, že si pak sledge hokej sami 
oblíbí.

Turecké lázně v Karlových Varech
V dnešní upracované a hektické době, kdy 

pro nikoho z nás není jednoduché najít čas 
ani klidné místo k relaxaci se i nám všem 
dnes nabízí velmi příjemné prostředí v nově 
otevřených Tureckých lázních v Karlových 
Varech na Čerťáku.

Relaxace v Turecké lázni je jako orientální 
rituál v klidu a tichu. Je to východní tip kom-
fortu, obsahující umění hýčkat tělo. Užijete 
si vůní exotiky a představíte si atmosféru, 
kterou si užívali sultáni v odvěkých dobách. 
Necháte váš každodenní život a shon venku 
přede dveřmi. Horké prostředí na Vás zane-
chá komfortní efekt. Tělo se prohřeje a kůže 
zvláční a uvolní se  napětí.

Luxus, vůně, aromatické oleje a zkušené 
ruce lazebníka jsou typické pro Tureckou 
lázeň.

Pozvánka do přátelského orientálního 
prostředí je samozřejmostí. Je nabízen pravý 
turecký čaj nebo káva, vhodná jako doplněk 
k vodní dýmce.
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Historie a současnost Bohatic (Weheditz)

Bohatice
Vážení čtenáři,

před prázdninami jsme Vám slíbili, že od zářijo-
vého vydání KRL zahajujeme seriál o jednotlivých 
karlovarských čtvrtích. Dnes uvádíme 1. díl a před-
stavujeme čtvrť  Bohatice.

Realizované investice Města Karlovy Vary:
- vybudování Skateparku vč. softbalového hřiš-

tě v roce 2006 v hodnotě 3,2 mil. Kč
- dobudování zázemí Skateparku v roce 2007 
- parkové úpravy  včetně oplocení celého areálu
- úprava náměstíčka včetně jeho osazení lavič-

kami
- nové veřejné osvětlení

Plánovaná investice v roce 2008:
- rekonstrukce mostu U Trati

Do budoucna:
 vybudovat další parkovací místa na sídlišti

A s čím nejsou občané Bohatic spokojeni?
- občany Bohatic velice trápí nedostatek parko-

vacích míst v ulici Lomená, ale i v jiných ulicích 
na sídlišti. Navrhují proto vybudovat další par-
kovací místa

- se zrušením areálu pro děti s tenisovými kurty
- chybí obchodní síť

Bohatice – historické foto
Západní část  Bohatic s levým břehem Ohře z let 1883 – 1898. Na levém břehu bývalá střelnice, kde stával Dopravní 

podnik města a kde dnes vede průtah městem. Na stráni dnešní ulice Nádražní stezka, Jasmínová , Slunečná. Vlevo 
původní horní nádraží.

Foto zapůjčil pan V. Jáchymovský.

1390 – první písemná zmínka

Nadmořská výška:
383 m v rozpětí 370 – 436 metrů
(rozdíl 66 metrů)

Rozloha:
157 hektarů, 11 % zastavěné plochy,
1,8 % lesní půda

Do roku 1890 pod správou Drahovic, 1890 
– 1938 samostatná obec.

Rok s nejmenším, největším a současným po-
čtem:

obyvatel - 74 (1846), 2 878 (1930), 3 273 (1980),
2 473 (2007)
domů - 14 (1846), 199 (1930) , 319 (1980), 436 
č.p. včetně zbořených (2007)

Život v této části města byl již v mezolitu, což 
dokazují kamenné industrie nalezené sporadicky 
na  skalnatém ostrohu na levém břehu řeky Ohře 
(nad železničním tunelem).

Severovýchodní poloha katastru od centra Kar-
lových Varů (převládající západní větry) předurči-
la této části města charakter smíšený, tj. obytný 
s obslužnými a částečně výrobními zónami.    

Poměrně členitý terén rozděluje zástavbu na tři 
části:

- nejnižší část na levém břehu řeky Ohře, kde 
v průběhu let došlo k podstatným změnám: 
v Táborské ul. zmizela kaple a přívoz přes 
řeku Ohři (nahrazen Drahovickým mostem, 
který se na několik let změnil ve vietnamské 
tržiště), zmizela střelnice, areál bývalého Do-
pravního podniku města, zbouráno bylo ně-
kolik starých obytných objektů, aby ráz této 
části Bohatic daly nové dopravní komunikace 
(tranzit Karlovy Vary – západ I/6 včetně návaz-
nosti na novou komunikaci směr Ostrov, nový 

Pražský most, dopravní karusel, nadchod 
uvedeného tranzitu spojující horní Bohatice 
s Drahovicemi) včetně cyklotrasy podél řeky. 
Moderní příjezdové trasy do Karlových Varů 
daly podnět nejen  k postupné rekonstrukci 
většiny objektů v Táborské a Dalovické ulici, 
kde se objevily první penziony, ale dle územ-
ních možností zde vyrostly podél hlavního 
tranzitu autosalóny a autoservisy různého 
druhu. Celkový dojem na tuto část Bohatic 
kazí již několik let stále více vyrabovaný ob-
jekt ORLOV, dřívě vyhledávaný hostinec „Čer-
vená bota“, pak Vojenská správa. Objekt je za 
současného stavu zralý k demolici.

- střední část je ohraničena na severu želez-
niční tratí Karlovy Vary – Chomutov a sloužila 
vždy hlavně k bydlení a občanské vybave-
nosti. Vznik nových ulic (Květinová, Sluneční, 
Vilová, Jasmínová, kpt. Nálepky) dostatečně 
potvrzuje uskutečněnou sídlištní panelo-
vou bytovou výstavbu, jakož i výstavbu ro-
dinných vil, která ve své době budila obdiv 
i u zahraničních návštěvníků. Osou této části 
Bohatice je ulice U Trati, kde z chátrajícího 
Rudého domu vznikl v roce 2004  moderní 
penzion FAN, dále penzion PAVLA, restaura-
ce HELIOS, dva bary, dvě večerky, samoob-
sluha potravin, řeznictví a smíšeného zboží, 
různé opravny, půjčovny, pošta. Demografic-
ký vývoj způsobil změnu využití objektu zá-
kladní školy na soukromé odborné a vysoké 
školství. V bývalé akci „Z“ vybudované dět-
ské hřiště bylo doplněno z hlediska umístění 
dost problematickým areálem SKATEPARK.

Ze středu zmizela výrobna n. p. KRAS Brno 
(neúplně nahrazena Karlovarskou obchodní vý-
robní společností KAVOS), Automatická telefonní 
ústředna se změnila na ubytovnu ČD. Střední část 
Bohatic je opět ukončena zástavbou rodinných 
domků z let 1966 - 1969 a v roce 1981 karlovar-
skou teplárnou.

Osou severní části Bohatic je Jáchymovská uli-
ce, jižní hranici tvoří již elektrizovaná železniční 
trať Karlovy Vary – Chomutov. Z horizontu Bo-
hatic zmizela důlní věž hlubinného kaolinového 
dolu BOHEMIA, jehož bývalou činnost dokládá 
zvrásněný terén v severní části katastru včetně 
dvou vodních ploch, které přitahují nejen rybáře, 
ale i plavce a bruslaře. Lemování Jáchymovské uli-
ce je proti minulosti příjemnější díky novým ob-
jektům autosalónů, autobazarů, autoservisů vše-
stranného zaměření, koupelnovým, kuchyňským, 
nábytkářským, vodoinstalačním studiím, FLORA 
CENTRU a Lesní a zahrádkářské technice, centru 
stavebních materiálů, rekonstruovanému zázemí 
firmy Jan Becher, Správě silnic, odpadovému hos-
podářství AVE.

Dobrou vizitkou Bohatice je výrobní družstvo  
VŘÍDLO (dříve VD invalidů), vyhledávané pro kar-
lovarskou kosmetiku, vřídelní sůl a hlavně celofil-
trační jednorázové respirátory.

Bohužel z bohatické chlouby zmizela stoletá 
tradiční výroba důlních svítidel, známá v posled-
ní době pod názvem ELEKTROSVIT Nové Zám-
ky. Unikátní památkový technický areál zmizel, 
aby byl nahrazen více pronajímateli, kteří se zde 
chovají dle svých potřeb, bez určité koordinace 
a výhledu celého areálu. Proti souboru cca 10 
uživatelů areálu v Jáchymovské ulici čp. 349/80 
působí areál bývalého ELEKTROSVITU  neuprave-
ně a chaoticky. I v této obslužné a výrobní části 
Bohatic vznikly nové ulice Ostrovská (počítaná do 
Růžového vrchu) a Boční ulice s byty, restaurací 
U Peráka a umístění zde našel i Celní úřad.

Čtvrť Bohatice je spojena linkou městské hro-
madné dopravy č. 5.

Vladislav Jáchymovský
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pořádá Město Karlovy Vary

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

1. - 2. 9. Ulice a kolonády 
města

KARLOVARSKÁ RŮŽE
Exhibice mistrů mažoretkových skupin

8. 9. Thermal 
podium

FOLKLÓRNÍ PÓDIUM

13. 9. čt 16.00 Thermal 
podium

COUNTRY
Greenhorns s J. Vyčítalem

20. 9. čt 19.30 Thermal
Velký sál

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KKL
BACKWARDS (Beatles revival)

Dvořákův karlovarský podzim (49. ročník)

7. 9. 07 ; 19.30
Grandhotel 
Pupp 

Zahajovací koncert
Antonín Dvořák:  Slavnostní pochod; Jean Sibelius: Koncert 
pro housle d moll, op. 47; Jean Sibelius: Festivo; Antonín 
Dvořák: Symfonie č. 8 G dur , op. 88 „Anglická“; Roman 
Patočka - housle; Dirigent Douglas Bostock (Velká Británie)

14.9.07 ; 19.30
Grandhotel 
Pupp

Symfonický koncert festivalu
Antonín Dvořák: Stabat Mater, op. 58; Pražský filharmonický 
sbor - hlavní sbormistr Lukáš Vasilek; Lívia Vénosová - soprán; 
Tereza Chýňavová - mezzosoprán; Vladimír Doležal - tenor; 
Ivo Hrachovec - bas; Dirigent Jiří Stárek

18.9.07 ; 19.30
Lázně III

Večer smyčcových serenád
Antonín Dvořák: Smyčcová serenáda E dur, op. 22; Edward 
Grieg: Z časů Holbergových; Petr Iljič Čajkovskij: Smyčcová 
serenáda; Divertimento - smyčcový orchestr KSO; umělecký 
vedoucí Vladislav Liněckij; Dirigent František Drs

21.9.07 ; 19.30
Grandhotel 
Pupp

Symfonický koncert festivalu
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur; Gustav Mahler: 
Symfonie č. 1 D dur „Titan“; Dirigent Jiří Stárek

26.9.07 ; 19.30
Lázně III

Houslový recitál Václava Hudečka
Krásy baroka - Händel, Benda, Tartini; Václav Hudeček 
- housle, Petr Adamec - cembalo

28.9.07 ; 19.30
Grandhotel 
Pupp

Závěrečný koncert festivalu
Claude Debussy: Nokturna; Erich Korngold: Koncert pro 
housle D dur; Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového 
světa“, op. 95; František Novotný - housle; Dirigent Martin 
Lebel (Francie)

dirigent Douglas Bostock
(Velká Británie)

bude dirigovat zahajovací koncert 7. 9.

dirigent Martin Lebel
(Francie)

bude dirigovat závěrečný koncert 28. 9.

7. 9. - 28. 9. 2007
pod záštitou primátorky Města Karlovy Vary JUDr. Veroniky Vlkové, hetmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla, Ministerstva kultury České republiky

a generální ředitelky Grandhotelu Pupp Ing. Andrey Pfeffer-Ferklové

Exhibice mistrů mažoretek 2007 Dýchací lázně u Vřídla
Ještě v tomto roce budou moci využít návštěvníci Vřídelní kolonády ochoz 

v 1. patře haly Fontány k relaxaci v mikroklimatu vytvořeném výtryskem Vříd-
la. Odborníci účinek dýchání thermy v této podobě přirovnávají k mořskému 
příboji – tehdy voda naráží na skály či pevninu a ve formě kapiček je všude
ve vzduchu. To působí velmi příznivě zejména na dýchací soustavu. „Na bal-
kóně budou umístěna relaxační lehátka, aby zde lidé mohli v klidu spočinout 
a využít nejen pitné kúry v kolonádě či koupání ve vřídelní vodě, ale také dý-
chání vzduchu s vřídelními parami a kapičkami vody ve formě aerosolu. 

 Dýchat termální vodu ve formě přirozeného aerosolu bude přínosem pře-
devším pro lidi s dýchacími potížemi, ale i pro ty, kteří chtějí relaxovat a celkově 
zklidnit organismus v jedinečné atmosféře jedinečné haly výtrysku Vřídla - kro-
mě dýchání zde působí i specifický zvuk výtrysku vřídla a samozřejmě i pohled 
na erupce výtrysku Vřídla.

Ve dnech 1. – 2. 9. 2007 se uskuteční v Karlových Varech Exhibice mistrů ma-
žoretek 2007. Sejdou se zde nejlepší mažoretkové skupiny z celé České repub-
liky (Poděbrady, Mohelnice, Praha, Hranice, Holešov, Ostrov). Celá akce bude 
v sobotu odpoledne zahájena průvodem na Mlýnské kolonádě, večer se všech-
ny skupiny představí v Grandhotelu Pupp a v neděli dopoledne před hotelem 
Thermal. Součástí exhibice je finále soutěže „MAŽORETKA ROKU 2007“, které 
se uskuteční od 19.00 v Grandhotelu Pupp. Dvanáct finalistek čekají 4 soutěž-
ní disciplíny (mažoretkové sólo, rozhovor, volná disciplína a módní přehlídka). 
I Vy se můžete zapojit do internetového hlasování o titul MISS MÉDIA 2007 
a prohlédnout si dívky na stránkách www.mazoretkaroku.net.

Soutěž pořádá Svaz mažoretek ČR za podpory Magistrátu města Karlovy 
Vary.
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100 let šachových turnajů

Foto z mezinárodního šachového turnaje v K. Varech 1907

Přesně sto let uplynulo od konání prvního me-
zinárodního šachového turnaje v českých zemích. 
V roce 1907 se sjela do Karlových Varů tehdej-
ší šachová špička a šachové časopisy po celém 
světě ještě mnoho měsíců po turnaji pěly ódu
na jeho průběh. Občanské sdružení Pražská šacho-
vá společnost pořádá k tomuto jubileu v Karlových 
Varech velmistrovský turnaj Czech Coal Carlsbad 
Chess Tournament 2007, na nějž se sjede šachová 
elita. Půjde o nejsilněji obsazený turnaj v klasickém 
šachu, konaný v České republice v průběhu posled-
ních několika desítek let.

Od pátku 7. září do soboty 15. září 2007 se v ho-
telu Carlsbad Plaza utká osm velmistrů, kteří byli 
vybráni tak, aby tři hráči patřili současné světové 
špičky (rating nad 2700 ELO bodů, GM Alexej Širov, 
GM Ruslan Ponomarjov a GM Vladimir Akopjan), 
dva hráči patřili mezi šachové legendy (GM Viktor 
Korčnoj a GM Jan Timman) a dále je doplnili nej-
lepší hráč ČR (GM David Navara), nejlepší hráč SR 
(GM Sergej Movsesjan) a nejlepší český junior (GM 
Viktor Láznička).

Turnaji dal svoji záštitu prezident České repub-
liky Václav Klaus. Hlavním sponzorem turnaje je 
společnost Czech Coal a jeho hlavním partnerem 
je společnost Eden Group. 

Jako zvláštní host turnaje je pozván nejstarší ži-
jící velmistr, devadesátišestiletý Andre Lilienthal, 
který hrával již s druhým mistrem světa Emanue-
lem Laskerem… Mezi pozvanými hosty jsou dále 
např. Kirsan Iljumžinov (prezident mezinárodní ša-
chové federace FIDE a prezident Kalmycké repub-
liky Ruské federace), Bessel Kok (předseda správní 
rady Global Chess, bývalý předseda velmistrovské 

asociace GMA a šéf Českého Telecomu), Geoffrey 
Borg (generální ředitel Global Chess a viceprezi-
dent FIDE) a GM Lajoš Portisch (jeden z nejlepších 
světových šachistů sedmdesátých let minulého 
století).

Partie bude živě komentovat nejlepší českoslo-
venský šachista druhé poloviny 20. století, velmistr 
Vlastimil Hort, spolukomentátorem bude meziná-
rodní mistr a trenér české reprezentace Michal Ko-
nopka.

Šachy a lázně žily před sto lety ve vzájemné sym-
bióze. Tímto turnajem chceme na tuto slavnou tra-
dici navázat. Karlovy Vary jsou v celém šachovém 
světě známy čtyřmi významnými turnaji, konanými 
v letech 1907, 1911, 1923 a 1929. Věříme, že se nám 
podaří přidat další významný turnaj do tohoto ná-
hrdelníku perel. 

Pavel Matocha,
předseda Pražské šachové společnosti

Září 2007

• 1. září 1947 - obnoveno letecké spojení Kar-
lovy Vary - Praha.

• 1. září 1957 - zahajuje studium na karlovarské 
jedenáctiletce Rudolf Křesťan

• 1. září 1957 - nastupuje  na keramickou ško-
lu v  Rybářích profesor kreslení, modelování 
a dějin umění ak. sochař Miroslav Strnad

• 4. září 1877 - vysvěcena a předána veřejnosti 
synagoga na Sadové třídě, jedna z nejkrás-
nějších a největších staveb tohoto typu ve 
střední Evropě. Padla za oběť zfanatizova-
nému davu henleinovců v „křišťálové noci“
9. listopadu 1938.

• 5. září 1837 - přijela na léčení lady Russelo-
vá se třemi dětmi. Jednomu z nich se po 35 
letech narodil syn Bertrand, významný an-
glický filozof, matematik, logik, nositel No-
belovy ceny, spoluiniciátor britské kampaně
za nukleární odzbrojení.

• 6. září 1882 - městská rada rozhodla posta-
vit na Tržišti provizorní dřevěnou kolonádu
a na její výstavbu uvolnila 1O OOO zlatých.

• 6. září 1817 - Václav Hanka objevil Rukopis 
královedvorský a proslul pak jako nejslav-
nější český falzifikátor. V Karlových Varech
se léčil roku 1835 u Jeana de Carro.

• 8. září 1923 - se narodil dagestánský básník 
Razul Gamzatov, pravidelný lázeňský host 
Karlových Varů v druhé polovině 2O. století.

• 8. září 1847 - navštívili Karlovy vary tři bra-
tři-velkovévodové: František Josef (pozdější 
císař), Ferdinand Maxmilian a Karel Ludvík.

• 13. září 1892 - zemřel princ Camil Rohan, 
který po sto let držel rekord v lázeňských po-
bytech. Karlovy Vary navštívil celkem 57krát. 
Připomíná ho v lázeňských lesích Rohanova 
stezka a Rohanův kříž.

• 14. září 1977 - se ve Staré Roli konala vernisáž 
obrazů a kreseb Jana Samce seniora. Vernisáž 
obohatil recitací člen Národního divadla Jiří 
Štěpnička, nejstarší syn Jana Samce.

• 21. září 1997 - objevili dva čeští astronomo-
vé, Petr Pravec a Lenka Šaronová novou pla-
netku. Na návrh RNDr. Jiřího Grygara byla po-
jmenována k nedožitým stým narozeninám 
karlovarského astronoma, rodáka z České 
Třebové, Františka Krejčího - „29473 Krejčí“.

• 24. září 2OO2 - kolem 23. hod. shořela stře-
cha a krovy Lázní III.

• 26. září 1892 - se narodila ruská básnířka 
Marina Cvetajeva. Se svým manželem, bě-
logvardějským důstojníkem S. Efrovem žila 
v emigraci. Ve strachu před nacismem se 
roku 1939 vraceli domů. Cestou z Francie se 
zastavili v Karlových Varech. Zde datovala své 
dvě básně - Březen a Září.

Eva Hanyková

Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí

Program TOURFILM 2007
40. ročník mezinárodního filmového festivalu 

turistických filmů – TOURFILM
středa 3. 10. a čtvrtek 4.10.2007 - PUPP

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Slavnostní sál – hlavní podium
středa

10.00    Slavnostní zahájení festivalu TOURFILM 07
10.30-11.30   Hvězda festivalu – MICHAEL PALIN 
11.30-11.45    Autogramiáda Michaela Palina

PROJEKCE 

Slavnostní sál
Středa 11.30 – 17.00 hod, čtvrtek 10.00 – 15.00hod.

6 projekcí TOURFILMu – členění podle kontinentů 
TOURREGION FILMu a projekce retro TOURFILM 
Soutěžní přehlídka www + CD Romů TOURFILM 
a TOURREGION FILM
 

CESTOVATELÉ 

Slavnostní sál – hlavní podium
středa

12.00-13.00    CUBA LIBRE – P. Horký + M.Náplava
13.00-14.00    Topí Pigula + Petr Slavík – Wild Africa
14.00-15.00    Šimkovi – Po stopách lovců lebek
15.00-16.00    Klempířovi + Doc. Sekyra – Grónsko
 

čtvrtek
10.00-11.00    M. Stingl  – New Guinea
11.00-12.00    J. Dušek + J. Kolbaba – Netradiční
            dovolená
12.00-13.00    Richard Jaroněk + Stave Lichtag
             - Žralok v hlubinách moří

13.00-14.00    Pavel Bém – Moje cesta
             na Mt. Everest
 

TOURFORUM

Slavnostní sál - FORUM
čtvrtek

11.00-12.00    Praha – kulturní turistika
            Jana Hudcová, magistrát hl. m. Prahy

13.00-14.00    CzechTourism – propagace regionů
            ČR v zahraničí – Enjoy the Czech
            Republic + prezentace zastoupení
            CzechTourism na Ukrajině 
            Pavel Klicpera - CzechTourism
14.00-15.00    Strategie CzechTourism  na rok 2008
             Ing. Rostislav Vondruška - ředitel
             CzechTourism
 

PREZENTACE ZEMÍ A MĚST

Parkhotel hala
středa

14.00-15.00    Prezentace Tahiti
 

čtvrtek
10.00-11.00    Prezentace Švýcarsko + Swiss
 

VÝSTAVY

Slavnostní sál
Středa   10.00-17.00,   čtvrtek   10.00-15.00 

TOURMAP
UNIQUE NATURE - Richard Jaroněk
      (Foto z hlubin moří)
WILD AFRICA - Petr Slavík
DISCOVER THE WORLD - Jiří Kolbaba
MALAJSIE SLAVÍ 50! - Oldřich Vejvoda
 

Program pro veřejnost
středa a čtvrtek

Scéna před Thermálem
11.00-16.00    Projekce filmů
            Setkání s cestovateli
   

Dolní nádraží- Kinematografický vlak
10.00-16.00    Projekce filmů
             Setkání s autory
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Město Karlovy Vary dle Zásad  pro poskytování 
dotací  z rozpočtu města Karlovy Vary vyhlašuje 
termín pro podávání žádostí o dotace z prostředků 
města na rok 2008. Žádosti předkládejte prostřed-
nictvím podatelen MM I a MM II.

Dotace v oblasti prevence kriminality a protidro-
gové prevence

Účelové dotace jsou poskytovány nestátním 
neziskovým organizacím na projekty zaměřené
na sociální a situační prevenci kriminality a proti-
drogovou prevenci ve městě Karlovy Vary. Žádost 
se předkládá do 30. 9. 2007 na formuláři, který 
získáte na Městské policii Karlovy Vary – oddělení 
prevence a dohledu, ul. Školní 7 (Lidový dům), Stará 
role, nebo si jej můžete stáhnout na www.mpkv.cz 
a více informací na telefonu 353 549 209.

Dotace v oblasti sociální péče a zdravotnictví
Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o po-

skytnutí účelové dotace do oblasti sociální péče 

a zdravotnictví na rok 2008, aby své žádosti zasílali 
na odbor zdravotnictví a sociálních věcí do 30. lis-
topadu 2007 prostřednictvím podatelny Magistrá-
tu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20  Kar-
lovy Vary. 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici u informátorky 
v přízemí budovy magistrátu (ul. Moskevská), u pří-
slušné pracovnice odboru zdravotnictví a sociál-
ních věcí nebo na internetových stánkách (www.
mmkv.cz).

Případné informace podá pracovnice uvedené-
ho odboru J. Dušková, tel.: 353 118 556

Dotace na kulturní aktivity a na oblast lázeňství 
a cestovního ruchu 

Účelové dotace jsou poskytovány na realizaci 
projektů rozšiřující nabídku kulturních akcí v Karlo-
vých Varech a na realizaci projektů propagujících 
lázeňství a CR.

Formuláře „Žádostí …“ jsou k dispozici:
- na informacích, v budově MMI, Moskevská 21

- u pí. Florianové, odbor lázeňství, cestovního
   ruchu a kultury, tel.: 353 118 278
- na internetových stránkách www.mmkv.cz
- termín podání do 30. 9. 2007

Dotace na sport
Účelové dotace jsou poskytovány na podporu 

masové tělovýchovy a sportu, vrcholovým spor-
tovcům a na významné sportovní akce.

Formuláře „Žádostí …“ jsou k dispozici:
- na informacích, v budově MM I, Moskevská 21
- u sl. Žáčikové, odbor školství a tělovýchovy,
   tel.: 353 118 121
- na internetových stránkách www.mmkv.cz
- termín podání do 30. 9. 2007

UPOZORNĚNÍ: 
Žádosti musí být vyplněny v souladu se „Zásada-

mi pro přidělování dotací z rozpočtu Města Karlovy 
Vary“, zveřejněných na internetových stránkách 
www.mmkv.cz

Vyhlášení termínů pro podání žádostí o dotace z prostředků Města Karlovy Vary na rok 2008

Přehled poskytnutých účelových dotací v OBLASTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ v roce  2007
Agentura domácí péče LADARA, o.p.s.  200.000,-
Světlana Smolínová, ADP HOME CARE 100.000,-
Agentura domácí péče LADARA, o.p.s. 626.500,-
Romské občanské sdružení 210.000,-
Mateřské centrum 95.000,-
Hipocentrum PÁ-JA Hana Uhlířová-Šafrová 150.000,-
TyfloCentrum 140.000,-
FCH – Denní stacionář pro zdr.a mentálně postižené 39.500,-
FCH – Denní stacionář pro staré a zdr.postižené 25.000,-
FCH – Poradna K. Vary 10.000,-
FCH – Domov pro matky s dětmi v tísni 40.000,-
FCH – Dům na půl cesty sv. Josefa 20.000,-
Svaz diabetiků ČR  55.000,-
Klub stomiků 6.000,-
SONS 70.000,-
Společnost slepých a slabozrakých občanů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel 54.000,-
Svaz důchodců 10.000,-

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením 20.000,-
Světlana Smolínová, ADP HOME CARE 175.000,-
Oáza klidu, o.p.s. 72.000,-
Český červený kříž 3.000,- 
Český červený kříž 25.000,-
Tyfloservis 180.000,-
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 535.000,-
Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovy  Vary 40.000,-
Bambini 15.000,-
Kontakt bB 100.000,-
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  4.000,-
Armáda spásy – Centrum sociálních služeb 300.000,-
Armáda spásy – Komunitní centrum 70.000,-
   
Vysvětlivky:

ADP – agentura domácí péče
FCH – Farní charita
SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Opravy místních komunikací a chodníků realizované v roce 2007 
1) Opravy místních komunikací

 - příjezdová MK k ZŠ Komenského, pěší stezka V. Huga, Družstevní ul. – 
parkoviště, Sladovnická, Majakovského ul., K. Světlé, II. část Majakovského 
ul., Celní ul.

- opravy výtluků: Tuhnice, Tašovice, Bohatice, Dvory, Stará Role, Sedlec, 
Doubí, Křižíkova ul.

- oprava Nákladní ul.
- oprava Jáchymovské ul., Bezručovy ul., Poštovní ul.
- frézování Varšavské ul. (roleta koberce)
- opravy MK Fibichova        

Největší celoplošné opravy
- Oprava Jáchymovské ul ............................................ fin.náklady - 2 970,- tis.Kč
- Oprava Nákladní ul .................................................... fin.náklady -  2 030,- tis.Kč
- Oprava Bezručovy ul ................................................. fin.náklady -  2 270,- tis.Kč

Ostatní výše uvedené opravy na MK byly provedeny finančním nákladem ve 
výši 2 400,- tis.Kč.

2a) Opravy chodníků I. etapa
- Jiráskova ul., Moskevská ul. – 1. část, Lomená ul., Klínovecká ul., St. 

Kysibelská – Hestie, Fibichova ul. 772, 
- Východní ul.  – 17, k pečovatel. domu 12 – 14, před MŠ
- Konečná – před ZŠ, krajnice
- Kpt. Jaroše – před lékárnou
- Školní – před ZŠ, v křižovatce ul. Truhlářská
- Janáčkova, Třešňová, Zámecký vrch, ul. Přátelství, Vilová ul.,

Západní ul. 45,
- oprava schodiště – Mattoniho nábřeží 38
- drobné výtluky – Lidická ul., Závodu míru, Varšavská
- Šikmá ul., Tržnice – ACO-drain

- spojovací chodník – Baumax - Hypernova     
 
Největší provedenou akcí byly terénní úpravy včetně obnovy chodníků 

a výstavby altánku na St. Kysibelské u areálu Hestie (akce byla provedena ve 
spolupráci s příspěvkovou organizací Správa lázeňských parků K. Vary)

Celkové náklady na výše uvedené akce jsou ve výši .......................... 1 640,- tis.Kč

2b) Opravy chodníků II. etapa
- Severní 5 (pečovatelský dům), chodník před Zámeckou věží, Dvořákova ul., 

657 – 658, Vančurova ul. (opravy po VO), Jahodová ul., Okružní – Truhlářská 
(dlažba), Jáchymovská (Sedlecká směr Nejdek), úprava chodníku – Závodu 
míru 800, Hlávkova čp. 818, Vodárenská ul. - 1. část, ul. K. Kučery, oprava 
schodišť. nosníků z ul. Vítězná, Hynaisova ul., Okružní ul. 750, Požární 12 

- oprava zástávek MHD – Jáchymovská ul.

Celkové náklady za opravu výše uvedených chodníků ........................ 700,- tis.Kč

3) Údržbové práce
- oprava parkoviště – Západní ul. 1738, Truhlářská
- oprava zábradlí – Vančurova ul., Moskevská ul., Dvořákova lávka
- seřezávání krajnice
- propustek Rosnice, Goethova vyhlídka, Chodovská ul., 
- nátěr zábradlí – Moravská ul.,
- úprava krajnice – Západní ul., Drahomířino nábř.
- Obřadní síň
- zpěvněná plocha – Alžbětiny Lázně
- osazení a nátěr KARI sítí – na průtahu

Oprava zábradlí na Dvořákově lávce ............................... fin.náklady 530,- tis.Kč
Zbývající finanční náklady .................................................................... 1 950,- tis.Kč
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Kulturní akce a výstavy v září 2007
CLUB IMPERIAL

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

7. 9. Swing Quintet (Praha), legendární hráč na bicí Ivan Dominák v čele 
quintetu nejlepších českých hudebníků - Milan Dvořák - piano, Radek 
Krampl - vibrafon, Ondřej Štajnochr - kontrabas, Jiří Kudermann - saxofon  

14. 9. ATARÉS (Kuba-CZ), originální kubánská a latinskoamerická hudba 
s příměsí jazzu, funku a reggae v podání ohnivě temperamentní pětičlenné 
kapely    

21. 9. Petra Vlková & Band (Praha), stylová a charismatická jazzová zpěvačka, 
jejíž repertoár tvoří klasické jazzové standardy doplněné o skladby světové 
populární hudby; stylová rozmanitost, příjemný jazzový zvuk a pohodová 
atmosféra

28. 9. Cabernet Jazz Sauvignon (Praha), brilantní klavírista Dr. Vojtěch Eckert se 
svým dynamickým kvartetem; moderní jazz, působivé aranžmá skladeb

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: Antonín Střížek – Cinema
 Retrospektivní výstava významného českého malíře postmoderního 

proudu představující především zátiší, městské krajiny a také nový cyklus  
ztvárňující scény známých fi lmových děl (do 16. 9.). 

VERNISÁŽ: 20. 9. 17.00   Miroslav Páral – Doteky prostoru
 Výstava prostorové i plošné tvorby významného českého keramika.

KONCERT:
12. 9. 19.30  Vlastislav Matoušek - Kaligrafi e pro hlas a bambus 
Zen-buddhistické skladby a zhudebněnou japonskou poezii na tradiční 
japonskou fl étnu shakuhachi přednese náš nejlepší hráč na tento exotický 
nástroj Vlastislav Matoušek a jeho hosté - Klárka a Anežka Matouškovy.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01  Karlovy Vary

Tel.: 603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderwski@volny.cz
7. 9. 18.30 Zahájení klubové sezóny
  Petr Pohanka: Fantastické sny. Vernisáž výstavy fotografi í 

karlovarského autora
 19.30 Vladimír Mišík  & comp. Večírek s legendami českého bigbítu 

a folkrocku – tentokrát poněkud komorněji v podání zpěváka 
a zakladatele Etc… Vladimíra Mišíka a jeho vynikajících spoluhráčů 
Jaroslava Olina Nejezchleby ( violoncello ) a Pavla Skály ( kytara ).

12. 9. 18.30 Celostní medicína Křesťanská akademie pořádá přednášku 
MUDr. Jonáše

18. 9.  A. P. Čechov: O štěnicích, ženách a medvědech
Čtvrté představení Divadla v patře – divadelní scény Klubu 
Paderewski. Dvě divadelní anekdoty o vášních lásky i nenávisti 
a o tom, co z nich vzejde, či nevzejde. Režie: Karol Skladan. Hrají: 
Licie Domesová, Karel Beseda a Matěj Samec.

21. 9. 20.00 Docuku.cz Folklorbeat z Valašského Meziříčí. Svižné,melodické 
písničky na pomezí folklóru a bigbítu čerpají z lidového odkazu, 
především moravsko – slezského, polského, slovenského či 
balkánského. Zpěvačkou tohoto šestičlenného sdružení je Lucie 
Redlová. 

25. 9. 19.30 DG 307 Koncert pražské živoucí legendy. Soubor založený roku 
1973 patří vedle skupiny Plastic People k nejvýznamnějším 
představitelům československého hudebního undergroundu. Za 
více než 40 let svojí existence změnil mnohokrát svoji tvář. Jeho 

současnou podobu uvidíte v Klubu Paderewski při tomto koncertu.

Předprodej vstupenek v Hudebních nástrojích EGO Musik, Vítězná 31 ( naproti kinu 
Panasonic )

KOUPALIŠTĚ  ROLAVA
Lázeňská 5, 360 01  Karlovy Vary

Tel.: 603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderwski@volny.cz
31. 8. 14.00 - 20.00   ROCK MADE IN CZECHO – SLOVAKIA

Rozloučení s prázdninami PEHA, ADAM BERNAU, MANDRAGE, 
TEŽKO SOUDIT MOTÝLA

8. 9. 14.00 - 22.00   Přijď a třiď „Open air festival“, hudební festival , program pro 
děti, informační a osvětová kampaň podporující třídění odpadu. 
Hlavní hvězdou festivalu je skupina SEMTEX.

8. 9. 12.00 - 18.00   Dirt Jump Comtest – akrobacie na freestylových kolech
15. 9. 14.00 - 18.00   Městská policie Karlovy Vary „Den s Městskou policií“,  

15. výročí  založení MP v Karlových Varech. Hry pro děti, ukázky 
činnosti MP.

22. 9. 14.00 - 18.00 Dětský den s ODS – den plný her a překvapení pro děti 
a jejich rodiče

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

2. 9. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. 
Účinkují: Markéta Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) 
a Novákovo trio (Gabriela Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán 
Koutník – klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, 
Kostýmy Josef Jelínek.

3. 9. 19.30 F. Veber: „BLBEC K VEČEŘI“  Divadlo Bez zábradlí  - Praha
Hrají: Václav Vydra, Veronika Freimanová/ Jana Boušková, Josef 
Carda, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová/ Naďa Urbánková, Jiří 
Menzel/ Zdeněk Žák. Režie: Jiří Menzel

8. 9. 19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější 
šansony Edith Piaf ve strhujícím autentickém podání Radky 
Fišarové, světově nejmladší představitelky titulní role muzikálu 
Evita. Režie a choreografi e: Libor Vaculík

11. 9. 19. 30 Geraldine Aron:  „Můj báječný rozvod“, účinkuje: Eliška Balzerová 
Divadelní představení vzniklo ve Filmové a Divadelní Agentuře
ve spolupráci s Divadlem Viola. Režie: Jana Kališová.

12. 9. 19.30 „GALA STRAUSS“, Karlovarský symfonický orchestr
Sólový zpěv: Gabriela Kopperová, Svatopluk Sem, Bohdan Petrovič, 
dirigent: František Drs

13. 9. 19.30 BRATŘI EBENOVÉ - koncert
15. 9. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO   NEBE“

Divadlo Bez zábradlí
18. 9. 19.30 Daniel Keyes: „Růže pro Algernon“, Divadelní spolek Kašpar

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. 
Příběh dementního muže, který chce být chytrý. Hrají: Jan Potměšil, 
Eva Elsnerová, Tomáš Karger/Petr Lněnička, František Kreuzmann/
Lukáš Jůza. Hudba: Petr Malásek. Režie: Jakub Špalek

19. 9. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij:  „LABUTÍ JEZERO“
Severočeské divadlo opery a baletu

20. 9. 19.30 HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
22. 9. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“ Městské divadlo Brno

Muzikálové gala. Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. 
23. 9. 14.00 a 16.00   Helena Štáchová  „Hurvínkův popletený víkend“

Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
25. 9. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
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Komorní orchestr Nálady se sólisty. Venuše Dvořáková – soprán, 
sólistka operety Divadla J.K. Tyla v Plzni. Roman Krebs – tenor 
– sólista operety Divadla J. K. Tyla v Plzni. Galakoncert operetních 
melodií a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse,
E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

26. 9. 19.30 Pavel Kohout: „Ubohý vrah“, Divadlo pod Palmovkou
Hrají:  Jiří Langmajer ,  Klára Issová, Tereza Kostková/Sandra 
Nováková, Kateřina Macháčková, René Přibil,  Jan Vlasák, Karel 
Hlušička/Ivo Kubečka, Rostislav Čtvrtlík/Karel Vlček, Jitka 
Sedláčková. Režie: Petr Kracik

29. 9. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY Netradiční způsob uvedení 
části oper Wolfganga Mozarta.

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

6. 9. 19.30 JESUS CHRIST SUPERSTAR – fragmenty rockové opery. Hudební 
projekt Tábor Superstar Band.

9. 9. 15.00 JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL, Divadlo HP Praha. 
Pohádkový příběh z Podkrkonoší.

16. 9. 15.00 JAK SE YBURIAN NUDIL. Divadelní studio D3. Pohádka o tom, 
kterak chtěl zlomyslný skřet Yburian zabránit princezně najít 
přátelství a lásku. Režie: M. Exnervoá

20. 9. 19.30 JEŽKOWY VOČI. Koncertní hold životu a dílu skladatele Jaroslava 
Ježka. V jedinečných úpravách Jana-Matěje Raka zazní virtuosní 
Bugatti - step a další skladby.

21. 9. 19.30 Dodo Gombár: HUGO KARAS. Divadelní studio D3. Režie:
  A. Ratajská
23. 9. 15.00 KAČENKA A ČERTÍCI. Docela velké divadlo Litvínov. Loutková 

pohádka.
27. 9. 19.30 PROMĚNY. Hosté kapely: M. Froněk – kytara a zpěv, M. Bačo – bicí 

nástroje. Koncert k 37. výročí založení karlovarské rockové skupiny. 
Host večera: ODYSSEA  ACOUSTIC Plzeň.

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

1. 9. 17.00 NÁVRAT CÍNOVÉ HOLE. Film Dalibora Stacha a Petra Stolaře.
1. 9. 15.00, 2. 9. 17.00,
3. - 4. 9. 15.00 DIVOKÉ VLNY, USA 2007
2. 9. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
2. 9. 19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? INLAND EMPIRE. USA, Francie, Polsko 

2006/. Scénář a režie: DAVID LYNCH.
3. - 5. 9. 17.00 FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER. USA 2007 
3. 9. 19.30 ZODIAC

4. - 5. 9. 19.30 Bio Art ČERNÁ KNIHA .Nizozemí, Německo, Belgie, VB 2006 
6. 9. 19.30 Filmový klub KV ILUZIONISTA USA, ČR 2006, režie: Neil Burger
7. - 9. 9. 16.30 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD VB, USA 2007 
7. - 9. 9. 19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? ANGEL Francie, VB, Belgie 2007 
8. - 9. 9. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
10. - 11. 9. 19.30 TRANSFORMEŘI USA 2007 
12. 9. 19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? HEZKÉ SNY. USA 2007 
12. 9. 17.00 Představení pro seniory 
13. 9. 19.30 Filmový klub KV PROKLETÍ ŽLUTOZELENÉHO ŠKORPIONA USA, 

Německo 2001, režie Woody Allen 
14. - 16. 9. 17.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ Francie, Irsko, Dánsko, VB 2006 
14. - 16. 9. 19.30 Bio Art FAUNŮV LABYRINT Mexiko, Španělsko, USA 2006
15. - 16. 9. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
17. - 19. 9. 19.30 Bio Art TAJNOSTI ČR 2007 
19. 9. 17.00 Představení pro seniory - vstupné 25 Kč
20. 9. 19.30 Filmový klub KV KDO JE TADY ŘEDITEL? Dánsko, Švédsko, Island, 

Itálie 2006. Režie: Lars von Trier
21. - 23. 9. 17.00 SHREK TŘETÍ USA 2007 
21. - 22. 9. 19.30 VRATNÉ LAHVE ČR 2007. Režie: Jan Svěrák..
22. - 23. 9. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
23. - 24. 9. 19.30 Bio Art EDITH PIAF Francie, VB, ČR 2007. 
25. - 26. 9. 19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? INTERVIEW Režie: STEVE BUSCEMI. 
27. 9. 19.30 Filmový klub KV, Skici Franka Gehryho, režie: S. Polack, USA 2005
27. - 30. 9. 17.00 RATATOUILLE. USA 2007
28. - 29. 9. 19.30 OKAMŽIK ZLOMU USA 2007 
29. - 30. 9. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
30. 9. - 1. 10. 19.30 Bio Art KÁMEN MUDRCŮ. Francie, Belgie 1988.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

7. 9. - 28. 9.  Dvořákův karlovarský podzim (49. ročník) pod záštitou primátorky 
Města Karlovy Vary JUDr. Veroniky Vlkové, hetmana Karlovarského 
kraje JUDr. Josefa Pavla, Ministerstva kultury České republiky 
a generální ředitelky Grandhotelu Pupp Ing. Andrey Pfeff er-
Ferklové

GALERIE NA OCHOZU,  
Vřídelní kolonáda 1. patro

2. – 30. 9.  Jiří Brázda, grafi ka, obrazy

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
Pozorování noční oblohy odpadá

Každý pátek a sobotu
 19.00 Pohádkové pozorování večerní oblohy. Pohádka Xaverius a Měsíc. 

Pořad je vhodný pro děti 5 – 9 let a jejich rodiče
 20.15 Audiovizuální pořad. Souhvězdí. Pořad o historii, současnosti 

i budoucnosti souhvězdí naší oblohy.  
 21.30 Pozorování letně-podzimní oblohy. Na křídlech Labutě a Orla. 

Pozorování večerní oblohy. 

Každou neděli
 14.00 Pohádkový program pro děti. Kráva na Měsíci a další pohádky. 

WEBCAST - Za jasné oblohy na internetu pozorování. 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 

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

Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
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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
 Pá 14.00 –18.00
Stará Role - pobočka je v rekonstrukci a bude znovu otevřena v ZŠ Truhlářská 
681/19.

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

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

cena: 47 Kč (včetně nápoje – káva, čaj)
• angličtina (přihlášení telefonicky nebo osobně)
• rehabilitační cvičení: čtvrtek  8.30 
• senior klub: čtvrtek 13.30

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

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

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

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

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

   pátek 13.30 - 15.00
   nebo kdykoliv po domluvě

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

Všechny tyto služby poskytujeme ZDARMA.

MATEŘSKÉ CENTRUM  
Východní 6, 360 20 Karlovy Vary

tel. 353 230 847, 606 581 369, www.materske-centrum.cz
 NABÍDKA KURZŮ:
pro dospělé:
 akvaaerobik, kondiční cvičení, besedy, přednášky, kurzy pro nastávající 

rodiče Rodíme spolu, aromamasáže, rekvalifi kační kurzy, internetová kavárna, 
miniprodejnička pomůcek, hlídání dětí, služby Dobrovolnického centra 
Vlaštovka, 

pro rodiče s dětmi:
 Hrátky s batolátky, Klub dětí a maminek, Poprvé bez mámy, Výtvarná dílna, 

Masáže dětí, Biofeedback, Logopedie, Plavání kojenců a batolat (od 6ti měsíců 
do cca 3 let) - zápis 4.9. ve 13.00 hod přímo v MCKV

všechny kurzy začínají od pondělí 10. 9. 2007

REGENERAČNÍ CENTRUM  SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, K. Vary

13. 9. 14.30 CENTRUM REGENERACE  - nově v pasáži Themal
  „POZVÁNKA DO NOVÉHO„ ...ZDARMA 
  ukázka masáží, diagnostika, poradenství, italská tělová kosmetika
4., 18. 9. 18.00 večery  reiki, meditace, tanec ,učení , MUDr. Petr Kadleček
10. a 12. 9. 18.30 zahájení kurzu tai -chi (info v Reg. Centru), Jiří Brechličuk
8. 9. 9.00 Kurz medové detoxikační masáže - Jiří Hrnko
15. - 16. 9. 9.00 Kurz masáže horkými kameny - Jiří Hrnko
22. 9. 9.00 Kurz anticelulitidní masáže - Martina Hrnková
30. 9. 9.00 Kurz masáže v sedě - Jiří Hrnko

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

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
 
PŘEDNÁŠKY 
18. 9. 17.00 Kamenné kříže „smírčího typu“ na Karlovarsku I. – Stanislav Wieser
25. 9. 17.00 Jak jste na tom s pamětí? I. – Jitka Tichá. 

Britský fi lmový klub
12. 9. 17.30 About a Boy (Jak na věc) – promítání v angličtině s anglickými 

titulky
Dětské oddělení

Odpolední programy
6. 9. Výtvarná dílna – podzim
7. 9. Soutěž o vývoji písma (K Mezinárodnímu dni gramotnosti)
13. 9. Čteme pro radost – poznáváme žánry (pohádky)

Studijní oddělení – Lidická
K. Vary-Drahovice, Lidická 40 (budova SPgŠ), MHD č.10

Otevřeno – pondělí – pátek, 12.00 - 18.00
27. 9. 10.00 vernisáž výstavy „Paličkovaná krása“  

Pro děti
Od 10. září, vždy 14.00-16.00:
Každé pondělí – pondělní hrátky
Každé úterý – domácí úkoly se studenty
Každou středu – Jak na to?
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Galerie J. Zítka
v dosud nepřístupných prostorách Mlýnské kolonády bude 15.9. ve 

14 hodin u příležitosti Dnů Evropského dědictví  otevřena mezinárod-
ní galerie Josefa Zítka na jejíž vernisáž zvou: americký partner projek-
tu M.S.Ed. Lee Wilkerson, český partner projektu Radek Mgr. Stehlík, za 
Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád Ing. Milan Trnka

 
Vernisáž bude doprovázena klasickou hudbou.

Zájemci se mohou hlásit na počítačové kursy pořádané krajskou knihovnou

Středisko Čankovská 353 364 222

Aerobik - pro děti 6 - 8 let
Aerobik - pro začátečníky a pokročilé

Cvičení - pilátes - pro začátečníky a pokročilé
Šerm - pro chlapce a dívky od 4. třídy

Moderní gymnastika - pro dívky od 1. třídy
Plavání - pololetní kurz pro děti do 4. třídy

Judo - pro začátečníky i pokročilé
Šachy - pro chlapce i dívky od 6 let

Florbal - pro chlapce a dívky od 4. třídy
Dívčí kopaná - pro dívky od 12 let

Hokejbal 
Ju - jitsu a sebeobrana

Počítače - výuka pro začátečníky a pokročilé
Počítače - výuka grafických programů

Lodní modeláři - pro chlapce od 4. třídy
Železniční modeláři - pro chlapce od 2. třídy

Rybářský kroužek - od 2. třídy
Motokáry - pro chlapce od 5. třídy
Dramatický kroužek - od 2. třídy

Modeling
Taneční soubory - scénický tanec

Základní pohybová průprava pro děti 3 - 4 a 5 - 6 let
Břišní tance

Jóga - pro začátečníky a pokročilé
Tanec „hip - hop“

Folklorní soubory - pro všechny věkové kategorie
Keramický kroužek pro děti i dospělé

Magic - strategickologické hry
Kytarový kroužek - pro začátečníky a pokročilé

Výtvarný kroužek pro předškoláky a pro školáky
Klub paličkování

Cvičení pro maminky a děti
Rokenrol - začátečníci, formace dívek a taneční páry

Výtvarný kroužek pro maminky s dětmi

Středisko Stará Role 353 562 961

Keramika - na kruhu pro starší
Keramika pro děti (1. - 3. třída)

Stolní tenis - od 1. třídy
Odbíjená - pro chlapce a dívky od 3. třídy
Moderní výtvarné techniky - od 1. třídy

Pony klub - od 1. třídy
Rybářský kroužek - od 2. třídy

Myslivecký kroužek - od 2. třídy
Akvaristický a teraristický kroužek - od 2. třídy

Zoologický kroužek - od 2. třídy
Chovatelský kroužek - od 2. třídy

Klub mladých táborníků
Dětský koutek - „Myšáček“ - pro maminky a děti

Klub přátel přírody
Aerobik pro nejmenší

Futsal - od 1. třídy

Přihlášky na zájmové kroužky budou k dispozici od 3. září 2007. 

Nabídka zájmových kroužků Domu dětí a mládeže K. Vary na školní rok 2007/2008 

Krajská knihovna Karlovy Vary opět nabízí veřej-
nosti počítačové kurzy. 

 
„Kurzy jsou určeny všem zájemcům o základy 

práce s počítačem,“ říká zástupkyně ředitelky kraj-
ské knihovny Jitka Banzetová a doplňuje: „Nabízí-
me čtyři na sebe navazující dvouhodinové kurzy, 
které je možné absolvovat v počítačové učebně 
v krajské knihovně ve Dvorech nebo na pobočce 
Lidická, v budově SPgŠ. 

Kurzy probíhají v podvečerních hodinách a jsou 
vedeny kvalifikovanými lektory. Výhodou je mož-
nost přihlásit se na jeden nebo více kurzů, podle 
individuálních schopností a potřeb zájemců.“

První kurz se uskuteční 10. září 2007 – další ter-
míny a podrobné informace jsou na internetových 
stránkách www.knihovna.kvary.cz , v sekci Počíta-
čové kurzy pro veřejnost.

Zájemci o kurzy se mohou přihlásit na internetu 

(www.knihovna.kvary.cz), telefonicky (353 502 846, 
736 514 045) nebo osobně v Informačním středisku 
krajské knihovny ve Dvorech a na pobočce krajské 
knihovny (Studijní oddělení, Lidická 40, K.Vary, are-
ál SPgŠ). Na obou místech je možné kurz také za-
platit.

Kurzovné je nutné zaplatit předem, v případě 
většího počtu zájemců rozhoduje termín zaplacení 
kurzu.

THERMAL, VELKÝ SÁL
vstupné ZDARMA - výdej vstupenek od 17. 9. 2007

v předprodeji MHD a Městské knihovně - 4 ks na osobu
20. 9. 19.30 BACKWARDS (Beatles revival) - jeden z nejlepších revivalů na světě, 

dvojnásobný vítěz Beatlefestu v New Yorku.

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

GALERIE DUHOVÁ PALETA 
5. 9. 17.00 vernisáž: Roman Vokatý: Poselství nesmíření, malba (do 27.9.)
19. 9. 18.00 Literární večer: Táňa Krulikovská

Jógacentrum Karlovy Vary
Chebská 58 – www.joga.cz – tel.: 603-216-940

BUS 1,22 stanice Sklářská
3. 9.  Zahájení kurzů podle Systému Jóga v denním životě®
  Pondělí – 18:00, Úterý – 16:50 a 18:30
22. 9. 14:00 Den otevřených dveří

Od října otevíráme i cvičení v ZŠ v Dalovicích
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Gymnastky s trenérkou Pavlínou Černíkovou po vystoupení v matiné

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
  svátky      10.00 – 19.30

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

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

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po – pá    14.00 – 19.30
  so – ne     10.00 – 19.30
  svátky      10.00 – 19.30

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 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

J E Z D E C T V Í
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816

15. - 16. 9. Podzimní skokové závody - CSN
28. 9. Veřejný trénink ve skoku, drezúře a jízdě zručnosti – 9. ročník 

starorolského trojboje

K L U B V O D Á K Ů
Varšavská 2., kontakt 731 244 436

15. 9. 58. ročník napříč Karlovými Vary - závod ČPV

B A S K E T B A L
Domácí Utkání družstev BK Lokomotiva K.Vary

září 2007
22. 9. Českomoravská liga mladších dorostenek 14.00 K. Vary - Artima Praha
23. 9. Českomoravská liga mladších dorostenek 13.00 K. Vary - Pardubice
22. 9. - 23. 9. Turnaj sportovních center mládeže starších dorostenek
29. 9. Dorostenecká liga mladších dorostenek 16.00 K. Vary - USK Praha
30. 9. Dorostenecká liga mladších dorostenek 16.00 K. Vary - BC Benešov

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

Den Datum Čas Utkání
Neděle 2. 10.30 FC Buldoci – FK Marila Příbram B
Neděle 16. 10.30 FC Buldoci – SK Dynamo Č. Budějovice B
Neděle 30. 10.30 FC Buldoci – FK Jablonec 97 B

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU, HŘIŠTĚ DVORY
Den Datum Čas Utkání

Sobota 1. 10.00/12.15 FC Buldoci – FK Baník Sokolov
Sobota 15. 11.00/13.15 FC Buldoci – FK Česká Lípa
Sobota 29. 10.00/12.15 FC Buldoci – FK Admira Praha

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU, HŘIŠTĚ STARÁ ROLE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 2. 14.00 FC Buldoci B – FK Nová Role
Neděle 16. 14.00 FC Buldoci B – FC Viktoria M. Lázně
Čtvrtek 27. 16.30 FC Buldoci B – Sokol Žlutice

Neděle 30. 14.00 FC Buldoci B – Jiskra Aš

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU, HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 9. 14.00 FC Buldoci C – Slavoj Bečov
Neděle 23. 14.00 FC Buldoci C – FK Loket

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

Sobota 8. 10.00/11.45 FC Buldoci – AFK Slavoj Podolí
Sobota 22. 10.00/11.45 FC Buldoci – SK Kladno

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

Neděle 9. 10.00/11.45 FC Buldoci B – DDM Stará Role
Neděle 23. 10.00/11.45 FC Buldoci B – Sokol Bochov

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ, HŘIŠTĚ DRAHOVICE
Den Datum Čas Utkání

Neděle 2. 13.30 FC Buldoci C – Sokol Útvina
Neděle 16. 13.30 FC Buldoci C – Sokol Štědrá
Pátek 28. 10.00 FC Buldoci C – TJ Vojkovice

KRAJSKÝ PŘEBOR PŘÍPRAVEK, HŘIŠTĚ DVORY
Den Datum Čas Utkání

Sobota 8. 09.00 Turnaj - mladší
Neděle 9. 09.00 Turnaj - starší
Neděle 23. 09.00 Turnaj - starší

V sobotu osmého září se na Tuhnické louce a přilehlých lesních cestách 
uskuteční sportovní klání pro děti z mateřských a nižšího stupně základních 
škol. Závod je obdobou orientačního běhu, plní se pohybové, ale i vědomostní 
soutěže a sbírají potřebné indicie. Chcete-li svým ratolestem příjemně zahájit 
nový školní rok, přijďte ve sportovním! Rodičovská spoluúčast možná. Zápis 
začíná ve 13.30. Předpokládané ukončení pak kolem páté hodiny. Těšíme se 
na Vás…

Ve zdravém těle zdravý duch

Karlovarské gymnastky v Baden-Badenu
Rytmické gymnastky z SKP Hvězda  Karlovy Vary dostaly pozvání na Zem-

skou gymnaestradu do partnerského města  Baden-Badenu již v roce 2004. 
Tato prestižní akce, kterou organizuje Tělovýchovný svaz  spolkové země Ba-
denska-Würtemberska  jednou za dva roky pokaždé v jiném městě, se konala 
v Baden-Badenu poprvé v historii v termínu od 20.7. - 22. 7. 2007. 

Zúčastnilo se jí celkem 5000 gymnastů nejen z Německa, ale i  ze zahrani-
čí, naše děvčata byla jediná z České republiky. Karlovarské družstvo  celkem 
sedmi děvčat ve věku od 13 - 18 let vedla trenérka Pavlína Černíková. Vystou-
pení byla organizována nejen  na podiích  v lázeňských parcích, ale i ve slav-
nostním  Bénazetově sálu v budově Kurhausu, kde se nachází i proslulé kasino. 
Karlovarské gymnastky byly  zařazeny do zahajovacího programu s mottem 
„Rhythmus pur“ (čistý rytmus), přičemž jim bylo přiděleno písmeno „P“, kterým 
reprezentovaly „perfektnost“. Jejich skladba Moulin Rouge byla vybrána ještě 
mezi nejlepší skladby do nedělního matiné, ve kterém se předvedly pouze nej-
zajímavější skupiny. V neděli odpoledne před zraky  tisíců diváků  vystoupily 
naše  dívky i v závěrečném programu  s další skladbou se šátky. Pobyt a stravu 
našim gymnastkám hradilo město Baden-Baden, na dopravu mikrobusem při-
spělo Město Karlovy Vary, které následně obdrželo za výkon gymnastek něko-
lik děkovných dopisů. 

Jitka Hradílková, OKP
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akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
fi rmě

Ladislav Flekáč – GES
Servis a opravy plynových kotlů

Vaillant, Baxi, Protherm, Immergas, Dakon, 
Junkers

777 965 881

STĚHOVÁNÍ
tel.: 353 227 485

mobil: 602 445 686

DOLEŽAL

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 !

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

 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

Digitalizace
Již od příštího roku dojde k po-

stupnému opouštění současného 
způsobu přijímání televizního vy-
sílání a k jeho digitalizaci. Jedná se 
o aktuální téma, proto jsme oslovili 
odborníka v této oblasti Ing. Ladi-
slava Halgašíka ze společnosti IM-
PERIUM TV, aby nám přiblížil, jakým 
způsobem se to projeví u každého 
televizního diváka. 

 
Když se podíváme na digitální vy-

sílání očima uživatele, je to určitě ne-
malý zásah do rodinného rozpočtu. 
Je potřeba vyměnit anténu, mnohdy 
i anténní zesilovač a hlavně zakou-
pit set top box. To je zařízení, které 
zpracovává digitální signál a vyrábí 
z něj analogový, který umí televizní 
přijímač zpracovat a zobrazit. Důle-
žité je si uvědomit, že set top box 
umí zpracovat pouze jeden TV kanál 
a když máte doma přijímačů více, je 
nutno mít tolik boxů,  kolik kanálů 
chcete najednou sledovat.  

 
Další nepříjemností je, že dnes ni-

kdo neví, jaký box si koupit, aby mu 

pár let vydržel. Po zkušenostech z ji-
ných forem vysílání se dá očekávat, 
že stejně jako vysílání programů ze 
satelitu je zakódováno, i digitální 
signál se začne časem kódovat a tím 
lze snadno každého přimět k place-
ní televizních poplatků. Proto pozor 
při výběru boxu – některé varianty, 
které nemají slot pro modul karty, 
by v budoucnu nemuselo být mož-
né využívat.

 
Digitální signál ale přinese i mno-

ho pozitivního – hlavně mnohem 
vyšší kvalitu obrazu a zvuku, širší 
programovou nabídku a taky vyšší 
komfort uživateli. Největší rozdíl je 
v nabídce EPG – přehledu televiz-
ních programů, kdy se vám zobrazí 
přímo v televizi při přepnutí progra-
mu informace o aktuálním pořadu, 
časová osa vám ukáže, jak dlouho 
pořad běží a kolik zbývá do konce 
a podobně. Jako varianta je možno 
koupit digitální přijímač se dvěma 
tunery a záznamem na pevný disk, 
který umožní zaznamenávat dva 
různé pořady najednou a zároveň 

sledovat záznam. Pokud je box vy-
baven portem USB, je možno zazna-
menané pořady přenést do počítače 
a archivovat. 

 
Je třeba také poznamenat, že už 

dnes je možno i v Karlových Varech 
přijímat digitální signál, který po-
skytují nejvíce společnosti O2 – přes 
pevnou linku, CZ Link, DigiTV a UPC 
prostřednictvím satelitního vysílání, 
Karneval prostřednictvím kabelová 
televize a IMPERIUM TV jako karlo-
varská digitální kabelová televize 
„na anténu“.

  
Zároveň jsme se obrátili na ná-

městka primátorky Tomáše Hybne-
ra s otázkou, zda nelze tuto novou 
technologii využít i pro občany Kar-
lových Varů.

 
Samozřejmě, že podobné tech-

nologie pro přenos informací lze 
zužitkovat i pro zkvalitnění života 
a služeb ve městě. Umím si třeba 
představit, že pomocí metropolitní 
optické sítě, která spojí jednotlivé 

uživatele s magistrátem, městskou 
policií, školami,  školkami, ale i do-
movy pro seniory a umožní tím ší-
ření televizního infokanálu města 
a taky třeba bezplatné telefonování 
v rámci takové sítě, či zřízení plateb-
ních a rezervačních terminálů po 
městě. Každý si tak bude moci přes 
veřejně přístupné terminály rozmís-
těné po městě rezervovat a zaplatit 
třeba vstupenku na koncert, hoke-
jový zápas nebo lístek do kina. Ná-
plní infokanálu se budeme snažit 
informovat obyvatelstvo o kultur-
ních, společenských a politických 
akcích, novinkách v životě ve městě 
a kraji, budeme připravovat různé 
školení a prezentace, informovat 
o aktuálních uzávěrkách silnic, vody 
a podobně. Tímto způsobem určitě 
přiblížíme obyvatelům našeho měs-
ta aktuální dění ve městě a na ma-
gistrátu

pořádá kurzy

Pro děti i dospělé

ANGLIČTINY

(možnost výuky ve fi rmách
a víkendové kurzy)

Budova městské tržnice
1. patro

NOVĚ !!!

KDE?

Během školního roku pořádáme výlety 
pro děti s výukou angličtiny.

1. výlet - Sobota 29. 9. 2007 - Zoopark 
Chomutov - vlakem

(cena 180,- Kč)

od 5. 9. do 7. 9. 2007 (od 16.00 - 17.30), 
nebo telefonicky

ZÁPISY

Výuka začíná v týdnu
od 10. září 2007

kontakt:
603 146 303, 606 457 660

skolickatrznice@seznam.cz

Hřbitovní 5, 360 20 Karlovy Vary,
IČO: 69971943

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

Bezručova 10/1098
36001  Karlovy Vary
tel. 606 0178 240

TERAPIE
  1.  AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY

  2.  NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

  3.  PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

  4.  CHRONICKÉ  RESISTENTNÍ  NEVYSVĚTLITELNÉ

        PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA
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Nový odpočinkový altán vyrostl v parku na Stré Kysibelské.

Své trofeje ze závodů přinesl na magistrát reprezentant Jan Kovalovský.

Začátkem července oslavili krásné šedesátileté jubileum výročí svatby Eva a Jaromíra Kytýřovi. 
A co že je receptem takto dlouhotrvajícího svazku? Jak nám oba potvrdili nic víc, než vzájemné 
pochopení a tolerance. Za představitele města přišla jubilantům poblahopřát náměstkyně 
primátorky Jana Petříková.

V červenci byl v rámci projektu revitalizace sídlišť otevřen další parčík, a to pro 
obyvatele sídliště Stará Kysibelská. Doposud bylo toto prostranství několik let 
zarostlé pouze křovinami. Nyní zde občané opět naleznou příjemné prostředí 
včetně odpočinkového altánu, jehož autorem je karlovarský architekt František 
Vondráček. Novou podobu dostal letos i parčík na náměstí v Bohaticích, či pro-
stranství na sídlišti ve Svatošské ulici v Doubí.  

Karlovy Vary začaly tímto způsobem zkvalitňovat životní prostřední v jednot-
livých částech města už před třemi lety a v jednotlivých čtvrtích opravují parky, 
odpočinkové zóny či hřiště pro děti. Doposud byla z městského rozpočtu na tyto 
akce  vyčleněna částka šest milionů korun. Podle ředitelky Správy lázeňských par-
ků Zuzany Maceškové bude upravování zeleně ve městě pokračovat i v následu-
jících letech.

  

V červnu se žáci základní školy Truhlářská ve Staré Roli pod vedením paní 
učitelky Šantorové zúčastnili celostátní dopravní soutěže mladých cyklistů
ve Zlíně - Malenovicích, kde vybojovali za první stupeň druhé a za druhý stupeň 
krásné první místo. Soutěž byla složena z klasického testu, zdravovědy a jízdy 
zručnosti. Trať simuluje běžný silniční provoz a každá sebemenší chybička se 
,,odměňuje“ trestnými body.  Na zlínském dopravním hřišti je umístěna dokonce 
i světelná signalizace, kruhový objezd a železniční přejezd. Všechny tyto nástrahy 
zvládli malí cyklisté bez problémů.

  

Karlovy Vary  v době MFF navštívili představitelé partnerského města Viareggia, 
setkali se s primátorkou města Veronikou Vlkovou a projednali další možnou 
spolupráci mezi oběma městy.

Důkazem dobrých partnerských vztahů našich měst, je i fakt, že letos uplynulo 
již 20 let od doby, kdy byla podepsána partnerská smlouva mezi Karlovými Vary 
a Viareggiem a spolupráce se i nadále velice intenzivně rozvíjí.

Místostarosta Viareggia Gianfrancesco Parenti  a radní Franco Pulzone se zú-
častnili také večera města a následující den si prohlédli Karlovy Vary.

  

Děti z mateřské školy v Mládežnické ulici byly oceněny za první místo v projek-
tu vyhlášeném Městskou policií – „Strážník očima dětí“. Cílem je přiblížit základní 
pojmy a pravidla  dopravní výchovy, navázání pozitivního kontaktu dětí se stráž-
níky a upevnění důvěry, ale také seznámení s krizovými situacemi. Do soutěže se 
přihlásilo 15 mateřských škol. Projekt byl uveden v roce 2002 a pořádá se každo-
ročně. 

  
  
Ve dnech 16. a 17. června proběhly velkolepé oslavy 110. výročí chrámu Sva-

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

  

Poslední červnový den se mohl stát osudným jedné z nakupujících v centru 
města, nebýt pohotového zásahu strážníka Jaroslava Báry, sloužícího u karlovar-
ské Městské policie již šestým rokem. Podle svědků prý upadla v supermarketu 
a uhodila se do hlavy. Na nástupišti městské hromadné dopravy následně omdle-

la. Operační pracovník obsluhující kamery si všiml nehybného těla a okamžitě 
vyslal na místo motohlídku. Pan Bára ženě duchapřítomně uvolnil dýchací cesty, 
neboť měla zapadlý jazyk a byla již značně promodralá.  Strážník Bára byl za tento 
čin odměněn a poděkování se mu včera dostalo i od prvního náměstka primátor-
ky Tomáše Hybnera.

  

V Karlových Varech se letos uskutečnil závěrečný koncert v pořadí již šestnácté-
ho ročníku Festivalu Mitte Europa, který se nesl v duchu klasické hudby s výrazný-
mi inovativními prvky doplněnými jazzem. Německé duo Klazz Brothers a dvojice 
kubánských umělců – Cuba Percussion interpretovala díla světových hudebních 
velikánů v neotřelém a zcela originálním formátu. Za tuto nadčasovost a přesvěd-
čivé spojení klasiky a jazzu byli také oceněni prestižní evropskou cenou ECHO 
Klassik 2006. Závěrečného koncertu se za město Karlovy Vary zúčastnila primá-
torka města Veronika Vlková.

  

Ne každému začíná den jako třicetiletému sportovci, triatlonistovi oddílu AC 
START Janu Kovalovskému, kterého přijal na magistrátu náměstek primátorky To-
máš Hybner. Od časných ranních hodin trénuje v bazénu, následuje běh a různá 
atletická cvičení a na závěr pár desítek kilometrů v sedle v okolí Karlových Varů. 
Bez dokonalé přípravy a kázně by se však sotva mohl probojovat mezi světovou 
elitu a překonat v tak náročném závodě jakým je Hawajský Ironman, magickou 
hranici devíti hodin. Ve volném čase vede atletický oddíl mládeže a spolupořádá 
sportovní akce. V současné době se připravuje na Hawai Ironman 2007 a v repre-
zentaci našeho města je podporován i radnicí.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města


