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Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám všem 

touto cestou poděkoval za Vaši 
účast  při  doprovodné akci  
Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary „Šlapání na rotope−
dech“.

Velmi mne těší, že mnohým z Vás 
jako obyvatelům našeho města není 
lhostejný další osud místních kin a 
především, že jste se rozhodli v tak 
hojném počtu aktivně pomoci 
k jejich opravě.

Každý z nás, kdo věnoval jednu 
minutu svého volného času a šlápl 
do pedálů rotopedu, přispěl 
alespoň malou částkou na přestav−
bu a modernizaci kina Čas. Díky 
výkonům, které 20.000 účastníků 
této akce podalo, se podařilo od 
společnosti ČEZ získat částku 
413.000 korun. Pevně věřím, že se 
podaří shromáždit  dostatek 
prostředků na plánovanou přestav−
bu kina Čas.

Ještě jednou Vám děkuji a pevně 
doufám, že i v budoucnu se budeme 
setkávat při podobných příležitos−
tech a podporovat užitečné projekty 
v Karlových Varech.

Mgr. Zdeněk Roubínek, 
primátor města Karlovy Vary

POZVÁNKA
na další jednání 

zastupitelstva města, 
které se koná 

v úterý 9. září 
od 8.30 v Imperialu

Již pátým rokem se letos v Karlo− 
vých Varech o druhém víkendu v září 
uskuteční v rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví Dny otevřených 
dveří památek. Tuto tradici, založenou 
v polovině osmdesátých let minulého 
století ve Francii, přijalo za svou na 
počátku let devadesátých čtyřicet čtyři 
evropských států včetně naší republi−
ky.

V tyto dny se laické veřejnosti 
otvírají zdarma dveře památek, 
mnohdy jinak dlouhodobě nepřístup−
ných. Cílem akce je budovat a upevňo−
vat v lidech historické cítění, úctu 
k tomu, co nám zanechaly předchozí 
generace.

Pro letošní rok byly v Karlových 
Varech k tomuto účelu vybrány čtyři 
památky, z nich každá si zaslouží 
pozornost.

Krypta kostela 
sv. Máří Magdaleny

O tom, že tento chrám věhlasného 
barokního stavitele Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera je význačnou regionál−
ní památkou, nikdo nepochybuje. 
Málokdo však asi ví, jaká dosud 
skrýval tajemství. Světovou raritou je 
oltář Božího hrobu vyhotovený 
z hrachovce, což je hornina vyskytují−
cí se právě jen v okolí zdejšího Vřídla. 
Oltář se nachází v podzemí kostela, 

kde bude zprovozněna exkurzní trasa. 
Kromě již zmíněného Božího hrobu, 
zde návštěvník nalezne Golgotu −  
symbol pahorku v Jeruzalému, kde byl 
ukřižován Ježíš a zahradu Getseman−
skou.

Dosud se soudilo, že kostel byl 
založen na vřídelní desce, průzkum 
však zjistil, že geniální stavitel 
vytvořil speciální pilíře, díky nimž 
kostel sedí na granitovém podloží. 
Zvláštní prostory vybudované zde 
k odvětrávání krypty slouží nyní jako 
zárodek kostnice, kam byly pietně 
uloženy kosterní pozůstatky nalezené 
při průzkumu.

Současný chrám vznikl v období 
baroka na základech původního 
gotického kostelíka, kolem něj se 
nacházel hřbitov. Ten byl při budování 
zrušen, zachovali se však  pozůstatky 
asi čtyřiceti bývalých karlovarských 
občanů, které sem byly uloženy 
zřejmě na přelomu 17. a 18. století.

V podzemních prostorech bude 
k vidění též geologicko − liturgická 
expozice většinou církevních exponá−
tů vyrobených z vřídlovce.

Vila Lützow a Kočičí věž
Jsou běžně veřejnosti nepřístupné. 

Empírovou vilu si nechal postavit 
baron von Lützov pod Panoramou 
v polovině 18. století. Kromě ní 

zanechal Karlovarským i kuriózní 
zvířecí sochy. Nejprve Kamzíka na 
Jelením skoku, kterým chtěl demon−
strovat nereálnost bájného založení 
Varů za přispění právě jelení zvěře.
Když pak městská rada vybírala 
vhodné místo pro umístění pomníku 
zakladatele Varů, nabídl jim rondel ve 
své zahradě, který byl viditelný 
prakticky z každého místa tehdejšího 
města. Radní odmítli a vybrali nedale−
ké návrší, mnohem hůře pozorovatel−
né. Sochu Karla IV. pak nechali 
zhotovit v takové velikosti, že si jí 
málokdo povšimne.

Baron nechal natruc odlít sochu své 
kočky a umístil jí na rondel, zády 
k tehdejší budově radnice (stávala 
u Morového sloupu). Měl pravdu, 
kočku vidí snad každý.

POZOR!
v budově magistrátu města II, 

U Spořitelny 2 (bývalý okresní 
úřad) probíhá výměna stávajícího 
výtahu.

Z tohoto důvodu nebude výtah 
v době do ukončení prací (pravdě−
podobně v polovině září) v provo−
zu.

Dokončení na str. 3

Karlovy Vary přivítaly prezidentský pár Foto: A. Klimeš

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

5. až 7. září
(21. až 23. listopadu)

Tuhnice: Krymská vedle iglú
Vrázová na trávě
Bečovská vedle iglú
Brigádníků vedle iglú
Plzeňská před dům č. 93/1422 na 
trávě
Doubí: Skalní naproti domu 
č. 19/246
Modenská naproti domu č. 20/292
U Dětské vesničky vedle iglú
K Přehradě vedle výměníkové 
stanice
Svatošská naproti domu č. 25 na 
trávě
Tašovice: Sopečná vedle iglú
U Brodu vedle zastávky MHD
Dvory: V Lučinách u výměníkové 
stanice
Karla Kučery vedle iglú
Chebská vedle zastávky MHD

12. až 14. září
(28. až 30. listopadu)

Stará Role: Borová vedle iglú
Školní vedle parkoviště
Počernická naproti domu č. 52/531
Partyzánská naproti domu č. 1 na 
roh trávníku
Luční naproti domu č. 16 na trávě
Počerny: vedle iglú
Sedlec: Merklínská vedle iglú
Rosnice: vedle iglú
Čankov: vedle MHD
Rybáře: Kosmonautů vedle iglú
U Koupaliště vedle iglú
Třeboňská vedle iglú
Hybešova za Elite vedle výmění−
kové stanice
Růžový Vrch: Plešivecká vedle 
iglú
Krušnohorská vedle iglú
Bohatice: Na Výšině vedle iglú
na trávě
Táborská na trávě
Štúrova vedle iglú
Kamenického vedle iglú

V lokalitách Olšová Vrata, Hůrky, 
Drahovice a lázeňském a obchod−
ním centru byly velkoobjemové 
kontejnery rozmístěny poslední 
týden v srpnu, další vlna je chystána 
ve dnech 14. až 16. listopadu.

odbor životního prostředí

Rok se s rokem sešel, prázdniny nám 
všem uběhly jako voda a je tu opět 
začátek nového školního roku. Bude
jistě rokem zajímavým, plným změn 
v souvislosti se vstupem České repub− 
liky do Evropské unie. Pro nás všechny 
v Karlových Varech však tento rok 
také znamená další a další práci 
v oblasti školství, tělovýchovy a práce 
s dětmi vůbec. Především bych chtěla 
zdůraznit, že i pro tento rok předpoklá−
dáme nemalé investice do školních 
budov a jejich vybavení. Tyto investi−
ce v roce letošním dosáhnou téměř 
třiceti milionů korun. Z těchto pro−
středků je financována například 
rekonstrukce fasády ZŠ Dukelských 
hrdinů, rekonstrukce spojovacích 
chodeb v ZŠ Poštovní a mnoho dalších 
úprav, jejichž výpis by byl poměrně 
rozsáhlý. Vězte, že v nastoleném
trendu chceme pokračovat i v budouc−
nosti a finanční prostředky do této 
důležité oblasti dále investovat. Jsme 
si vědomi toho, že důraz na kvalitu 
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Organizace školního 
roku 2003/2004
v základních, středních 
a speciálních školách

Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. 
ledna 2004. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v středu 30. června 2004.

Podzimní prázdniny připadnou 
na pondělí 27. října a středu 29. října 
2003.

Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v pondělí 22. prosince 
2003 a skončí v pátek 2. ledna 2004. 
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 
2004.

Jednodenní pololetní prázdni−
ny připadnou na pátek 30. ledna 
2004.

Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou podle sídla školy pro 
Karlovy Vary stanoveny na 8. až 14. 
března 2004. (Spolu s bývalými 
okresy Cheb, Sokolov, Praha 6 až 
10, Nymburk, Jindřichův Hradec, 
Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek−
Místek. Termíny jarních prázdnin se 
posunují v dalších letech pravidelně 
vždy po týdnu. Vzhledem k tomu, že 
Karlovy Vary budou mít v tomto 
školním roce jarní prázdniny jako 
poslední, v dalším školním roce 
(2004/2005) se posunou na místo 
první, tedy termín v prvním únoro−
vém týdnu.)

Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 
2004.

Hlavní prázdniny budou trvat od 
čtvrtka 1. července do úterý 31. 
srpna 2004.

Dle internetových stránek 
Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 
http://www.msmt.cz

Vážení rodiče, vážení učitelé, milé děti,

vzdělání nastupujících generací se 
v budoucnu zcela jistě zúročí nám 
všem. Vždyť přece umožnit dětem 
vzdělání v příjemném prostředí, 
učitelům pak vytvoření kvalitních 
podmínek pro výkon jejich náročného 
povolání patří mezi základní povin−
nosti každé kulturní společnosti, mezi 
něž naše společnost zcela po právu 
patří.

Milí přátelé, čeká nás mnoho tvrdé 
práce, jsem však pevně přesvědčena, 
že společným úsilím dosáhneme 
vytčených cílů. Proto Vám, milí 
učitelé, přeji hodně pevných nervů 
v novém školním roce, dětem pak 
hodně chuti do nových poznání a Vám, 
milí rodiče, mnoho tolerance při 
posuzování toho odvěkého vědomost−
ního souboje mezi učitelem a žákem. 
Přeji Vám všem společně mnoho 
úspěchů ve školním roce 2003/2004.

Mgr. Jana Petříková, 
I. náměstkyně 

primátora města Karlovy Vary

Informace pro občany
ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH 

VÝROBKŮ
Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému 

odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání 
(prodejce, výrobce), která uvedené výrobky vyrábí, dováží nebo prodává. 

Jedná se o:
• minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové
• elektrické akumulátory
• galvanické články a baterie
• výbojky a zářivky
• pneumatiky
• chladničky používané v domácnostech  a vyrobené  po 1. 1. 2003.
Případně dotazy Vám zodpoví pracovníci odboru životního prostředí 

Magistrátu města Karlovy Vary na telefonních číslech: 353 118 743, 
353 118 744, 353 118 745.

Infocentrum představilo nové 
webové stránky nacházející se pod 
doménou www.karlovyvary.cz (popř. 
www.ikarlovyvary.com).  Tyto 
internetové stránky se od původních 
liší nejen novou grafickou úpravou, 
ale i náplní, která jak občanům, tak 

turistům poskytuje široké spektrum 
informací o historii, lázeňství, kultuře, 
sportu a mnoho dalších informací 
o Karlových Varech.

V databázi firem umožňují vyhledá−
v á n í  s u b j e k t ů  p ů s o b í c í c h  
v karlovarském regionu. Tým správců 
zajišťuje denní aktualizaci zpráv o dění 
v Karlových Varech a okolí, o počasí, 
kurzech a situacích na hraničních 
přechodech a silnicích Karlovarska. 
Nový portál dále nabízí podnikatelům 
a subjektům působících v bývalém 
karlovarském okrese možnost prezen−
tace své firmy, která je v základní 
podobě zdarma. V další fázi umožňují 
nové internetové stránky města 
Karlovy Vary přímou účast partnerů 
na tvorbě akcí a prezentačních karet 
souvisejících s jejich činností. 

Webové stránky se snaží představit 
Karlovy Vary uceleným způsobem ve 
snaze poskytnout občanům či turistům 
všechny informace a umožnit jejich 
komunikaci se správci těchto stránek.

Mgr. Petr Masák, ředitel Infocentra
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DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK MĚSTA

4. ročník
21. až 28. září 2003

Vlastním programem sympozia 
bude společný malířský projekt pod 
názvem „PUTOVÁNÍ KRAJINOU 
SVĚTA“.

Každý účastník bude mít vyhrazenu 
část cesty, která vede od parkoviště 
Grandhotelu Pupp kolem Galerie 
umění směrem k letnímu kinu a má 
charakter  promenádní stezky.  
Vymezena je částečně řekou, dále 
loukou, parkovými dřevinami, na 
straně druhé kamennou zídkou, 
parkovištěm, budovou Galerie umění 
a posléze parkem samotným.

Účastníci malířského workshopu 
dle svého uvážení a podle svých 
návrhů pojednají část chodníku (při 
partiích nad 20 m budou mít k dispozi−
ci studenta výtvarné školy). Pruh 
malby by neměl být užší než 1 metr 
(max. však 3 m), může se i mírně vlnit 
či natáčet.

Tento projekt je zařazen do multi−
kulturní akce vyhlášené Ochranou 
fauny ČR „Právo na krajinu“, jež chce 
iniciovat celospolečenskou diskusi o 
charakteru privatizace rozsáhlých 
krajinných celků, jejich využití a 
vzniku nových potencionálních bariér. 
Tomuto tématu se věnovaly také 
letošní Milíře, jejichž výstava byla 
zahájena v Muzeu Zlatý klíč 27. srpna 
t.r. Cílem společné práce šestnácti 
umělců z několika evropských zemí 
během Artkontaktu je oslovit jak 
náhodného chodce tak informovaného 
diváka, ať už při tvorbě monumentální 
malby na veřejném prostranství, nebo 
po skončení akce. Různorodost malíř− 
ských stylů by měla prezentovat sou− 
časnou podobu moderního umění i  
rozdílný pohled na krajinu (třeba styli− 
zovanou až k abstrakci). Divák při 
svém: PUTOVÁNÍ KRAJINOU 
SVĚTA bude samozřejmě zároveň 
informován, jakou část vytvořil který 

umělec.
Obligátní součástí WORKSHOPU 

budou i výstava klasického typu, která 
se uskuteční v muzeu Zlatý klíč 
23. 9 − 15. 10., a závěrečná jednodenní 
výstava v prostorách hotelu Jean de 
Carro 27. zaří, kde budou vystaveny 
původní návrhy. Artkontakt je letos 
poprvé součástí festivalu cestovních 
filmů TOURFILM a pořadatelé 
počítají se zapojením do společné 
práce s významnými návštěvníky 
Tourfilmu (např. Erich von Däniken), 
s představiteli samosprávy a státní 
správy a tradičně už také zapojí jeden 
den i žáky a studenty ZUŠ ve Šmeralo−
vě ulici. Doufejme, že tato neobvyklá 
aktivita přinese nejen podnětnou 
inspiraci zúčastněným umělcům, ale i 
divákům důvod k zamyšlení nad 
problematikou našeho vztahu ke 
krajině a našemu městu zápis 
„národního“ rekordu v délce malby…

Jan Samec

ARTKONTAKT KARLOVY VARY 2003
Komise prevence kriminality a 

protidrogové prevence
vyhlašuje termín

pro podání žádostí o poskytnutí 
účelové dotace

z prostředků města na rok 2004

Účelové dotace jsou poskytovány 
nestátním neziskovým organizacím 
na projekty zaměřené na sociální a 
situační prevenci kriminality a 
protidrogovou prevenci ve městě 
Karlovy Vary.

Žádost se předkládá
do 30. září

 na formuláři, který získáte na 
internetových stránkách Městské 
policie Karlovy Vary. Formulář si 
můžete rovněž vyzvednout na 
městské policii u manažerky 
p r e v e n c e  k r i m i n a l i t y  
B c .  K a m i l y  H o f m a n o v é  
(kontakt: k.hofmanova@mpkv.cz).

sobota 13. září
10.00 až 12.00 KRYPTA BOŽÍHO HROBU CHRÁMU MÁŘÍ 

MAGDALENY s výkladem RNDr. Tomáše Vylity
koncert před kostelem „Nová komorní harmonie“

15.00 až 17.00 VILA LÜTZOW Prohlídka kamenného rondelu, který 
byl základem někdejší vyhlídky a který byl objeven a 
městem K. Vary obnoven do své podoby z 19. stol. 
v tomto roce, dále park U kočky se sochou Karla IV. 
V případě dohody s majitelem objektu i části samé vily 
na terase či v parku koncert dámského smyčcového 
kvarteta Evy Praha kvartet

neděle 14. září.
10.00 až 12.00 PIVOVARSKÉ SKLEPY (Mariánskolázeňská ulice  

vchod hotelem Kaiserbad) prohlídka vstupní části 
sklepních prostorů s odborným výkladem a dobovými 
fotografiemi bývalého pivovaru
koncert skupiny Swing Studio před Lázněmi I.

15.00 až 17.00 GOETHOVA VYHLÍDKA prohlídka s odborným 
výkladem o působení architektů Fellnera a Helmera 
v Karlových Varech PhDr. Stanislav Burachovič
koncert Memory Band (Mariánské Lázně)

Změna programu vyhrazena

Pivovar a jeho sklepy
Málokdo už dnes ví, že na místě 

dnešních Císařských lázní stával kdysi 
pivovar, který musel ustoupit budování 
tehdy nejhonosnějšího karlovarského 
balneoprovozu. K pivovaru, vysta−
věného již na přelomu 20. a 30. let 
osmnáctého století, který byl činný až 
do roku 1892, patřily i rozsáhlé sklepy 
umístěné v protilehlém skalním masi− 
vu. Právě ty můžete navštívit v  rámci 
Dne otevřených dveří památek.

Goethova vyhlídka
Bude sice běžně přístupná, přesto její 

návštěva s odborným výkladem, který 
je u všech památek zajištěn, může být 
zpestřením nedělního odpoledne.

Ve všech zpřístupněných lokalitách 
je zajištěn též kulturní program.

Když už budete procházet městem, 
můžete si povšimnout i památek, které 
jsou v současné době obnovovány.

Dlouhodobou rekonstrukcí prochá−
zejí Mlýnská kolonáda a Lázně III, na 
hřbitově v Drahovicích je obnovována 
hrobka rodiny Becherů, novou fasádu a 
střechu získala secesní budova ZŠ 
Moskevská, u historické budovy školy 
v Libušině ulici proběhla sanace zdiva. 
Novou tvář dostávají také dvě sochy 
zakladatele lázní Karla IV před Láz− 
němi I a Na Vyhlídce v parku 
U Kočky.

Přeji Vám, aby se letošní Den 
památek vydařil.                  Jiří Dietz,

 náměstek primátora

Dokončení ze str. 1

Ilustrace: Václav HaklBývalý pivovar
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V uplynulém období byly schváleny 
nové právní normy, které upravují 
podmínky zřizování věcných břemen. 
Zejména se jedná o zák. č. 151/2000 
Sb. o telekomunikacích, kdy dle ust.§ 
91 odst. 3) zákona je držitel licence 
povinen uzavřít s vlastníkem dotčené 
nemovitosti smlouvu o zřízení 
věcného břemene za jednorázovou 
úhradu. Dále se jedná o zák. č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, kdy 
dle ust. § 36 zákona jsou držitelé 
licencí na provozování a distribuci 
plynu, el. energie, tepla a stavebníci 
(investoři) a provozovatelé vodovodů 
a kanalizací povinni uzavřít na základě 
povolení ke zvláštnímu užívání 
s vlastníkem komunikace dohodu o 
zřízení věcného břemene za jednorá−
zovou úhradu.

K tomuto účelu byl vypracován a 
Radou města K. Vary schválen 
Sazebník pro oceňování věcných 
břemen, zřizovaných pro umístění 
inženýrských sítí v tělese komunikací. 
Dále byl schválen systém slev pro 
budoucí vlastníky (investory) inženýr−
ských sítí, a to: sleva 50% z ceny pro 
budoucí vlastníky tj. investory, kteří 

Stejně jako v minulých letech se i 
letos ve druhé polovině června 
uskutečnil v prostorách Zimního 
stadionu v našem městě již 12. ročník 
Karlovarské výstavy stavebnictví 
FOR ARCH 2003.

Tématem letošního ročníku bylo 
„Nové bydlení v Karlovarském kraji.“
Kromě již tradiční prezentace 
reg ionáln ích  f i rem z  oblas t i  
stavebnictví bylo možné se na výstavě 
dozvědět, jaké stavby se podařilo 
v Karlovarském kraji realizovat, kudy 
přesně povede průtah silnice I/6 K. 
Vary  západ, jak se změní areál bývalé 
mlékárny na Čertově ostrově, co bude 
v novém Aquaparku Rolava a jak bude 
vypadat třída TGM nebo motel 
Gejzírpark.

M ě s t o  K a r l o v y  V a r y  j a k o  
každoročně prezentovalo  své  
rozvojové investiční projekty, které v 
uplynulém roce zrealizovalo a 
projekty, které se připravují pro rok 
příští.

Z těch nejvýznamnějších již 
d o k o n č e n ý c h  l z e  j m e n o v a t  
rekonstrukci plynárenské lávky za 6 
mil. Kč, rekonstrukci komunikací 
Čertův ostrov I. etapa za 9,2 mil. Kč, 
dále obnovu parku U kočky za 1,5 mil. 
Kč a mnoho dalších investičních akcí, 
které se na vymezenou plochu 
nevešly.  Z připravovaných a 
v současné době  již realizovaných 
staveb se představila bytová výstavba 
v Mozartově ulici, o kterou byl mezi 
návštěvníky velký zájem. Dopravní 

místní komunikace I. třídy

místní komunikace II. třídy

místní komunikace III. třídy

300/m

300/m

300/m

300/m

300/m

300/m

200/m

200/m

200/m

200/m

200/m

200/m

název podvrt 
a protlak překop

uložení 
do stávající 
chráničky

uložení nové 
chráničky
(překop)

chodník

ostatní plochy 
(parkoviště, manipulační plochy)

mosty a lávky

100/m

100/m

0

100/m

100/m

100/m

100/m

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

01.000 
(případ)1.0001.000 

(případ)0

10.000

10.000

10.000

10.000

1.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.000

místní komunikace IV. třídy

podélné
uložení

200/m 200/m

jiný případ*)

*) − přechod mostu, lávky bez zásahu do vozovky

zajistí rozvoj a zkvalitnění infrastruk−
tury jednotlivých městských čtvrtí 
(plynofikace, vodovod a kanalizace, 
posílení el. sítě). Sleva 100% pokud se 
jedná o infrastrukturní majetek obecní 
a nadobecní.

Věcná břemena se zřizují a zpoplat−
ňují pouze u nových inženýrských sítí 

uložených do tělesa komunikace 
(vyjma telekomunikačního zařízení). 
Rekonstrukce stávajících zařízení se 
nezpoplatňuje.

Nově zřizovaná telekomunikační 
zařízení se zpoplatňují na všech 
dotčených pozemcích. Uložení 
telekomunikačního zařízení do jiného 

pozemku, než je komunikace, je 
oceněno znaleckým posudkem na 
náklady investora.

Zřizování nových inženýrských sítí 
jako investice města K. Vary nebo 
s jeho finanční spoluúčastí se nezpo−
platňuje.          
 odbor majetkoprávní a hospodářský

OHLÉDNUTÍ ZA 12. ROČNÍKEM VÝSTAVY FOR ARCH

SAZEBNÍK JEDNORÁZOVÝCH ÚHRAD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA

infrastruktura byla prezentována 
rekonstrukcí ulic Dr. D. Bechera, 
Jaltské, T. G. Masaryka, Zeyerova a II. 
etapou Čertova ostrova.  Všechny tyto 
stavby byly veřejností velmi pozitivně 
hodnoceny.

Jednou z doprovodných akcí 
výstavy FOR ARCH 2003 byla též 
p ř e h l í d k a  a  s o u t ě ž  S t a v b y  
Karlovarského kraje 2003. Letos 
poprvé byly součástí také projekty 
připravovaných staveb. Město K. 
Vary přihlásilo do soutěže tři projekty: 

„Aquapark Rolava“, „Dostavba areálu 
bývalé mlékárny na Čertově ostrově“ a 
„Silniční propojení Tuhnice  Rybáře“. 

Projekty byly počítačově zpracová− 
ny a prezentovány na výstavních 
panelech. Vzhledem ke skutečnosti, že 
městem přihlášené projekty obsadily 
přední místa, považuji prezentaci za 
velmi úspěšnou.

Ing. Jan Humplík, vedoucí odboru 
architektury a územního rozvoje

Urbanisticko architektonická studie Město Karlovy Vary − Čertův ostrov − 
východní část. Náhledová perspektiva zástavby od severovýchodu.
Autor studie: Ing. arch. František Vondráček
Zhotovitel studie: Architektonický ateliér Ing. arch. Petr Martínek
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PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, 
dětské hřiště
− možnost zamluvit si termín
− provoz: po až pá 13.00 až 21.00
so až ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ACD Růžový Vrch, kontakt 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost po, st, pá 15.00 − 19.00
24. 9. Maratónská štafeta E. Zátopka

AC Start, Západní 69, kontakt 353 226 388

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

5. 9. 17.30 HC Energie − Kladno přípravné utkání
7. 9. 17.30 HC Energie − Plzeň přípravné utkání

Extraliga:
12. 9. 17.30 HC Energie  −  Sparta Praha
16. 9. 17.30 HC Energie  − Třinec
21. 9. 17.30 HC Energie  −  České Budějovice
28. 9. 17.30 HC Energie  − Zlín
3. 10 17.30 HC Energie  − Vítkovice

10.10 17.30 HC Energie  −  Znojmo

JEZDECTVÍ
Český jezdecký klub, Dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, 

kontakt 353 564 104
6. až 7. 9. 14.00 Dostihové dny

Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816
20. 9. 10.00 Mistrovství Karlovarska ve skoku  junioři, děti, mladí 

jezdci a senioři
21. 9. 12.00 Veřejný trénink  propagace jezdeckého sportu 

(starorolský trojboj v drezúře, skoku a jízdě zručnosti)

NOHEJBAL
SK Liapor, kontakt 353 223 307

Semifinále PLAY  OFF dorost:
21. 9. 10.00 SK Liapor − Avia Čakovice

28. 9., 5.10, 11.10. případné finálové zápasy
Semifinále PLAY  OFF muži:
21. 9. 14.00 SK Liapor −  Avia Čakovice

27. 9., 4. 10, 11. 10. případné finálové zápasy

KANOISTIKA
Klub Vodáků, kontakt 602 167 075

13. 9. PRION CUP − NAPŘÍČ KARLOVÝMI VARY, Český 
pohár vodáků − 54. ročník

PLAVÁNÍ
TJ Slovan, Kolmá 21, Lázně V, kontakt 353 222 536, 353227 443

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt 353 221 380, 602 962 410

SK KONTAKT, kontakt 603 903 106

RICOCHET
Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, kontakt 353 449 094

Každou sobotu klubové turnaje

SKATEBOARD
Skate Park  Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. (hala  

bývalá kasárna Rybáře), kontakt 603 985 069)
13. 9. 13.00 PIPE  CONTEST 2003

Koupaliště Rolava
Ovál pro in−line bruslaře

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost: salonek hotelu Marttel, Lidická 12  1. patro, 

kontakt: 777 740 223
5. 9. Grand Prix 8 − turnaj v bleskovém šachu

TENIS
TJ Slovan  TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 353 222 662

6. 9. Mezinárodní turnaj Lions clubu
13. až 15. 9. Celostátní turnaj
20. až 24. 9. Celostátní turnaj

TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
6. až 9. 9. Celostátní turnaj
13. 9. Klubový přebor
14. 9. Okresní turnaj smíšených dvojic (mixi)

20. − 21. 9. Mistrovství Českých drah − veteráni
27. 9. Okresní turnaj veteránů
28. 9. Klubový turnaj nalosovaných dvojic

Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová, odbor školství a tělovýchovy

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve městě

přináší časopis

HNUTÍ SPRÁVNÝCH KAMARÁDŮ A KAMARÁDEK
legrace a pohybu, základní článek Karlovy Vary

kontakt: Miroslav Gigal tel.: 353 221 380 kancelář v po a čt od 19.00 do 
21.00 hodin, 602 962 665 nepřetržitě

Plavání úterý od 17 do 18 hod. a od 18 do 19 hod. Drahovice
čtvrtek od 15 do 16 hod. a od 16 do 17 hod. Drahovice
zápisy a první plavecké tréninky  9. a 11. září 2003

Všestrannostní gymnastika
pondělí od 15 do 16 hod. Sadov
středa od 15 do 16 hod a od 16 do 17.30 hod. Svahová

Taneční středa od 16.30 do 17.30 hod. Dalovice
a od 17.30 do 19 hod. Dalovice
zápisy a první tréninky 10. září 2003

Aerobik pro dorost a dospělé
čtvrtek od 18.30 do 20 hod. Svahová
zápisy a první tréninky 18. září 2003

POZVÁNKA
Klub TGM Masarykova demokratického hnutí v Karlových Varech

Vás srdečně zve na výstavu

MASARYKOVI NA KARLOVARSKU
3. až 25. září v galérii Duhová paleta, Sokolovská 35 v Rybářích

galérie je přístupná po, út, čt, pá a ne 16.00 až 18.00, st 14.00 až 18.00
bezprostředně u galérie je zastávka MHD linek č. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14 a 15

vernisáž ve středu 3. září v 16.30

KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Celní 11, tel.: 724 085 824 e−mail: lubor.hanka@dylen.cz

4. 9. 19.30 Kulturní dům Jáchymov koncert zahraničních 
souborů

5. 9.  prostranství před LH Thermal Lidový jarmark 
tradičních řemesel

16.00 prostranství před LH Thermal Zahájení festivalu, 
koncert

18.00 Starý mlýn v Březové Zahradní slavnost večerní pořad 
souborů

6. 9. Kolonádní koncerty, promenádní koncerty, koncerty na 
Porcelánových slavnostech

14.00 Mlýnská kolonáda Folklore Egrensis pořad souborů 
z Poddylení a Poohří, koncert v rámci Slovenské 
veselice,

16.00 slavnostní průvod městem
19.30 Velký sál Thermal Galapředstavení
22.00 Společný večer účastníků festivalu

7. 9. Kolonádní koncerty, promenádní koncerty, koncerty na 
Porcelánových slavnostech

14.00 přírodní amfiteátr v Lokti koncert
14.30 Poštovní dvůr Taneční veselice
19.00 Hotel Kolonáda, Plzeňská restaurace Folklorní 

dozvuky
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KARLOVY VARY

• středisko Čankovská 
tel.: 353 564 222

Aerobik pro dospělé − všechny druhy 
aerobiku
Aerobik pro pokročilé
Aerobik pro začátečníky −
od 1. třídy ZŠ
Aerobik výběr určen pro kategorii 
13 až 17 let
Cvičení pro děti a maminky 
úterý v 10.00 hodin
Dívčí kopaná pro dívky od 12 let
Filatelie úterý 15.00 hodin
Folklór nejmladší oddělení 
5 až 6 let, úterý 16.00 až 16.45 hodin
Folklór nejstarší oddělení až od 4. 
třídy ZŠ, úterý 17.45 až 19.15 hodin
Folklór prostřední oddělení 1. až 3. 
třída ZŠ, úterý 16.45 až 17.45 hodin
Jóga pro dospělé každou středu 
18.45 až 20.45 hodin
Judo pro chlapce i dívky od 6 let, 
pro začátečníky i pokročilé
Komorní soubor pro pokročilé 
pondělí a středa 19.30 až 21.00 
hodin
Kurz hry na flétnu středa 16.00 
hodin, od 1. třídy ZŠ
Kurz malování na hedvábí
Kurz paličkování
Kytarový kroužek vždy v pondělí
Lodní modeláři pátek, vhodné pro 
děti od 3. třídy ZŠ
Moderní gymnastika od 1. třídy ZŠ, 

pro dívky i předškolního věku
Motokáry čtvrtek a sobota, pro děti 
od 5. třídy ZŠ
Německý jazyk pro předškoláky 
v dopoledních i odpoledních 
hodinách.
Plavání školní bazén na Růžovém 
Vrchu, pro 1. až 4. třídu ZŠ i pro 
předškoláky
Počítače výuka pro začátečníky i 
pokročilé, pro děti nad 10 let
Počítačové hry vhodné pro děti do 
10 let
Programování pro děti, které již 
zvládly výuku pro pokročilé, nad 14 
let
Rehabilitační a relaxační cvičení
Rokenrol formace dívek
Rokenrol pro chlapce i dívky od 1. 
třídy ZŠ
Ruština pátek 16.00 hodin, pro 
začátečníky, od 4. třídy ZŠ
Rybářský kroužek od 3. třídy ZŠ
Rybolovná technika čtvrtek 16.00 
hodin, od 3. třídy ZŠ
Správná dívka od 1. třídy ZŠ
Šachy chlapci i dívky od 6 let, pro 
začátečníky i pokročilé
Šerm od 4. třídy ZŠ, pro dívky a 
chlapce
Taneční skupina Euforia od 15 let
Taneční soubor "MLS" od 4. třídy
Taneční soubor "MLSÍK" děti od 
2. třídy ZŠ, výjimečně i mladší
Výtvarný kroužek a keramika vždy 
v úterý a středu, pro školní děti

Výtvarný kroužek pro předškoláky
Základní pohybová průprava pro 
děti 3 až 5 let, pondělí
Železniční modeláři pondělí, 
vhodné pro děti od 3. třídy ZŠ

•  středisko Stará Role 
tel: 353 562 961

Akvaristický od 1. třídy ZŠ
Dívčí klub od 2. třídy ZŠ
Chovatelský od 2. třídy ZŠ
Keramický od 1. třídy ZŠ
Klub mladých táborníků od 3. třídy 
ZŠ
Kurz hry na flétnu pro děti od 1. 
třídy ZŠ
Minikáry od 1. třídy ZŠ
Německý jazyk pro začátečníky 2. 
až 5. třída ZŠ
Odbíjená od 4. třídy ZŠ
Počítače od 1. třídy ZŠ
Ponny klub od 1. třídy ZŠ
Přírodovědný od 2. třídy ZŠ
Rybářský od 2. třídy ZŠ
Teraristický od 2. třídy ZŠ
Výtvarný kroužek pro předškoláky 
a 1. třídu ZŠ
Zoologický od 2. třídy ZŠ

RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA 

OK1KVK
Sedlecká 5,360 10 Karlovy Vary

Kroužek radioamatérského 
provozu: každou středu od 16.00 
hod., spojení se stanicemi celého 
světa na moderních vysílačkách.

Technický kroužek: každý čtvrtek 
od 16.00 hod., základy 
elektrotechniky, stavebnice  pro 
bystré hlavy a šikovné ruce.
Schůzky kroužků se konají 
v klubovně radioklubu Sedlecká 5, 
Růžový vrch.
Závody na sportovním středisku 
Blatenský vrch: každý první a třetí 
víkend v měsíci.
Přihlášky do kroužků na schůzkách 
v uvedené dny, taktéž na DDM 
Čankovská (D. Babincová).
Kontakt: Petr Novák: 353 578 700, 
Michal Rybka: 732 212 091 
e−mail: ok1wmr@qsl.net

HVĚZDÁRNA
Astronomické kroužky

Úvodní informativní schůzka pro 
rodiče dětí (bez rozdílu věku) 
v úterý 1. října v 18.00 hodin na 
hvězdárně.
Na této schůzce se rodiče dozvědí 
aktuální informace o činnosti kroužků 
vzhledem k plánované opravě 
vytápění objektu hvězdárny.
Astronomický kroužek pro mladší děti 
od 8 do 11 let vždy v úterý 17.00 až 
18.00 hodin. Zahajovací schůzka 
v úterý 7. 10. na hvězdárně.
Astronomický kroužek pro starší děti a 
pokročilé od 10 do 15 let vždy ve 
čtvrtek 17.00  18.00 hodin. Zahajovací 
schůzka ve čtvrtek 9. 10. na 
hvězdárně.

V letošním roce oslavila karlovar−
ská galerie umění 50 let svého trvání. 
K prvnímu lednu 1953 byla založena 
jako státní instituce s výstavním a 
akvizičním programem, zaměřeným 
na české a slovenské moderní umění. 
Její historie je však mnohem delší. Už 
při stavbě budovy v roce 1911 se 
počítalo s existencí výstavní síně 
v prvém patře. Tam také byla 
v červenci 1912 otevřena velká 
výstava německých umělců žijících 
v Čechách. Nechyběli na ní takoví 
malíři jako Wenzel Hablik, Walter 
Klemm, Karl Thiemann či Emil Orlik. 
V následujícím roce zde uspořádala 
výstavu významná vídeňská galerie 
Miethke. První světovou válkou byla 
výstavní činnost přerušena a ve 
dvacátých letech sloužily tyto prostory 
Obchodní a živnostenské komoře 
v Chebu. V roce 1930 byl však výstav−
ní sál vrácen původnímu účelu − 
umělecký spolek Metznerbund, 
vedený malířem a výborným organi−
zátorem Maxem Struppem, zde 
každoročně pořádal výstavy evropské−
ho umění prezentující například 
Marcela Gromaira, Maurice Utrilla, 
Osipa Zadkina a Paula Kleea. To vše 
se změnilo v roce 1937, kdy „1. 
sudetoněmecká umělecká výstava“ 
otevřela truchlivé období ideologicky 

zmanipulovaných výstav, trvající až 
do roku 1944.

Poválečná činnost galerie byla 
obnovena už v srpnu 1946 u příležitos−
ti I. filmového festivalu výstavou 
karlovarských vedut. O rok později 
zde Dr. Anna Masaryková zahájila 
výstavu českého moderního umění ze 
sbírek Národní galerie v Praze. 
V letech 1948 − 1952 následovala řada 
různorodých − výstavní síň střídala 
funkce muzea, galerie a propagačního 
střediska.

Od roku 1952 byla v Českosloven−
sku budována síť státních galerií, 
zakládaných většinou v krajských 

městech − karlovarská galerie byla 
jednou z prvních. O jejím založení 
rozhodla rada krajského národního 
výboru v květnu 1951, ustavena byla 
k 1. lednu 1953 a její stálá expozice 
byla otevřena 22. listopadu téhož roku.

Galerie získala existenční jistotu, 
ale s ní podle úsloví „koho chleba jíš, 
toho píseň zpívej“ také závislost na 
politických požadavcích svého 
zřizovatele. To neblaze poznamenalo 
výstavní činnost galerie v prvních 
letech jejího trvání jako státní institu−
ce. Avšak po roce 1959 už bylo možno 
prezentovat předválečné umění bez 
povinnosti zdůrazňování jeho sociál−

ních aspektů či levicové orientace, a 
vystavovat dokonce i skutečně 
významné žijící současné autory a ne 
jenom  zasloužilé a národní umělce.

Po uvolnění šedesátých let přišel 
rok 1970 a s ním personální změny a 
tlak na ideologickou služebnost 
galerie. Ke cti galerie je třeba říci, že 
zhruba od poloviny sedmdesátých let 
byla jednou z mála, které se z tohoto 
tlaku do značné míry vymanily a 
neupadly do letargie vyvolané dobou. 
Galerie umění uspořádala řadu 
stěžejních a v té době zcela výjimeč−
ných výstav, které přijížděly shlédnout 
autobusové zájezdy z Prahy. Byla to 
například výstava absolventů AVU 
z let 1973/74, uspořádaná v roce 1981, 
která předznamenala budoucí skupinu 
12/15.

Po roce 1989 pominula doba zákazů 
a příkazů. Ideologické problémy byly 
vystřídány problémy ekonomickými. 
Galerie změnila během devadesátých 
let dvakrát svého zřizovatele −  
z kompetence okresního úřadu přešla 
pod ministerstvo kultury a poté pod 
krajský úřad. Věřme, že tento zřizova−
tel svou krajskou galerii v našem 
největším lázeňském městě zachová.

Mgr. Miroslav Lepší, ředitel 
Galerie umění v Karlových Varech

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

50 LET GALERIE UMĚNÍ
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36. TÝDEN 1. až 5. září
Pondělí Západní, Plzeňská, Studentská + chodníky podél Studentské ulice 

u  „Tvaru“
Úterý Vrázova (část), Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, 

Šumavská, část Moskevské
Středa Krále Jiřího, Poděbradská + parkoviště, Křižíkova, Petra Velikého, 

Sadová + parkoviště, Zahradní
Čtvrtek Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 

nám. M. Horákové, + parkoviště MHD na komunikaci v lokalitě
Pátek Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru 

na rozcestí
37. TÝDEN 8. až 12. září

Pondělí U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, 
Petřín, Pražská − strojní metení

Úterý Libušina + otoč MHD, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, 
Moravská

Středa B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května, Anglická (pod 
Lidickou), Rumunská

Čtvrtek Národní (část) + parkoviště, nám. Sabiny, Blahoslavova, Východní 
− střídavě část k DD a k Dallasu + 3x parkoviště, St. Kysibelská + 
parkoviště pod rozvodnou, Úvalská + 6x parkoviště,

Pátek Čertův ostrov −  nábř. Jana Palacha + 2x parkoviště, Koptova, Karla 
Čapka, Foersterova, Jateční

38. TÝDEN 15. až 19. září
Pondělí Klínovecká, Vodárenská + parkoviště, Plešivecká, Buchenwaldská 

+ parkoviště, Jana Opletala,  Merklínská
Úterý Železniční, nám.17. listopadu, Sibiřská + park., Severní + park., 

Konečná + park.
Středa Třeboňská + parkoviště u Rolavy, Českých bratří, Rosnická, 

Hraniční, Mlýnská, + parkoviště Mládežnická a U Koupaliště
Čtvrtek Kostelní, Rolavská, V. Nezvala, Javorová, Jabloňová, Palackého
Pátek U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky + 2x 

parkoviště, Dalovická, Lomená + 2x parkoviště, Táborská
39. TÝDEN 22. až 16. září

Pondělí Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny 
Světlé, Dělnická

Úterý Vrázova (část), Chelčického, Jízdárenská, část Moskevské, 
Wolkerova, Charkovská, Krymská + 4x parkoviště, parkoviště u 
Finančního úřadu na Západní

Středa Krále Jiřího, Poděbradská + parkoviště, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová + parkoviště, Zahradní

Čtvrtek Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, + parkoviště MHD na komunikaci v lokalitě

Pátek Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na 
rozcestí

40. TÝDEN 29. září až 3. října
Pondělí Tyršova, Scheinerova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova 

(včetně parkoviště pod nemocnicí), Ondřejská
Úterý Hřbitovní, 5. května (nad Lidickou), Máchova, Polská, Jiráskova 

(nad Lidickou ul.), Národní  část, Mozartova (nad Lidickou ul.), 
Baarova, Mánesova

Středa Okružní + 2x parkoviště, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova + 4x 
parkoviště, Truhlářská

Čtvrtek nám. Emy Destinové, nám. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, 
Sportovní, Prašná, malá Vítězná + parkoviště, Chodská − část, 
Mozartova (pod Lidickou ulicí), Pod Tvrzí

Pátek F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova + parkoviště, Jasmínová + park., 
Kvě t inová ,  S .  K .  Neumanna ,  S lunečn í ,  F r i čova ,  
Kamenického, U Trati − část

41. TÝDEN 6. až 10. října
Pondělí Studentská − chodníky po obou stranách od konečné MHD č. 6 

po křižovatku Strmá, K Linhartu − plocha před Zlatou štikou  
parkoviště

Úterý Olšová Vrata − Hornická, Ke Golfu, Strahovská, Julia Mařáka,
Josefa Lady

Středa Pražská od I/6 ke křiž. Na Vyhlídce, K Letišti včetně slepé části, 
Kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Gogolova stezka −  samosběr (cca 
200 bm od Pražské)

Čtvrtek Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Starorolská
Pátek Chodovská, Počerny, Česká + parkoviště za panelovými domy, 

Šikmá, Hradištní + parkoviště, U Brodu
42. TÝDEN 13. až 17. října

Pondělí Závodu míru a Vančurova  − chodníky
Úterý Dobrovského, Jedlová + parkoviště, Partyzánská, Horní, Slezská, 

Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, Rolavská  
kolem Dopravního inspektorátu, Spojovací

Středa Nová, Lesní, Jánošíkova, K Linhartu, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská + 3x parkoviště, Garibaldiho, U Jezírka, 
J. Truhláře, Strmá

Čtvrtek Sokolská, Jahodová, Svatošská + parkoviště u zahrádek, U Dětské 
vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny, K Přehradě

Pátek Čankov + otoč autobusu, Rosnice + parkoviště U kaštanu
Železniční, Táborská

odbor dopravy 

UZAVÍRKY DO 30. ŘÍJNA
Druhá etapa obnovy Čertova ostrova
uzavírka ulic: nábřeží Jana Palacha (část na Čerťáku) a Jateční ulice, objízdná 
trasa: K. Čapka, Foersterova, Koptova ulice.
Rekonstrukce komunikací Dr. Davida Bechera a Jaltské ulice
31. 8. až 15. 10. Jaltská ul. od Dr. D. Bechera po Bělehradskou ul.
15. 10. až 30. 10. pokládka obrusné vrstvy s využitím dopravního značení
Pro potřebu obousměrných provozů bude v jednosměrných ulicích 
operativně vyloučeno parkování.
Stanovení trasy objížďky: Moskevská, Bělehradská, Jaltská / Dr. D. Bechera.

odbor dopravy

POZOR ZMĚNA!
Pracoviště výdeje povolení ke vjezdu do vybraných částí města Karlovy 

Vary (lázeňského území) je 
přesunuto do hlavní budovy magistrátu Moskevská 21. 

Povolení se vydává v 1. patře, kancelář č. 143.
Důvodem tohoto opatření je plánovaná sanace budovy Městské policie 
Karlovy Vary, která probíhá v termínu 1. července až 30. září. Všem 
děkujeme za pochopení.

Bc. Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ



PROGRAMY 7

ART 38, a.s. umělecká agentura
Západní 63, tel: 353 224 598

11. 9. 19.30 Thermal, velký sál Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková 
s televizní předpremiérou pořadu Politické harašení

21. 9. 19.30 Thermal, velký sál Julie, ty jsi kouzelná! Divadlo na 
Fidlovačce Praha, půvabná a duchaplná milostná 
komedie, v hlavních rolích: Tomáš Töpfer, Eliška 
Balzerová

1. 10.  19.30 Thermal, velký sál Waldemar Matuška a další country 
skupiny v X. ročníku Countryfestu

JAZZFEST KARLOVY VARY 2003
XX. Mezinárodní jazzový festival v Karlových Varech

Jazzový kruh, Karlovy Vary, Milan Krajíc, tel: 603 807 218
26. 9. 16.00 Vřídelní kolonáda Nová krev (K.V.)
27. 9. 16.00 Vřídelní kolonáda Jazz kvé (K.V.)
27. 9. 19.30 LS Thermal, velký sál Vít Švec trio (SR, CZ);

Udělení ceny Českého rozhlasu
Bobby Shew a Praha Session Orchestr (USA, CZ)

3. 10. 16.00 Vřídelní kolonáda Jack Herrer quintet (K. V.)
3. 10.  20.00 Divadlo Husovka Dag Hammond, Milan Krajíc, Petr 

Dvorský (USA, CZ)
Jana Koubková Bossanova band (CZ), Jamsession

4. 10. 16.00 Vřídelní kolonáda Blue Condition (K.V.)
4. 10. 20.00 Divadlo Husovka  Spring Hill(USA), 

Uwe Platt quartet (SNR, CZ), Jamsession

FILMOVÝ KLUB
kino Drahomíra, Vítězná 48, tel.: 353 229 185, 353 236 809

4. 9. 19.30 Sokoli režie: Fridrik Thor Fridriksson, Island 2002
11. 9. 19.30 Nikde v Africe režie: Caroline Link, Německo 2001, 

snímek oceněný Oscarem i zvláštní cenou poroty na 
MFF Karlovy Vary 2002

18. 9. 19.30 Stádo režie: Yilmaz Güney, zastupoval Zeki Ökten, 
Turecko 1979, snímek oceněný v Cannes 1982 Zlatou 
palmou

25. 9. 19.30 Mléčná dráha režie: Luis Buňuel, Francie 1969
2. 10. 19.30 Princezna a bojovník 
9. 10. 19.30 Idioti

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 353 447 021

3. až 25. 9. Moře a jiné světy, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Masarykovi na Karlovarsku, Společnost 
T.G. Masaryka Karlovy Vary

od 1. 10. Hledání, práce žáků 1. a 2. stupně nevýtvarníci, ZŠ a 
ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel: 353 224 387, fax: 353 224 388, 

e−mail: gukv@volny.cz
Otevírací doba:  úterý až neděle 9.30−12.00 a 13.00 −17.00

První středu v měsíci vstup volný
2do 14. 9. Barbora Šlapetová: LOVE STORY (2x2)  džungle 

města v konfrontaci s džunglí přírody ve  velkoformáto−
vých fotografiích a obrazech z New Yorku a Nové 
Papui, výstava mladé pražské autorky

23. 9. 17.00 vernisáž: Eusebio Sempere (Španělsko): obrazy, 
plastiky, retrospektivní výstava klasika moderní španěls−
ké malby

HVĚZDÁRNA
K letišti 144, tel.: 353 225 772

hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
každý pátek a sobotu

20.30 Ledové světy, pořad: jaký osud čeká těleso mylně pova−
žované za planetu?

21.30 Na křídlech Pegasa, pozorování noční oblohy, je−li jasno

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel.: 603 375 555, tel. a fax: 353 227 875, 

e −mail: klubpaderewski@volny.cz
6. 9. 18.30 vernisáž výstavy Z díla monogramisty I. P. (do 15.10.)
6. 9. 19.30 Třetí rozměr poezie − zhudebnělá poezie L. Hughese, 

M. Holuba aj., autorské čtení Jana Anděla
Kalandra Revival Band, hudebních lahůdky 

15. až 22. září z technických důvodů galerie uzavřena

z repertoárové dílny legendárního Petra Kalandry, no−
stalgickou vzpomínku připravil Velmi malý komorní or−
chestr Varvary Divišové ve spolupráci s DaD kvintetem

16. 9. 19.30 Karel Zich sólový recitál známého zpěváka 
a kytaristy

19. 9. 19.30 Pavla Kapitánová koncert písničkářky a šansoniérky 
doprovázené pianistou Jakubem Zahradníkem

25. 9. 19.30 Oskar Petr & Jiří Bílý & kapela, písničky z nového 
alba Fabrica Atomica, ale i starší vlastní skladby či 
písně skupiny Marsyas

10. 10. 19.30 BOO vynikající česko−rakouská skupina se svou 
expresívní i jemnou muzikou

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I.P. Pavlova 14, tel.: 353 322 707

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM 2003
5. 9. 19.30 GH Pupp Zahajovací symfonický koncert KSO 

(Abonentní koncert − cyklus A 1) A. Dvořák: 
Slavnostní pochod C dur, op. 54, V. Novák: 
V Tatrách, symfonická báseň, op. 26, B. Martinů: 
Rapsodie − koncert pro violu a orchestr, A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 “Z nového světa," 
Lubomír Malý: viola, dirigent Jiří Stárek

7. 9. 15.00 Dvořákovy sady, Sadová kolonáda Vzpomínkový akt 
u pomníku Antonína Dvořáka, A. Dvořák: Valčík č. 
2 D dur, Humoresky, Smyčcový kvartet “Americký”  
Finále, Manzerovo kvarteto, Josef Malinjak: viola, 
Natalie Rothbauerová: violoncello, Vladyslav 
Liněckij: housle, Josef Jindra: housle

11. 9. 19.30 GH Pupp Symfonický koncert KSO, 
A. Dvořák: Zlatý kolovrat, symfonická báseň, op. 109, 
A. Dvořák: Holoubek, symfonická báseň, op.110, P. I. 
Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll, op 7, dirigent 
Radomil Eliška

16. 9. 19.30 Lázně I Komorní koncert Klavírního kvarteta 
B. Martinů, G. Mahler: Kvartetní věta, A. Dvořák: 
Klavírní kvartet D dur, J. Brahms: Klavírní kvartet 
g moll, op. 25 “Uherský”, Jiří Hurník: housle, Pavel 
Peřina: viola, Miroslav Petráš: violoncello, Emil 
Leichner: klavír

19. 9. 19.30 GH Pupp Symfonický koncert KSO A. Dvořák: 
Othello, předehra, op. 93, B. Martinů: Koncert pro 
flétnu, housle a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 8 
G dur, op. 88, Jarmila Štruncová: flétna, Vladyslav 
Liněckij: housle, dirigent Martin Lebel (Francie)

23. 9. 19.30 Lázně I Komorní večer F. Schubert: Fantasie f moll, 
D 940, M. Ravel: Má matka husa, I. Hurník: Etudy, 
A. Dvořák: Ze Šumavy, op. 68, Pražské klavírní duo 
Zdeňka a Martin Hršelovi

27. 9. 19.30 GH Pupp Závěrečný symfonický koncert (Abonent−
ní koncert cyklus B 1) A. Dvořák: Karneval − přede
hra, op., R. Aldridge: Koncert pro housle a orchestr, 
A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, Boris Kucharsky: 
housle (BRD), dirigent Miloš Formáček

10. 10. 19.30 Lázně I Abonentní koncert − cyklus B (2) 
G. F. Händel: Vodní hudba, ouvertura, T. Albinoni: 
Adagio pro sny, G. Tartini: Koncert pro trubku D dur, 
W. A. Mozart: Symfonie č. 36 C dur “Linecká,”Marek 
Vajo: trubka, dirigent Jakub Klecker

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 253

do 5. 10. výstava Barokní plastika Karlovarského kraje
15. 10. 17.00 vernisáž výstavy Lišejníky kolem nás, do ledna 2004

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel. 353 226 253

do 21. 9. výstava Milíře, Mezinárodní malířský Workshop
23. 9. 17.00 vernisáž výstavy Artkontakt Karlovy Vary 2003 − 

Mezinárodní malířský Workshop, (do 19. 10.)
7. 10. 19.00 přednáška s diapozitivy NOVÝ ZÉLAND − 

SEVERNÍ OSTROV,  přednáší Martin Slíva
Změna programu vyhrazena 

                              Sestavila Jitka Arnoldová, 
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
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TOURFILM 2003 A TOUR REGION FILM 2003
doprovodný program pro veřejnost

23. 9. Thermal, velký sál Tourfilm studentům  
9.00 až 11.00 projekce filmů pro školy

23. 9. až 26. 9. Vřídelní kolonáda a scéna Tosca  
9.00 až 18.00 projekce filmů pro veřejnost

24. 9. až 27. 9. prostranství před Thermalem a před Vřídelní kolonádou 
19.00 až 22.00  (2 projekční místa) Kinematograf bratří Čadíků − 

projekce dokumentů o ČR, cestopisné a hrané filmy

21. 9. až 28. 9. Muzeum Zlatý klíč ARTKONTAKT − Workshop 
výtvarných umělců s výstavou 

23. 9. 16.30 Muzeum Zlatý klíč vernisáž výstavy

23. 9. až 27. 9. Stezka od GH Pupp k Letnímu kinu Putování krajinou 
světa  pokus o národní rekord v délce obrazu

27. 9. 17.00 hotel Jean de Carro vernisáž výstavy − výsledky 
workshopu, videodokumentace

24. 9. až 15.10. Grandhotel Pupp TAU TAO − výstava díla režiséra 
10.00 až 19.00 Jindřicha Poláka v rámci celorepublikové výstavy 

Jindřich Polák − 50 let s televizí a filmem

23. 9. 18.00 Grandhotel Pupp vernisáž výstavy

24. 9. až 25. 9. klub Rotes Berlin prezentace českých a zahraničních 
18.00 cestovatelů s hudbou a promítáním

26. 9. až 27. 9. klub Rotes Berlin Tourfilm party pro mladé  klubové 
22.30 večery s živou muzikou

24. 9. až 26. 9. podium před Thermalem World music v ulicích − 
16.30   hudba různých stylů a národů

26. 9. 20.00 divadelní sc na Tosca divadelní představení s cestovní 
tématikou s hercem Petrem Kostkou

KRAJSKÁ KNIHOVNA
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 232 280

10. 9. 17.00 dětské oddělení J. V. Goethe: FAUST (souvislosti 
vzniku díla) vzdělávací přednáška Jarmily Kocourkové, 
vstupné 30 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní náměstí 2, tel.: 353 221 883

Pro návštěvníky divadla je po představeních připraven spoj, který jede po 
trase divadlo− Richmond − Na Vyhlídce − Tržnice − Horní nádraží − Stará 

Role − Dvory − Doubí − Stadion ZM, na lince platí tarif MHD (nejedná se o 
bezplatnou přepravu)

Prohlídky divadla s výkladem o historii ve dnech: neděle 14., 21. a 28. 
září v 10.00 hod. v českém jazyce

4. 9. 19.30 Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna (zpěvohra 
pro činoherce), MDKV, nejslavnější a nejtajemnější 
singspiel všech dob, režie: Ondrej Spišák

6. 9. 19.30 Láska v operetě a muzikálu, skladby F. Lehára, F. 
Hervého, O. Nebala, E. Kálmána, A. L. Webbera, G. 
Gershwina, L. Bersteina a dalších, zpívají: Pavla 
Břinková a Jan Ježek

7. 9. 13.00  Martin Klásek, Denisa Kirschnerová: Hurvínkova 
a 15.00 P9 cesta do Tramtárie, Divadlo Spejbla a Hurvínka 

Praha, režie: Martin Klásek
9. 9. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační 

komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Petr Veselý

13. 9. 19.30 P1 premiéra Johann Strauss: Netopýr, MDKV ve 
spolupráci s Operním studiem MPCAD, divadelní 
inscenace jedné z nejznámějších autorových operet, árie 
a dueta zazní v německém originále, překlad textů na 
titulkovacím zařízení, režie a úprava: Dalibor Janota, 
dirigent: František Drs, hrají a zpívají: mladí operní 
pěvci a sólisté předních operních scén

16. 9. 19.30 P5 Václav Havel Largo desolato, MDKV, absurdní hra 
aneb česká klasika, režie: Andrej Krob

17. 9. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD, divadelní inscenace duetů, árií a slavných scén 
z operet zazní v německém originále, překlad na 
titulkovacím zařízení, režie: Dalibor Janota, dirigent: 
Jarmila Štruncová, účinkují: mladí operní pěvci a sólisté 
předních operních scén

19. 9. 19.30 Agatha Christie: Past na myši (Mousetrap), MDKV, 
divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie: 
Daniel Fleischer−Brown

20. 9. 19.30 Koncert Pražského podzimu − pronájem
21. 9. 19.30 Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Městské divadlo 

v Ústí n. Labem, opera o třech dějstvích, dirigent: 
Norbert Baxa, režie: Ladislav Štros, j.h., hrají a zpívají: 
sólisté, sbor, balet a orchestr Městského divadla

24. 9. 19.30 P4 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační 
komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Petr Veselý

26. 9. 19.30 P2 Ronald Harwood: Garderobiér, Divadlo v Dlouhé 
Praha, hra o hercích a světě divadla patří 
k nejpřekládanějším a nejhranějším anglickým 
dramatickým textům posledních desetiletí

28. 9. 19.30 Johann Strauss: Netopýr, MDKV ve spolupráci 
s Operním studiem MPCAD, divadelní inscenace 
operety, árie a dueta v německém originále, překlad 
textů na titulkovacím zařízení, režie a úprava: Dalibor 
Janota, dirigent: František Drs, hrají a zpívají: mladí 
operní pěvci a sólisté předních operních scén

4. 10. 19.30 P8 Georg Friedrich Händel: Xerxes, Městské divadlo 
v Ústí n. Labem, opera ve třech dějstvích na libreto 
N. Minata, režie: Martin Otava, dirigent Pavel Baxa

5. 10. 15.00  Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupežníků, MDKV, 
pohádka v níž se objeví skutečně 40 loupežníků, režie: 
Tomáš Dvořák

7. 10. 19.30 P3 Moliére: Misantrop, Činoherní klub Praha, režie: 
Martin Čičvák, hrají: Matěj Dadák, Zuzana Fialová, 
Pavel Kikinčuk, Barbora Hrzánová/Monika Zaťková aj.

8. 10. 19.30 P2 Moliére: Misantrop, Činoherní klub Praha
9. 10. 19.30 P5 Arthur Miller: Pohled z mostu, Divadlo Pod 

Palmovku Praha, režie: Petr Kracík, hrají: René 
Přibil/Karel Vlček, Klára Isssová, Rostislav Čtvrtlík, 
Jan Teplý ml.

DIVADLO HUSOVKA
alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2, tel.: 353 221 883, 353 225 801
19. 9. 19.30 Petr nebo Pavel, koncert, známá karlovarská kapela 

nabídne ověřenou hudební kvalitu, pohodu a vlastní 
originální humor

20. 9. 19.30 Skrupule IV. Marek Eben, je tato všestranná a 
bezesporu noblesní osobnost naší současnosti člověkem 
se skrupulemi? nejen o tom bude další díl oblíbeného 
diskusního pořadu

26. 9. 19.30 PREMIÉRA Petr Michálek: Joker, režie: Petr 
Michálek, MDKV, hrají: Zdeněk Kupka, Vojtěch Efler, 
Daniel Červinka, Lenka Hušková, Radek Bár, Mona 
Matylda Modrá, Zbigniew Kalina, Helena Karochová, 
Karel Beseda, myslíš si, že se na někoho díváš, ale ve 
skutečnosti se někdo dívá na tebe, někomu se směješ, 
ale ve skutečnosti se někdo směje tobě, je tady, všude, 
jmenuje se Joker

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ARAGONIT
Souznění 2003 − 4. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 

zdravotně postižených
19.  9.  Thermal dopolední koncert pro školy
20.  9. Vřídelní kolonáda dopolední kolonádní koncert,

Vřídelní kolonáda odpolední kolonádní koncert
Thermal velký sál večerní galakoncert

ART KONTAKT KARLOVY VARY 2003
Krajská umělecká asociace KV 95, tel.: 353 226 252−3

21. až 28. 9. IV. ročník mezinárodního malířského workshopu
Změna programu vyhrazena                    Sestavila Jitka Arnoldová, OLKP


