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Předávání cen TOURFILM 2007

Primátorka města JUDr. Veronika Vlková (vpravo) předává Cenu Města Karlovy Vary
rakouskému snímku „The Vienna Collection“.

Režisér Pavel Ries (vlevo) a náměstek primátorky Jan Balek převzali z rukou hejtmana Josefa
Pavla (vpravo) Cenu hejtmana Karlovarského kraje za snímek „Karlovarské obrazy“.

DEN STUDENTSTVA
15. 11. čtvrtek

17.00 Galerie Supermarket, Kam přišly melouny, vernisáž
výstavy studentských prací.
19.00 Divadlo Husovka, Kam přišly melouny, studentský
večer - tanec, divadlo, hudba, DJs.

17. 11. sobota

14.00 Hvězdárna, Honba za novami, audiovizuální pořad
o pozorování proměnných hvězd.
15.00 Hvězdárna, Komety - nositelky neštěstí?, audiovizuální pořad o kometách.
16.00 Hvězdárna, Ledové světy, audiovizuální pořad o historii objevů ve Sluneční soustavě.

Akce jsou určeny karlovarským studentům zdarma, pokud není
uvedeno jinak.
Pořádá město Karlovy Vary a o.s. Protebe live.

SUPPORT LESBIENS
Koncert pro studenty

17. 11. 2007

20.00 Karlovy Vary, Lidový dům Stará Role
Studentské vstupné 50,- Kč
Kupony na zlevněné studentské vstupenky (SŠ a VŠ)

jsou zdarma k vyzvednutí pouze v Infocentru Karlovy Vary na Dolním nádraží od 1. 10. 2007.
Ostatní vstupné 150,- Kč
Počet nestudentských vstupenek je omezen !!!

Radniční listy | 1

Průtah

Oprava Bezručovy ulice

Na poslední říjnové dny je plánováno zprovoznění 2. poloviny hlavní trasy stavby „R6 Karlovy Vary – západ, 2. stavba (průtah)“.
Na měsíc listopad je plánováno otevření „Silničního propojení Tuhnice – Rybáře“ (mostu přes Ohři), čímž dojde k propojení těchto dvou městských částí.
Současně bude zprovozněna kruhová křižovatka na Západní ulici.

foto: L. David

PŘÍPRAVA ZIMNÍ ÚDRŽBY
Technický odbor se již v plné míře připravuje na
zimní období.
Základním dokumentem pro provádění zimní
údržby na místních komunikacích je městský operační plán zabezpečení zimní údržby MK Města Karlovy
Vary, který je v současné době předkládán k odsouhlasení do Rady města.
Tento dokument je základní normou pro řízení

a provoz zimní údržby. Jsou zde stanoveny technologické postupy, pořadí důležitosti , časové lhůty pro
zmírňování závad ve sjízdnosti.
„Cílem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací vzniklých povětrnostními
vlivy“.

Což by si měli uvědomit všichni účastníci silničního provozu… připravit se na zimu - přezutím letních
pneumatik na zimní a přizpůsobovat jízdu stavu povrchu komunikace!!!!!!!!
Zimní údržba je zajišťována dodavatelsky, část
provádí firma AVE CZ s. r. o., část provádí Správa lázeňských parků p.o.

Opravy místních komunikací a chodníků v roce 2007
Technický odbor pokračoval v opravách chodníků a místních komunikací , zřídil
se přechod pro chodce na Nám. V. Řezáče, opravily se odvodňovače v ul. J. Truhláře, osadily se zahražovací sloupky na Chebském mostě.
Dále dle požadavků občanů se provedly opravy menšího rozsahu na MK – v ul.
Jánošíkova, Svatošská, Šumavská, Slovanská a Gagarinova.

CAMINOS
1. ročník cestovatelského festivalu
S rozvojem komunikačních prostředků rok od roku přibývá cestovatelů, kteří
se na cesty vydávají individuálně, bez zajištění a podpory cestovních kanceláří.
Individuální cestování poskytuje mimo jiné svobodnou volbu při výběru navštívených lokalit, způsobu dopravy, ubytování a stravování. Hlavním důvodem
vzrůstající obliby individuálního cestování je snížení celkových nákladů na cesty
a také časová nezávislost. Na druhou stranu si musí každý cestovatel zajišťovat
vše potřebné sám. Získání potřebných informací o cílové destinaci není ani dnes
vždy lehkou záležitostí.
Cestovatelský festival je jedna z možností, jak se dostat k cenným informacím přímo od zdroje. Nevyčerpatelnou zásobou užitečných rad a zážitků jsou
právě samotní cestovatelé. Svými poznatky, zkušenostmi a vyprávěním jsou pro
mnoho lidí velkou inspirací. 1. ročník cestovatelského festivalu CAMINOS, který umožní návštěvníkům zhlédnout přednášky ze všech koutů světa, je zaměřený
nejen na cestovatele z našeho kraje, ale i na ty, kteří se pouze na malou chvíli chtějí nechat „unést“ do dalekých krajů. Setkání nabídne širokou přehlídku vyprávění o cestování v exotických i blízkých zemích, spojenou s promítáním fotografií
a videí. Velkým lákadlem budou jistě cyklocestovatelé Lucie Kovaříková a Michal
Jon s přednáškou „Na kole všemi kontinenty“ (Lucie Kovaříková je první Češ-
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Do konce roku se počítá s opravou chodníku v ul. Fibichova a v ul. Studentská,
dojde k opravě zábradlí na mostě přes průtah u budovy Magistrátu města II.
Na základě vydání stavebního povolení se bude realizovat parkoviště v ul. Karlovarská u pečovatelského domu.

kou, která objela svět na kole), cestovatel Karel Wolf s přednáškou o „Ekvádoru
a Galapágách“ a fotograf a cestovatel Lukáš Synek s přednáškou „Írán – horká
země“ . O zakončení festivalu se postará Roman Pekař s přednáškou „Expedice
Pamír-Hindúkuš 2006“.
Z karlovarských cestovatelů Vás jistě zaujme přednáška Libora Baláka „Cesta
na koloběžce do Říma a Santiága de Compostela“, přednáška cestovatelů CA-

MINOS „Mexiko –Guatemala – Salvador – Belize“, přednáška Michala Záhoříka
„Argentina a Chile“ a také se něco dozvíte , jak se žije na Kubě a v africké Keni.
1. ročník cestovatelského festivalu se uskuteční 3. a 4. listopadu v divadle Husovka v Karlových Varech.
Veškeré informace na www.caminos.cz.

Lázeňský festival Karlovy Vary
4. – 7. října 2007

TOURFILM 2007 3. – 4. 10.
2007

Hlavní cenu Lázeňského festivalu Karlovy Vary – Lázeňská společnost České republiky roku 2007 – získala Lázeňská společnost Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium MIRAMARE, s. r. o.

40. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů

Cenu poroty
Cenu primátorky
Cenu hoteliéra

Cenu hlavního
mediálního partnera
Cenu touroperátora

Ve dnech 3. – 4. října 2007 přivítaly Karlovy Vary
hosty 40. ročníku Mezinárodního filmového festivalu turistických filmů a videí s turistickou tematikou
TOURFILM 2006 a 14. ročníku Národního festivalu
TOUR REGION FILM 2007. Vedle TOURFILMu se zde
konaly také Lázeňský festival Karlovy Vary a setkání
sdružení měst ČR, to vše v jednom termínu. CzechTourism všechny tyto tři akce pořádá pod názvem
Karlovarský týden.
Při rekordní účasti v soutěži měli možnost návštěvníci vidět téměř celý exotický svět a celou řadu překvapení. Tradičně vysoký standard předvedla rakouská kolekce, ale mezi špičkou se umístili i země, které
v minulosti ke špičce rozhodně nepatřily. Příkladem
je vítězný film TOURFILMu z Lotyšska - „Sounds Like
Latvia“, ani další filmy pobaltských států nezapadly.
Překvapením je i Bosna a Hercegovina.

Lázeňského festivalu Karlovy Vary
2007 získala Lázeňská společnost
LÁZNĚ AURORA, s.r.o. z Třeboně.
města Karlovy Vary JUDr. Veroniky
Vlkové získalo Kolegium karlovarských lázeňských lékařů
Karlovarského kraje od krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Karlovarského kraje získal ing. Radek
Šnajdr ředitel hotelu Olympia z Mariánských lázní
C.O.T. média – Trendy kluci získali
MUDr. Eduard Bláha a ing. Martin
Plachý.
Lázeňského festivalu společnosti
Terma Travel CZ získal hotel Carlsbad
Plaza

Poděkování
Golfový turnaj města Karlovy
Vary

Sál Richmond - Lázeňský workshop 5. 10. 2007, účastnilo se jej přes třicet lázeňských
vystavovatelů z České republiky a přes 80 zahraničních účastníků ze 14 zemí světa

Malebná scenérie jednoho z nejstarších golfových hřišť u nás - Olšová
Vrata v Karlových Varech, dokreslovala atmosféru uplynulých golfových
klání. Město Karlovy Vary pořádalo
za přispění obchodních partnerů dva
golfové turnaje. První se uskutečnil
v době konání 42. filmového festivalu
dne 6. července a druhý 2. září 2007.
Součástí bojů o stablefordové body
byla i akademie pro nehrající doprovod s PRO trenérkou Stáňou Samkovou. Hosty byli politici, obchodní
partneři a při červencovém turnaji
i řada celebrit. Věříme, že se při podobných příjemných příležitostech
budeme setkávat i v příštích letech.

TOURFILM měl celou řadu zajímavých hostů. Hlavní hvězdou byla hvězda z BBC Michael Palin. Jeho televizní seriály se prodaly do 82 zemí z celého světa.
Jeho Himalaya, Sahara či Cesta okolo světa za 80 dní
patří mezi to nejlepší co v televizní tvorbě vzniklo.
Jubilejní čtyřicátý ročník přilákal celou naši cestovatelskou špičku. M. Stingl, J. Kolbaba, herec J. Dušek,
R. Jaroněk, P. Horký, M. Náplava, Topí Pigula, P. Slavík,
Klempířovi, doc. Sekyra, Vl. Šimek.
Již dnes přichází pozvánka na 41. ročník nejstaršího
filmového festivalu turistických filmů na světě. Ten se
bude konat 8. a 9. října 2008 v Karlových Varech.
Cenu hejtmana Karlovarského kraje obdržel
snímek režiséra Pavla Riese „Karlovarské obrazy“,
s podtitulem Hudebně obrazová imprese inspirovaná 5. symfonií Ludwiga van Beethovena a starobylostí Karlovarského symfonického orchestru.
Snímek přihlásilo do soutěže Město Karlovy Vary
a trvá necelých 12 minut. Na tomto krátkém filmu
spolupracovali i hudebníci Karlovarského symfonického orchestru a vznikl díky finanční podpoře
Města Karlovy Vary.

Děkujeme sponzorům za podporu.
JUDr. Veronika Vlková předává Cenu primátorky ve velkém sále hotelu Thermal
- cenu obdrželo Kolegium karlovarských lázeňských lékařů, cenu převzal
MUDr. Jaroslav Vobořil, předseda kolegia

Předání hlavní ceny Lázeňská společnost roku 2007, na fotce Dr. Antonín Plachý
a ing. Martin Plachý zástupci vítězné společnosti, gratulanti: Doc. Jaroslav Zvěřina
- čestný prezident Lázeňského festivalu, JUDr. Josef Pavel - hejtman Karlovarského
kraje a ing. Rostislav Vondruška - ředitel státní agentury CzechTourism

Náměstek primátorky Jan Balek představuje DVD se snímkem
režiséra Pavla Riese „Karlovarské obrazy“, který obdržel na
Tourfilmu 2007 Cenu hejtmana Karlovarského kraje.
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Obnova památek v lázeňských lesích
V letošním roce se uskutečnila rozsáhlá oprava významných památkových
objektů, vč. úpravy jejich okolí, nacházejících se v Lázeňských lesích. Jednalo se
o objekty Schwarzova kaple, Findlaterův obelisk a kaple sv. Linharta. Obnova

Schwarzova kaple

Nachází se na malém upraveném návrší
(pozemek p. č. 1556/1 v k. ú. Karlovy Vary) poblíž sanatoria Bristol. Původně zde bylo zřejmě významné rozcestí. Dnes ke kapli vede
několik schůdků od dlážděné komunikace
(Sovova stezka) směrem k sanatoriu Myslivna.
Kapli nechal postavit karlovarský občan
Kašpar Schwarz, pravděpodobně v 18. století.
Na mapách okolí města je však zachycena až
ve století dalším.
Kaple byla v průběhu věků mnohokrát
opravována (v poslední době například v letech 1981 a 2000). O vnitřní výzdobu zřejmě
přišla v období po 2. světové válce. V rámci
poslední opravy, zahájené v červenci 2007
zedníci vyspravili a přemalovali omítky. Dále
vybílili interiér a natřeli všechny kovové prvky. Úpravy pak pokračovaly i v okolí kaple.
Podařilo se vyspravit a vyrovnat schody a na
celkový dojem měly velký vliv parkové úpravy. Po vykácení některých dřevin se okolí
kaple značně prosvětlilo.

byla provedena za finančního přispění Města Karlovy Vary, Karlovarského kraje
a Lázeňských lesů.

Kaple a kostel Sv. Linharta
Poustevník Linhart přišel, podle tradované legendy, do ticha lesní samoty nad vesničkou Doubí až z daleké Itálie. Patrně
velký hřích tížil jeho duši a on se jej snažil nějak odčinit. Proto přebýval v prosté chýši v odloučení od lidí a snažil se léčit
nemocné. Nejen s bylinami, ale brzy začal využívat i teplých pramenů od řeky Teplé. Zároveň také léčil domácí zvířata.
Zidealizovaná podoba poustevníka, podle představy neznámého malíře, se zachovala na obraze v kapli. Původní
skromná stavba byla do anglické novogotické podoby přestavěna v r. 1838. Obraz ale vznikl až v období před druhou
světovou válkou a jeho originál je uložen v karlovarském muzeu. Kopie v kapli pochází z roku 1995.
Torzo románského kostela na pahorku nad kaplí, pak připomíná velmi dávnou historii tohoto místa. Ještě před vznikem, dnes světoznámého lázeňského města, zde žili, nedaleko od teplých pramenů, první osadníci. Kostel, který postavili
uprostřed lesů v královské, lovecké oboře, daroval podle záznamů ve starodávných listinách, český král Václav I., roku 1246
řádu křížovníků s červenou hvězdou. To je však jediná zpráva, která se z těch dávných časů zachovala. Další byla až zmínka
o udělení léna. V roce 1325 odměnil Jan Lucemburský svého mana Kojatu a v darovací listině přímo zmiňuje ves Oboru,
včetně polí, luk i lesů v jejím okolí. Osada se však zřejmě brzy zpátky začlenila do královského majetku. Následník proslulého Lucemburka, Karel IV., rovněž dobře znal tento kraj. Lovil v královské oboře a nakonec u řeky Teplé založil město, kterému daroval nejen již jednou zmíněnou ves Oboru, ale i Drahovice, obé s lesy v okolí. Lázně se proto mohly zdárně rozvíjet
a Obora naopak zvolna ztrácela význam. K pramenům to bylo daleko, ale kdy odešel poslední obyvatel staré osady za
snadnějším výdělkem do privilegovaného města u Vřídla, kroniky nezaznamenávají. Určující může být datum, rok 1485,
to se přestěhoval farář od Linhartu na novou faru u gotického kostela přímo nad Vřídlem. O tehdejším bouřlivém rozvoji
lázeňského města svědčí i další nový kostel, který nechal postavit loketský komoří. Pozdně gotická stavba, sv. Ondřej byl
vysvěcen v roce 1500.
Poslední zmínky o Oboře se celkem logicky vztahují do začátku 16. století. K zániku místa a jeho vysídlení možná pomohla i válka karlovarských měšťanů proti zástavním pánům Šlikům, či nějaká epidemie. Souvislost mohou mít i bohaté
nálezy stříbra v Krušných horách a založení Jáchymova. Stříbrná horečka určitě postihla celý kraj. V roce 1530 žilo v Jáchymově asi až 18 000 obyvatel!!!
Některá oborská políčka a mnohé louky využívali karlovarští měšťané ještě dlouho po zániku vesničky. Teprve s rozvojem další etapy lázeňství, při rozšiřování vycházkových tras do výletních míst v širším okolí města, vykoupilo město všechny bývalé pozemky v okolí Obory (Linhartu) a nechalo je znovu zalesnit. Tehdy asi také vznikla boží muka, a nebo rovnou
kaple pod kostelem. Pseudogotická podoba kaple pochází z roku 1838.
Starší, pravděpodobně barokní kapličku, stojící u tehdy ještě stále poměrně frekventované cesty do Horního Slavkova, nechala tehdy přestavět lady Wiliam Russell. Další úpravy zaplatil její syn lord Ampthill v r.
1884. Svědčí o tom pamětní deska na fasádě kaple.
Na malém návrší, nad kaplí, ve skrytu pod lesními velikány, ohraničují
torza zdí místo, kde se kdysi scházeli věřící. Kostel tu stál možná ještě
dříve než ve dvanáctém, nebo třináctém století, jak nahlédnout do hlubiny času a podívat se jací se zde setkávali lidé v době před založením
města u horkých pramenů. Prostý kříž připomíná všechny, kteří tu kdysi
prošli. Obyčejné lidi z malé vesnice v královské oboře nedaleko od hradu Lokte. Později pak všechny návštěvníky tohoto místa z celého světa,
kteří od poloviny 18. století začali chodit na dlouhé procházky do lesů
v okolí lázní.
Restaurirtim Jahre des heren 1838
von Lady Viliam Russell
umgebaut im Jahre des heren 1884
von deren Sohne Lord Ampthill
Oprava kaple, které předcházelo prosvětlení širokého okolí začala
v srpnu 2007. Koncem září zde pracovníci organizace LLKV vysázeli sazenice tisů. Zároveň byla dokončena oprava kaple, včetně vnitřní výzdoby.
Na říjen zbývají už jen novogotické kružby.

Findlaterův obelisk v lázeňských lesích
Osm metrů vysoký památník se nachází poblíž lanové dráhy na Dianu, nad stanicí Jelení skok. Stojí na malém pahorku v nadmořské výšce cca 495 metrů. Cesta k němu stoupá od prostřední stanice lanovky a míjí,
mimo jiné, starý smírčí kříž. Obelisk nechalo postavit město Karlovy Vary v roce 1804. Na trojboký podstavec
se schodištěm navazuje trojboký kónický sloup zakončený koulí. Schodiště umožňuje snazší přístup k pamětní desce, která připomíná zásluhy hraběte J. Findlatera (viz překlad). Skotský hrabě Findlater, a nebo lord, jak se
někdy uvádí, zavítal do Karlových Varů v letech 1793-1810 celkem čtrnáctkrát. Uchvácen krásou romantických
strání nad městem, dal postavit, a nebo rozšířit některé lesní promenády. V r. 1801 nechal postavit ve stráni
nad řekou Teplou vyhlídkový altán, který zde, později pojmenovaný po panu hraběti, dodnes stojí.
V roce 2006 město prostřednictvím své organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary požádalo Karlovarský kraj
o příspěvek na opravu sloupu.
Žádost byla schválena, a tak bylo možné, v druhé polovině roku 2007, přistoupit k rekonstrukci celého obelisku. Zedníci museli spravit zcela rozvaleného schodiště a prostředky vystačily i na renovaci stávající desky.
Nová deska, včetně českého překladu nápisu, ale ještě svého sponzora nemá.
volný překlad:				
překlad upřesněný panem B. Fischerem:
„Panu hraběti Findlaterovi				
„Panu hraběti Findlaterovi
ušlechtilému příteli a ochránci 			
šlechetnému příteli a zkrášlovateli
přírody věnují tento pomník			
přírody věnuje tento pomník
vděční občané z Karlových Varů“			
vděčnost občanů z Karlových Varů“
4. srpna 1804					
4. srpna 1804
obnoveno 1913					
obnoveno 1913			
									
Pavel Reiser
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Čankov
1525 – první písemná zmínka
Nadmořská výška:
418 metrů n.m. v rozpětí 410 – 430 m
Rozloha:
111 hektarů (63 % zemědělské půdy – nejmenší katastr)
1850 – 1970 pod správou obce Sedlec, od roku 1975
pod správou města Karlovy Vary
Rok s nejmenším, největším a současným počtem:
- obyvatel
56 (1846), 308 (1930), 128 (2007)
- domů		
12 (1846), 33 (1930), 46 (1950),
		
42 (2007)
6 kilometrů severním směrem od centra K. Varů
Čankov leží na úpatí smíšeného lesnatého pásma
Čankovský vrch s nejvyšší kótou Stražiště – 545 m n.m.,

odkud se v dávné minulosti střežila zemská stezka vedená od Chebu k Radanovu brodu (Radošov) a dále na
Prahu.
Zástavba, zahrady, silnice a pole leží na uhelném
a kaolinovém ložisku. Tato skutečnost způsobila, že
obec dlouhá léta – až do konce 20. století žila s hrozbou Damoklova meče, pod příkrovem stavební uzávěry, dle níž nebyla povolena žádná nová výstavba
nebo rozsáhlejší rekonstrukce objektů. Kromě pískovny ve srázu Čankovského lesa byl v západní části
v 19. století v provozu uhelný důl VILEMÍNA, v jižní části
ve 20. století podobná šachta KATEŘINA. Severovýchodně pomístní název ZA PLAVÍRNOU dostatečně
vypovídá o plavení kaolinu, podobně jako po těžbě
kaolinu jihovýchodně položený rybník a různé drobné
pinky (propadnutí podzemního hornického díla).
Teprve v posledních letech byla stavební uzávěra
odvolána s ohledem na rozhodnutí ústředních orgánů

o netěžení uhlí v tomto prostoru. Dle možnosti a úvahy majitelů rodinných domků dochází k interiérovým
i exteriérovým (fasáda, nástavba, přístavba) úpravám
a rekonstrukcím objektů včetně úprav zahrad a jejich
oplocení a to podél silniční osy Sedlec (Rosnice) – Čankov – Otovice. Uplatňuje se zde pozvolna i podnikatelská činnost jako např. truhlářství, střihová úprava psů,
sanace vlhkého zdiva, technologie tepelných systémů
apod.
U jiných částí města Karlových Varů se nestává, aby
území (v tomto případě Čankovský vrch) bylo opředeno bájemi, pověstmi a legendami, zvláště i Zmijím králi,
která zapadá tajemně do lesnatých strání nad Čankovem.
Čankov je spojen s Karlovými Vary linkou městské
hromadné dopravy č. 9, které zde má konečnou stanici.
Vladislav Jáchymovský

Čankov - realizované investice
„ Odkanalizování a plynofikace Rosnic a Čankova “
V letech 2001 – 2002 byla realizována akce Odkanalizování a plynofikace Rosnic
a Čankova v celkovém finančním objemu:
STL plynovody – 9,3 mil. Kč, z toho státní dotace 4 mil. Kč (Město KV)
dešťová kanalizace – 4,2 mil. Kč (Město KV)
splašková kanalizace - 13,5 mil. Kč, z toho státní dotace 4,2 mil. Kč (VSOZČ)
Investorem STL plynovody a dešťové kanalizace bylo Město Karlovy Vary a splaškové kanalizace Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ). Zhoto-

vitelem byla společnost TIMA s. r. o., K. Vary - STL plynovody (investor Město KV) se
subdodávkou Krušnohorské stavební a. s., Merklín – dešťová kanalizace a Vodohospodářské stavby a. s., K. Vary (VSOZČ).
Bylo provedeno kompletní zasíťování okrajových částí K. Varů, Rosnic a Čankova
v tomto rozsahu:
STL plynovody – cca 4 300 m, 86 přípojek
dešťová kanalizace – cca 1 500 m
splašková kanalizace – cca 4 400 m, 86 přípojek

Společnost KV Arena již začala obsazovat
multifunkční arénu konkrétními akcemi
a programy

Společnost KV Arena v aktivním a otevřeném
dialogu s veřejností

Již celou řadu konkrétních periodických i jednorázových akcí a programů začala
pro výstavní, sportovně-kulturní a kongresové centrum města Karlovy Vary (multifunkční arénu) sjednávat s významnými zájemci z regionu i z celé ČR společnost KV
Arena, s. r. o. „Již nyní je zřejmé, že hala, nejmodernější svého druhu v republice, se
tak již od svého otevření na jaře 2009 stane dlouho potřebným a důstojným stánkem nejen pro karlovarský extraligový hokej a další sálové sporty a show, ale i pro
tak prestižní kulturně společenské akce jako jsou Mezinárodní filmový festival, týden
karlovarského Tourfilmu, For Arch, zahájení lázeňské sezóny, veletrhy, koncerty, sympozia a mnohé další,“ zdůrazňuje ředitel společnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl.

Dne 15. 9. 2007 nabídla společnost KV Arena, s. r. o., připravující koncepci a zajištění provozu v budoucím sportovně-kulturním, kongresovém a výstavním centru
města Karlovy Vary, široké veřejnosti účast v soutěži na návrh svého loga a maskota
(bližší informace k soutěži v Radničních listech č. 10/2007 nebo na oficiálním webu
společnosti www.kvarena.cz). Soutěž je dvoukolová a je určena všem zájemcům
bez jakýchkoliv omezení - dětem, žákům, studentům, ale i zájemcům dospělým a firemnímu sektoru.

Přípravu jednotlivých akcích programového itineráře arény doplňují nepřetržité
konzultace dílčích technických řešení pro interiér haly a některých unikátních provozních technologií (soběstačnost ve výrobě elektrické energie, využití odpadního
tepla apod.), na které by mohly být návazně napojeny potenciální další uvažované
stavby pro volnočasové využití na zatím volných pozemcích v rozvojovém tuhnickém areálu kolem haly (zamýšlená hala pro míčové sporty, bazén – nyní ve stadiu
projektu pro vydání stavebního povolení). Zahájena byla také nabídková jednání
s renomovanými firmami, které by po vzoru obdobných arén u nás i ve světě měly
propůjčit své jméno.
V nejbližším období se k přípravě dlouhodobého závazného harmonogramu
jednotlivých akcí v aréně přidají pronájmy V.I.P. sky-boxů a prodej permanentek na
řadová sedadla v jednotlivých sekcích haly na vybrané akce. Současně začnou probíhat řízení na provozovatele jednotlivých samostatných obslužných provozů – včetně
velkého flexibilního gastroprovozu, šesti nezávislých bufetů, shopů apod.

Vyhlášení soutěže na návrh loga a návrh maskota společnosti KV Arena, s.r.o.

„Udělali jsme tak výchozí krok k aktivnímu a pozitivnímu dialogu se všemi zájemci
dobré vůle z Karlových Varů a celého regionu, a to zejména s ohledem na mimořádný společenský význam a zřejmé konkrétní určení komplexu multifunkční arény
(plánované zahájení provozu na jaře 2009) pro všestrannější a pestřejší volnočasové
a zábavní vyžití místních obyvatel, návštěvníků města a hostů z regionu i ze zahraničí,“ uvádí ředitel společnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl.
„Potěší nás, pokud se děti, žáci a studenti desítek nejrůznějších škol a zaměření
a další zájemci do námi vyhlášené soutěže svými konkrétními návrhy a nápady zapojí, protože se tak svými pracemi jednak mohou aktivně spolupodílet na celkovém
mediálně-vizuálním obrazu multifunkčního centra i naší společnosti a zároveň tak
pomohou rozšířit a věcně posunout názorové spektrum aktuálního společenského
dění kolem arény,“ dodává ředitel Milan Bártl.

V jedenapůlročním předstihu před otevřením se tak společnost KV Arena začíná
soustřeďovat na úkoly související s komerční výtěžností haly. „S blížícím se termínem otevření našeho víceúčelového centra proto začne pracovní tým společnosti
KV Arena posilovat o příslušné koncepční specialisty, později pak také o technický
personál, který bude zajišťovat vlastní provoz. Při plném vytížení arény půjde zhruba
o 25 zaměstnanců,“ doplňuje ředitel Milan Bártl s tím, že poměr výnosů a nákladů je
nastaven jako vyrovnaný.
Vybraná fakta o karlovarské multifunkční aréně: Předpokládaná kapacita
hlavní haly – cca 6.000 sedících diváků (možnost přestavby interiéru podle typu a velikosti akce, zasouvací tribuny) | Tréninková hala – cca 100 sedících diváků | Velkokapacitní multifunkční kino v hlavní hale – variabilně až pro 850 diváků | Plánované
dokončení celého multifunkčního centra: únor 2009 | Předpokládané otevření a realizace prvních akcí pro veřejnost: jaro 2009
Příklady možného využití multifunkční arény: Lední sporty a show – hokej,
krasobruslení, lední revue | Basketbal, volejbal, házená, nohejbal, sálová kopaná,
flórbal, tenis | Ostatní míčové a další sporty včetně např. motokrosu | Soustředění
domácích a zahraničních sportovních klubů | Veletrhy, sympozia, prezentace, valné
hromady velkých společností | Koncerty, kino | Muzikály, audiovizuální show, divadelní apod. představení | Plesy a další společenské akce | Filmové a hudební festivaly
| … více informací a aktuality najdete na: www.kvarena.cz
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Baden – Baden

pohled na BB z Florentinského vrchu

www.baden-baden.de
opravdové gurmány. Mezi našimi
městy je mnoho podobného, nejen horké prameny ( v Karlových
Varech denně na povrchu jsou
3 miliony litrů horké léčivé vody,
v Baden-Badenu je to pak 800 tisíc
litrů ) dále je to golfové hříště , dostihová dráha v Iffezheimu od
r. 1858, kde se konají nejvýznamnější světové dostihy dvakrát
ročně, mezinárodní letiště, kam
každodenně přilétají letadla nízkonákladové společnosti Ryanair.
Vzhledem k proslulosti a kráse
tohoto města, je i Baden-Baden
vyhledáván velkým počtem zahraniční klientely, v posledních letech
narůstá neustále i počet ruských
lázeňských hostů a tak není divu,
že v současné době i v tomto městě každý druhý hotel vlastní ruští
investoři a v ulicích je rovněž často

Území dnešního Baden-Badenu obývali dříve Kel- slyšet ruština.
tové. Ti si sice byli vědomi léčivých účinků horkých
Pro karlovarské občany je vynikající adresou resolných pramenů (69°C), ale první opravdové lázně staurace Prager Stuben a Hotel am Friedrichsbad,
zde vybudovali až Římané před více než 2000 lety. které patří od roku 1980 rodilému Čechovi p. ProkoToto místo bylo původně nazýváno „Aqua
Aureliae“. V horkých pramenech se koupali císařové, vojáci, ale i jejich koně. Lázně
vznikly za vlády Antonia Caracally ve 2. stol.
našeho letopočtu jako opevněné město
obehnané hradbami. Ale již ve 3. století zaznamenaly lázně úpadek. Archeologické vykopávky v centru města dokládají vysokou
úroveň římské lázeňské kultury. Prostory ke
koupelím byly tehdy vyhřívané, topení ve
zdech a v podlaze dokazuje, jak vysokou
technickou úroveň již v té době Římané znali.
V r. 1112 Hermann II. zakládá markrabství
Baden, za jeho vlády vzniká hrad Hohenbaden, ve 13. století se v jedné z listin markraběte Rudolfa von Baden objevuje poprvé
označení i města jako „Baden“. V průběhu
dalších století se mluvilo o Badenu v zemi
Baden (česky Badensko). Od roku 1931 město obdrželo oficielní dvouslovný název Baden-Baden (první označení Baden znamená
BB Caracalla Therme
koupat se, druhým Badenem je míněn Baden v Badensku). Dnes má město více než
50.000 obyvatel, leží necelých 500 km od
pu Pustinovi, který celá léta partnerskou spolupráci
Karlových Varů v pohoří Schwarzwald (Černém lese), mezi našimi městy velice podporuje. U něho najdou
pouze 12 km je vzdálena francouzská hranice, kterou hosté i české speciality a hlavně vynikající české pivo
tvoří řeka Rýn.
a naši becherovku. Tuto restauraci vyhledávají i slavní
Baden-Baden se stal mondénním lázeňským měs- čeští umělci, když v Baden-Badenu
tem zejména v průběhu 18. a 19. století a to svými vystupují – v pamětní knize p. Puspřekrásnými stavbami a parky , bohatým společen- tiny jsou např. podepsaní Karel
ským životem, který významně rozkvetl po otevření Gott, Helena Vondráčková, Jiří Korn
kasina. Zejména jeho nájemce Bénazet přispěl svými atd. V rozsáhlém televizním studiu
aktivitami k velkému nárůstu klientely v Baden-Bade- SWR, které patří pod TV ARD bylo
nu. Toto kasino patří k nejkrásnějším na světě a svým natočeno v minulosti v koprodukci
románem Hráč ho proslavil i ruský spisovatel F.M. i několik čs. filmů a televizních seriDostojevskij, své stopy zde zanechal i I. S. Turgeněv, álů.
knížata Gagarinové, samozřejmě sem jezdívali i ruští
Partnerské kontakty mezi našicarové a jejich rodiny, takže není divu, že i v Baden- mi městy byly započaty v r. 1990
Badenu stojí Ruský ortodoxní kostel s jednou zlatou a partnerská smlouva byla podevěží z r. 1880. Podobně jako naše město Karlovy Vary psána 7. 11. 1998. Město Badeni Baden-Baden byl každoročně vyhledáván, a je tomu Baden má kromě Karlových Varů
tak i dodnes, významnými osobnostmi z celého svě- ještě partnerská města Menton ve
ta, konají se zde významné kulturní a společenské Francii vedle Monte Carla, Moncaliakce, velké kongresy. Mezi slavné návštěvníky patřili eri v Itálii vedle Turina a město Jaltu
kromě císařů a králů i Johannes Brahms, Clara Schu- na Krymu (Ukrajina).
man, Richard Wagner, Viktor Hugo a řada dalších. NeKromě pravidelných setkávání
jen horké koupele město proslavily, ale i dobré víno zástupců měst, proběhlo již někoz rozsáhlých vinic nad řekou Rýn, vynikající jídla pro lik výměnných pobytů mládeže,

např. děti z Dětského domova Karlovy Vary pobývaly v Baden-Badenu a recipročně děti ze 6. třídy
základní školy z Baden-Badenu v Karlových Varech,
studenti z Prvního českého gymnazia se úspěšně
s pí. Mgr. Hankovou účastnili několika mezinárodních dvoutýdenních seminářů v Baden-Badenu spolu se studenty z Francie a Německa, Karlovarský dívčí
sbor s p. J. Štruncem zde zpíval stejně jako recipročně
proběhly koncerty různých hudebních a pěveckých
spolků z Baden-Badenu v Karlových Varech, rovněž
byly opakovaně organizovány v obou městech výstavy umělců.
Oblast sportu je na obou stranách rovněž hustě
zastoupena, ať už jsou to sportovní výměnné pobyty občanů obou měst – hraní fotbalu, kuželek, bowlingu a volejbalu, tak mládeže na lehkoatletických
závodech, mládež z Badenu se účastní i fotbalových
turnajů Eurosportingu, nedávno úspěšně vystupovaly v Baden-Badenu i gymnastky z SKP Hvězda. Na
vybrané akce s partnerskými městy finančně přispívá i naše město. Na výměnné pobyty mládeže byly
v uplynulých letech opakovaně čerpány příspěvky
z Česko-německého fondu budoucnosti, rovněž tak
několikrát naše město čerpalo z peněz EU pro partnerskou spolupráci měst a to jak pro výměnné pobyty, tak pro konferenci evropských partnerských
měst, která proběhla v našem městě v r.
2005. Spolupracují i lázeňští lékaři, kteří
se také účastní odborných konferencí či
seminářů z oblasti balneologie.
Velice aktivně pracuje Partnerský
spolek v Baden-Badenu, kde je pověřena podporou kontaktů s Karlovými
Vary paní Helga Verspohl, které bylo v
r. 2003 uděleno za její zásluhy čestné
občanství našeho města. Paní Verspohl
je dosud jedinou ženou v naší historii,
která čestné občanství obdržela. Do
Karlových Varů jezdí každoročně skupiny občanů z Baden-Badenu, jejichž pobyt rovněž organizuje paní Verspohl.
Společných aktivit včetně prezentací
obou měst je opravdu mnoho a při soutěži o nejlepší česko-německou spolupráci mezi městy z celkově 65 hodnocených partnerství byla spolupráce
Karlových Varů s Baden-Badenem vyhodnocena na 8. místě. V roce 2008
oslavíme již 10. výročí od podepsání
oficielní partnerské smlouvy.
Jitka Hradílková, vnější vztahy města

BB Leopoldovo náměstí

Dotace pro oblast mezinárodních vztahů na rok 2008
Magistrát města Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové neziskové dotace pro oblast mezinárodních vztahů města na rok 2008, aby své
žádosti posílali na předepsaném tiskopise, vyvěšeném spolu se Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu Města Karlovy Vary na internetových stránkách
www.mmkv.cz na odbor kancelář primátora prostřednictvím podatel-
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ny Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
do 31. prosince 2007.
Tiskopisy žádostí jsou rovněž k dispozici u informátorky v přízemí budovy nebo
u pí. Jitky Hradílkové, č. dveří 414, telefon 353 118 435.

Turné Komorního orchestru ZUŠ A. Dvořáka
dělají reklamu po celé Evropě nejen škole
Málokterá Základní umělecká škola se může pochlubit takovými úspěchy, jako ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, která díky pomoci Města Karlovy
Vary mnohokrát úspěšně reprezentovala město a region po celé Evropě a v Asii.
Po mimořádných úspěších Komorního orchestru
ve Švédsku, Dubaji, Abu Dhabi, Neerpeltu se na jaře
letošního roku v Maďarsku a Španělsku prezentoval
výtvarný obor. Pokud bych se vracel hlouběji do
minulosti, nemohl bych nezmínit Itálii, Rakousko,
Slovinsko Černou Horu a v neposlední řadě i Chorvatsko, kde navazuje Město Karlovy Vary nové partnerství. Naše pravidelné cesty do Chorvatska a Černé Hory odstartovalo pozvání radia Budva do Černé
Hory před dvěma lety. Poté jsme dostali několik nabídek na účinkování v Chorvatsku (Makarská, Šibenik,
Omiš, Záhřeb).
V polovině září 2007 se Komorní orchestr ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary z velmi úspěšného turné vrátil. V rámci tohoto turné odehrál 5 koncertů. Po

cestě v Radium Palace v Jáchymově, Lázních Třeboň,
na Makarské, která se stala orchestru základnou, další
v Medkovići v místním překrásném divadle. Poslední se konal v našem budoucím partnerském městě
Opatiji, kde se orchestr představil v Křišťálovém sále
hotelu Kvarner a sklidil další a opravdu veliký úspěch.
Na společné večeři chorvatští hostitelé vyjádřili velkou pochvalu našim žákům s tím, že nečekali tak
profesionální výkon a vyslovili se pro podporu naší
budoucí možné spolupráce.
Náš velký dík patří pochopitelně těm, kdo nás na
našich cestách finančně podporují. V tomto případě
již po několikáté děkujeme sponzorům z Rotary klubu, firmě MOSER a.s. Děkujeme samozřejmě Městu
Karlovy Vary, protože ač není naším zřizovatelem,
od roku 1998 za primátorů Mgr. Zdeňka Roubínka
a JUDr. Veroniky Vlkové se vždy podílí na nákladech
spojených s reprezentací našich žáků - karlovarských
dětí v zahraničí.
Mgr. Václav Richter
ředitel ZUŠ AD

42. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovy Vary 2. - 9. 11. 2007
Program soutěže:
2. 11.

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

Peter Dvorský - předseda poroty

Průvod sv. Martina
Zveme Vás a Vaše děti v neděli 11. listopadu na již tradiční světelný průvod sv. Martina.
Sejdeme se v 1:0 hodin na začátku ul. TGM u „Becherovky“. Průvod bude zahájen Martinskou
legendou, rytířským soubojem a v 17:00 hodin nás povede sv. Martin se svou rytířskou družinou
městem. Na konci cesty nás čeká vystoupení historického šermu a ohňová šou.
Prosíme maminky o napečení dobrůtek, které si děti vzájemně budou moci rozdat během
slavnosti – symbol obdarování.
Pozadí svátku:
Děti jdou se svými lampiónky a střeží si světýlko, aby jim nezhaslo. Průvod se vydává hledat do
nadcházející zimy a temnoty Martinovo poselství.
Pořádá agentura Rafael za přispění Magistrátu města a Karlovarského kraje.
Kontakt : Martina Hrnková – 775 947 793, 353 236 605

Podzimní lístečkový bál
Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením
Dveře dokořán Vás srdečně zve
na Podzimní lístečkový bál
dne 10. 11. 2007 od 14 hodin.
V restauraci U Kaštanů v Rosnicích.

• . listopadu 1557 - jeden ze čtyř synů karlovarského starosty Fabian Summer končí studium medicíny na lipské univerzitě jako Mistr.
Podniká cestu po italských lázeňských místech. Po návratu dokončuje studia na Wittenberské univerzitě, kde je prohlášen doktorem
medicíny a vyzván, aby medicínu přednášel.
V létě působí jako lázeňský lékař v Karlových
Varech, kde posléze ordinuje trvale. Doporučoval pacientům dietní stravu, zábavu,
rozptýlení a také, aby vyhledávali lázeňské
lékaře, kteří mají nezanedbatelné zkušenosti s léčivými prameny, v jejichž využívání se
osobní lékaři, doprovázející své pány, rozhodně tak dobře nevyznají.
• 7. listopadu 17 - se ve Varšavě narodila Marie Curie-Sklodowská, kterou v červnu 1925
doprovodil z Jáchymova do Karlových Varů
akademik Běhounek.
• 10. listopadu 17 - se v Gross-Glokau narodil spisovatel Arnold Zweig. V Karlových Varech se léčil roku 1958. Na začátku roku 1970
se na Mlýnské kolonádě natáčely záběry pro
televizní film Mladá žena 1914 podle Zweigova románu.

• 1. listopadu 172 - se narodil švédský romanopisec a biskup Esajas Tégner. Do Karlových Varů přijel 26. 6. 1833 po těžké nervové
chorobě. Bydlel U zlatého kamaráda v Křížové
ulici a téměř celý lázeňský pobyt mu propršel.

Grandhotel Pupp, 19.30 hod.
Závěrečný koncert laureátů s orchestrem a udílením
cen Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs

Odbornou porotu soutěže tvoří:
Peter Dvorský - předseda poroty, Gabriela Beňačková, Zlatica Livorová, Brigita Šulcová, Luděk Golat, Anatoli Gusev, Jürgen Hartfiel,
Nikolaus Hillebrad, Young Chul Choi, Dr. Jan Králík CSc., Jiří Štrunc

Listopad 2007

• 12. listopadu 172 - zemřel dr. med. Friedrich
Hoffmann, autor hofmanských kapek, kterého v Karlových Varech angažoval jako osobního lékaře saský kurfiřt a polský král August
Silný. V roce 1705 doporučoval dr. Hoffmann
jako první k pití Mlýnský pramen.

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

Sloupek slavných
návštěvníků a událostí

• 1. listopadu 1952 - založen šermířský oddíl
TJ Lokomotiva Karlovy Vary.
• 20. listopadu 1912 - se narodil arcivévodovi
Karlovi (pozdějšímu poslednímu císaři Karlu
I.) a Zitě Parmské první syn Otto Habsburský,
který jako doyen evropské šlechty zaštiťuje
její májová setkávání v Karlových Varech.
• 2. listopadu 197 - 3. Karlovarský salon v Galerii umění. Karlovy Vary se pyšní tím, že se tu
po roce 1945 konal úplně první Salon v ČSR.
• 2. listopadu 12 - 27. sjezd německých přírodovědců a lékařů se konal v Karlových Varech. Mezi 579 účastníky byl přítomen též Jan
Evangelista Purkyně.
• 2. listopadu 1977 - oslavy 40. výročí karlovarské Střední ekonomické školy ve Velkém
sále Thermalu s následným plesem v Grandhotelu Pupp.
• 27. listopadu 1912 - sčítání karlovarských automobilů: celkem 40 vozů, z nich 15 taxíků.
První automobil zn. Manhart si koupil Ludwig
Moser, druhý, zn. Dietrich, Theodor Pupp.
Třetí - majitel kaolinových plavíren Ludwig
Stark.
Eva Hanyková
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Zpětný odběr elektrozařízení
Milí čtenáři,
vězte, že nefunkční elektrozařízení, stejně jako papír či sklo,
nepatří do běžné popelnice.
Pokud se totiž zdraví škodlivé
materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do
kontejneru, pak skončí na řízené skládce nebo ve spalovně
odpadů. Pro životní prostředí
to vůbec není příznivé. Je proto
potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke zpětnému odběru do sběrné
sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří
zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.
Problematiku zpětného odběru elektrozařízení upravuje novela zákona
o odpadech, která vstoupila v platnost 13. srpna 2005. Výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů ukládá zajistit a financovat zpětný odběr, oddělený
sběr a ekologické zpracování použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů i firem. Za tímto účelem založily významné firmy z oboru
neziskové kolektivní systémy, které organizují zpětný odběr, oddělený sběr
a ekologické zpracování nefunkčních elektrozařízení.
K financování sběru, svozu a zpracování elektrozařízení slouží tzv. recyklační příspěvek. Jedná se o finanční částku, kterou jsou výrobci a dovozci
elektrozařízení povinni odvádět kolektivním systémům na sběr, svoz a zpracování již nefunkčních elektrozařízení.
Všechna nová elektrozařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého
kontejneru. Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu,
v záručním listu nebo v návodu. Takto označená elektrozařízení nepatří do
komunálního odpadu a jejich vyhazování do kontejneru na směsné odpady
nebo do volné přírody je přísně zakázáno.
V příštím díle se dozvíte, jak si ve zpětném odběru elektrozařízení stojíme
v ČR ve srovnání se zahraničím.

Strategický plán udržitelného rozvoje města
Karlovy Vary se již připravuje
Na jaře letošního roku přijala Rada města Karlovy Vary rozhodnutí pořídit
pro naše město nový koncepční dokument, jehož pomocí by město definovalo své klíčové strategické záměry, rozvojové priority, ale i konkrétní postupy
a nástroje jejich naplnění. Tím byla odstartována příprava Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPURM). Spolu s tím padlo i rozhodnutí o postupu
a termínech zpracování. Podle schváleného harmonogramu by měl být SPURM
dokončen a předložen zastupitelstvu k projednání v dubnu příštího roku. Během tohoto času bude zpracována zevrubná analýza stavu města, definovány
strategické cíle jeho rozvoje a konečně i nakoncipován návrh akčního plánu
rozvoje pro nejbližší období, spolu s návrhem trvalého využití celého dokumentu v běžném řízení rozvoje města.
Hlavními garanty úspěšného zvládnutí tak náročného procesu jakým je
tvorba SPURM jsou samozřejmě zastupitelstvo, rada města a pracovníci magistrátu. Vedle nich se na odborné přípravě dokumentu bude podílet externí
konzultant, který byl radou města vybrán na základě výběrového řízení. Strategický plán udržitelného rozvoje není pouze odbornou záležitostí. Naopak
jeho síla i praktický význam pro řízení našeho města velmi závisí i na tom, jak
bude celá strategie přijata občany města, místními podnikateli i neziskovými
organizacemi.
„Hned od začátku proto chápeme daný dokument - ať již jde o fázi jeho zpracování, nebo fázi následné realizace - za věc veřejnou. Proto také považujeme za
nezbytné, aby v každé etapě prací na plánu rozvoje měli občané našeho města
příležitost uplatnit své názory a náměty“, poznamenává primátorka města Veronika Vlková. „Chceme k tomu využít jednak průzkum názorů, kterým budou osloveny podnikatelé činní ve městě, jednak aktivitu tzv. Řídící skupiny, v níž jsou nejen
zástupci z jednotlivých politických klubů zastupitelstva města, ale i representanti
významných institucí a podniků ve městě a neziskového sektoru a která bude řídit
přípravu vlastní strategie města“ doplňuje primátorka Vlková.
Vedle těchto vcelku standardních nástrojů se chystá otevření průběžné diskusní rubriky k výsledkům jednotlivých etap práce na SPURM na internetových
stránkách města a také pořádání přímých pracovních setkání se zájemci z řad
široké veřejnosti. Jen tak totiž vzniká šance, že se SPURM stane nejen důležitým
pomocníkem při rozhodování politické reprezentace města a městské správy
v rámci jim svěřených kompetencí, ale také nástrojem koordinace zájmů a aktivit různých subjektů působících ve městě - jako jsou podnikatelé, neziskové
organizace, odborné instituce i samy občané města.
„Otevřenost přípravy SPURM tedy není jen prázdným, formálním gestem. Naopak. Na ní záleží úspěšnost naplnění praktického účelu celého dokumentu, jako
je „přilákání“ maxima zdrojů ze strukturálních fondů EU do města, zvýšení jeho
atraktivity pro investory i pro návštěvníky či efektivní využívání jeho rozpočtového
a majetkového potenciálu“, konstatuje Veronika Vlková.
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TÍSŇOVÝ SYSTÉM v K. Varech – ANO , NE ?
výsledek ANKETY
Anketou , vyhlášenou v Karlovarských radničních listech (č.10/07), oslovila Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb občany města
Karlovy Vary.
ANKETA si kladla za cíl zjistit zájem – dle vybraných cílových skupin o zavedení TÍSŃOVÉHO SYSTÉMU volání na území města . Své názory jste
sdělovali prostřednictvím anketních lístků do 10.října, kdy bylo hlasování
ukončeno a následně vyhodnoceno.
Celkový počet anketních lístků:
Ankety se zúčastnilo celkem:
volba NE - 79 ANO - 138

25 500
217 respondentů

Dle cílových skupin:
· Senioři						
· Zdravotně postižení					
· Rodiče pečující o dítě/děti				
· Osoby pečující o seniora nebo zdravotně postiženého
· Senioři zdravotně postižení				
· Senior pečující o seniora nebo zdravotně postiženého

95
6
5
12
15
5

Sběrná místa využilo:
A/ MHD – předprodej jízdenek,Zeyerova ul. 65
B/ Magistrát města- informace, Moskevská ul. 16
C/ Jiný způsob 136
Telefonické dotazy: 4
Jak vyplynulo z ankety, většina zúčastněných respondentů má zájem
o zavedení TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU volání v Karlových Varech.
Výsledek ankety bude předložen na vědomí příslušným orgánům města .
Děkujeme vám za účast v anketě.
ŘÍDÍCÍ SKUPINA komunitního plánování sociálních služeb
města Karlovy Vary

Kulturní akce a výstavy v listopadu 2007
CLUB IMPERIAL

2. 11.
9. 11.
16. 11.
23. 11.
30. 11.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
NIKA DIAMANT & VOXTORY (Praha); osobitá zpěvačka s podmanivým hlasem a její
band, repertoár s prvky jazzu, amerického soulu , blues
WALTER PHISHBACHER TRIO (USA); autorský jazz okořeněný davisovskými groovy,
prvky funku, afrokubánské hudby a rocku v podání newyorkského jazzového tria v čele
s excelentním pianistou W. Phishbacherem
FILIP GONDOLÁN BAND (Praha); talentovaný jazzový kytarista a zpěvák v doprovodu
špičkových pražských instrumentalistů
ELIN ŠPIDLOVÁ & JAZZBAND (Praha); vynikající jazzová zpěvačka, interpretka
moderních jazzových kompozic, jedinečný styl i repertoár
PETR ZELENKA QUARTET (Praha); hudební formace bravurního kytaristy P. Zelenky;
netradiční současný jazz s fragmenty skandinávské, arabské a indické klasické hudby

DIVADLO DAGMAR

2. 11.

18.00

2. 11.

19.30

13. 11.

19.30

15. 11.

9.00

15. 11.

19.30

17. 11.

19.00

27. 11.

19.30

Komorní scéna “U” Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice
Začátky představení v 19.30
Židovský hřbitov DUŠIČKY ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, druhé setkání
u opuštěných dětských hrobů na drahovickém židovském hřbitově
Komorní scéna „U“ KDYBY BYLO NEBE...; Scénická koláž na motivy z knihy
F. Fénelonové Dívčí orchestr. Svědectví z koncentračního tábora v Osvětimi
– Birkenau. Hraje Studio Divadla Dagmar
Komorní scéna „U“Miloš Macourek: HRA NA ZUZANKU; Malé absurdní pohrávání.
„Jede se a jede se…na voze i na koze. Na plný plyn, na plnou kapsu, na plnou
márnici, na plnou hubu.“ Hraje Studio Divadla Dagmar
Komorní scéna „U“ ANTIGONÉ; Scénická koláž opírající se zejména
o stejnojmennou Sofoklovu tragédii. Hraje Studio Divadla Dagmar
Komorní scéna „U“ ANTIGONÉ; Scénická koláž opírající se zejména
o stejnojmennou Sofoklovu tragédii. Hraje Studio Divadla Dagmar
Saleziánské divadlo, Praha KDYBY BYLO NEBE...; Scénická koláž na motivy z knihy
F. Fénelonové Dívčí orchestr. Svědectví z koncentračního tábora v Osvětimi
– Birkenau. Hraje Studio Divadla Dagmar
Komorní scéna „U“ ANTICKÉ DĚTI; Večer pravidelného setkávání studentské
divadelní, literární a hudební tvorby.

DIVADLO HUSOVKA

3. – 4. 11.

Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel.: 353 333 316
1. ročník cestovatelského festivalu CAMINOS 2007. Povídání, diashow,
videoprojekce, přednášky od cestovatelů nejen z Karlovarska.
O Růžence, Hudební divadlo Kapsa. Rodinný muzikálek na téma známé
francouzské pohádky o lásce, kráse, závisti, nástrahách zlé sudičky Mechyldy, ale
hlavně o Kašpárkovi, který zamotanou pohádku spolu s dětmi rozmotá a přivede
ke zdárnému konci.
HUGO KARAS. Divadelní studie D3. V původním znění bez titulků. Režie: Anna
Ratajská.
KAM PŘIŠLI MELOUNI. Akce k Mezinárodnímu dni studentstva.
ŠTĚPÁN RAK. Koncert světoznámého kytarového virtuosa ve hře na sólovou
kytaru.
B. Němcová – J. Žák: O CHYTRÉ PRINCEZNĚ. Divadelní agentura Praha.

11. 11.

15.00

13. 11.

19.30

15. 11.
16. 11.

17.00
19.30

25. 11.

15.00

14. 11.
21. 11.
28. 11.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
Insitní malba, Sylva Prchlíková (do 22.11.)
18.00 Literární večer: Dr. Pavel Kočandrle - 1
18.00 Literární večer: Dr. Pavel Kočandrle - 2
17. 00 vernisáž: Výtvarné práce žáků ZUŠ Chodov, Ateliér V. Hrebeňáka a Milana Exnera

DUHOVÁ PALETA

GALERIE NA OCHOZU

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, 1. PATRO
VERNISÁŽ:
1. 11.
11.00 Výstava Venkovské památky Karlovarského kraje
pořádá Spolek pro obnovu venkova Karlovarského kraje
(do 20. 11. ev. do 30. 11.)

GALERIE UMĚNÍ

VÝSTAVY:
pokračuje:

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, fax: 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma

Miroslav Páral – Dvě cesty; Výstava prostorové i plošné tvorby významného
českého keramika (do 4.11.)
pokračuje:
Druhý pohled; Grafika a ex libris německy mluvících autorů působících v Čechách
v letech 1890-1938 ze sbírek galerie umění a ze sbírky ing. M.Humplíka pořádaná
v rámci sjezdu Spolku sběratelů a přátel ex libris (do 18.11.)
7. 11.
17.00 vernisáž Artkontakt 2007 – Trialog; No stop přístupná výstava ve výkladcích
galerie představí umělecké výsledky mezinárodního workshopu konaného letos
v Göteborgu, Hannoveru a Karlových Varech, kterého se zúčastnilo 15 autorů
z Německa, Švédksa a České republiky.
8. – 21. 11.
z technických důvodů galerie uzavřena
22. 11. 17.00 vernisáž Andrej Bělocvětov /192-1997/ - obrazy
Výstava malířského díla neprávem opomíjeného umělce, který svou osobitou cestou překonával
inspirační zdroje moderny 20. století i složitost nelehkého osudu. (do 6.1. 2008)
26. 11. 19.30 Iván Gutiérrez - Madera; Kolumbijský zpěvák, kytarista a skladatel představí
městský folk čerpající z velkoměstských směsí národů celého světa. V podání
dřívějšího hudebního partnera Zuzany Navarové /Skleněná vrba, Zelené album/
a za doprovodu kontrabasisty Tadeáše Mesanyho a perkusionisty Davida
Landštofa zazní písně španělské, portugalské, francouzské i české.
29. 11. 19.00 Andy Warhol a Československo; Významný fotograf a vedoucí studiového
ateliéru na katedře fotografie FAMU v Praze Rudo Prekop pohovoří o fenoménu
Andy Warhola /1928 – 1987/, o budování jeho muzea v Medzilaborcích
a o připravované knize na toto téma.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
42. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka
2. 11.
19.30 Městské divadlo Operní koncert - C 4; Slavnostní zahájení - Gabriela Beňačková,
Agnieszka Zwierko, Peter Dvorský, Jaro Dvorský zpívají italské písně, árie a dueta
ze světových oper. Dirigent Jiří Stárek
9. 11.
19.30 Grandhotel Pupp Závěrečný koncert laureátů 42. Mezinárodní pěvecké soutěže
A. Dvořáka. Slavnostní udílení cen.Karlovarský symfonický orchestr. Dirigent
František Drs
16. 11. 19.30 Lázně III Abonentní koncert KSO - A ; Josef Haydn: Symfonie č. 48 C dur „Marie
Terezie“. Bohuslav Martinů: Koncertní symfonie pro housle, violoncello, hoboj
a fagot. César Franck: Symfonie d moll. Vladislav Liněcký - housle, Šimon Kaňka
- violoncello. Martin Petr - hoboj, Marek Rothbauer - fagot. Dirigent Jiří Stárek
23. 11. 19.30 Lázně III Abonentní koncert - B ; Francesco Carlo Polarolli: Il colore fa la Regina
- předehra. Jaroslav Krček: Koncert pro orchestr. Ferenc Liszt: Koncert pro klavír

č. 2 A dur. Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“ K. 551. Emil
Leichner - klavír. Dirigent Jaroslav Krček

KINO PANASONIC

1. 11.
2.-4. 11.
2.-3. 11.
3.-4. 11.
4. 11.
5.-7. 11.
8. 11.
9.-10. 11.
10.-11. 11.
11.-12. 11.
13.-14. 11.
14. 11.
15. 11.
16.-17. 11.
15. 11.
17.-18. 11.
18.-19. 11.
17.-18. 11.
20. 11.
22. 11.

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
19.30 Filmový klub KV OBČAN PES, režie Wisit Sasanatieng, Thajsko 2004
16.30 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD VB, USA 2007; Režie: David Yates. Hrají:
Daniel Radcliﬀe, Rupert Grint, Emma Watson aj.
19.30 Bio Art MŮJ VŮDCE: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi
Německo 2007. Scénář a režie: Dani Levy. Hrají: Helge Schneider, Ulrich Mühe
aj.
15.00 Bijásek pro nejmenší ZASADIL DĚDEK ŘEPU ČR
17.30 VEČER PRO BARMU - projekce filmů, beseda s odborníky aj.
19.30 GYMPL ČR 2007. Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva
Holubová aj.
19.30 Filmový klub KV HOTEL RWANDA, režie Terry George, Kanada/Velká
Británie/Itálie/JAR
17.00 a 19.30 11. 11. 17.00 HVĚZDNÝ PRACH VB, USA 2007; Režie: Matthew Vaughn.
Hrají: Charlie Cox, Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiﬀer aj.
15.00 Bijásek pro nejmenší PARAPLÍČKO ČR
19.30 BOURNEOVO ULTIMÁTUM, USA, SRN 2007Režie: Paul Greengrass. Hrají: Matt
Damon, Julia Stiles aj.
19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? SATURNO CONTRO Itálie 2007. Režie: Ferzan
Ozpetek. Hrají: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Milena Vukotic aj.
17.00 Představení pro seniory
17.00 Bio Art - Nestihli jste na MFF?
19.30 KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ (Kunsten a tenke negativt); Norsko 2006.
Režie: Bard Breien.
19.30 Filmový klub KV VOLVER, režie: Pedro Almodóvar, Španělsko 2006
15.00 Bijásek pro nejmenší KRAKONOŠ A STRAŠIDLO
19.30 Bio Art SNĚHOVÝ DORT. VB, Kanada 2006.
21.30, 19.11. 17.00 a 20.11. 19.30 MEDVÍDEK ČR 2007.
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Roman Luknár, Ivan Trojan, Aňa
Geislerová aj.
17.00 Bio Art a 21.11. 19.30 EDITH PIAF Francie, VB, ČR 2007. Režie: Olivier Dahan.
Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gérard Depardieu aj.
19.30 Filmový klub KV TAXIDERMIA, režie György Pálfi, Maďarsko 2006

23. 11.

pátek - Středoevr. přehlídka
17.00 VITUS Švýcarsko 2006. Režie: Fredi M. Murer. Vitus získal cenu za nejlpeší
švýcarský film roku a byl nominován na Oscara.
19.30 KONEC. Maďarsko 2007. Režie: Gábor Rohonyi.
24.-25. 11.
15.00 Bijásek pro nejmenší VÁNOČNÍ SEN ČR
25. 11.
neděle - Středoevr. přehlídka
17.00 NÁMĚSTÍ SPASITELE Polsko 2006.
19.30 ČTYŘI MINUTY Německo 2006. Režie: Chris Kraus. Hrají: Monica Bleibtreu,
Richy Müller aj.
26. 11.
pondělí - Středoevr. přehlídka
17.00 ZHROBUDOHROBU Chorvatsko, Slovinsko 2005. Režie: Jan Cvitković. Hrají:
Natasa Mtjasec, Primoz Petkovsek, Nataša Burger aj.
Na MFF v San Sebastianu získal režisér cenu Best New Director.
19.30 IMPORT/EXPORT Rakousko 2006 Režie: Ulrich Seidl. Hrají: Georg Friedrich,
Susanne Lothar aj.
27. 11.
úterý - Středoevr. Přehlídka
17.00 MOVIE ČR 2007. Režie: Ivo Trajkov. Hrají: Ivo Trajkov, Karel Zima aj.
19.30 ZTRACENÁ DOVOLENÁ ČR 2006. Režie: Lucie Králová.
28. 11.
17.00 Představení pro seniory
28. 11.
středa - Středoevr. Přehlídka
19.30 MARTIN SLIVKA - „...MUŽ, KTORÝ SADIL STROMY“. Slovensko 2007. Režie:
Martin Šulík.
29. 11.
19.30 Filmový klub KV OUTSIDER, režie: Dagu Kári, Dánsko/Island 2005
30. 11.-2. 12. 17.00 HVĚZDNÝ PRACH VB, USA 2007. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Charlie Cox,
Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiﬀer aj.
30. 11.-3. 12. 19.30 Bio Art VÁŠEŇ A CIT VB, USA 2007. Režie: Julian Jarrold. Hrají: Anne Hathaway,
James McAvoy aj.

KLUB PADEREWSKI

Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
Tel.:603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderwski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak
3. 11.
David Drábek – Švédský stůl. Představení Divadla V patře je tentokrát jeho
spoluprací s Divadlem BezDirky, pod režijním dohledem přední osobnosti
českého divadla Andreje Kroba. Užírající se milostný trojúhelník, láska obnažená
až na kost, pohledy až do žaludků, hrdinské skutky s vědomím konce vlastní
existence, to vše odehrávající se na dřevěném poli rautu místní honorace.
5. 11.
18.30 Hana Rysová – Bigbíťáci 0. let – fotografie; Jan Burian zahájí vernisáž výstavy
sympatické autorky, která pro nás zvěčnila začátky českých hudebních veličin ve
zlatém bigbítovém období 60. let.
5. 11.
19.30 Jan Burian – Burianova kulturní ozdravovna; Populární pražský písničkář
a „feminista“, navštíví opět Karlovy Vary, které si oblíbil. Pokud máte zájem,
můžete se stát „pacienty“ Burianovy kulturní ozdravovny, stačí přijít do Klubu
Paderewski za panem primářem.
14. 11. 18.30 Služba žen ve starověké církvi; Křesťanská akademie pořádá přednášku Lukáše
Bujny.
15. 11. 18.30 Vše co jste chtěli vědět o judaismu a nemohli jste se zeptat; Diskusní večer
uzavírající letošní Dny židovské kultury v Karlových Varech, při němž se můžete
chazana a melameda místní židovské Obce Chaima Kočího zeptat na cokoliv, co
Vás zajímá a co souvisí s judaismem a Židy.
20. 11.
Míša Leicht; Samostatný recitál frontmana skupiny Cop. Po mnohaletém
působení v žánru F&C se tentokrát Míša Leicht představí ve zcela novém kabátě
a zahraje písničky z posledního alba Je to dobrý...nebe je modrý.
29. 11.
Bluesberry; Pražská bluesrocková skupina vedená Petarem Introvičem, která se
na scéně pohybuje už téměř 30 let, představí posluchačům svou komorní podobu
BB Trijo v obsazení Petar Introvič, Marek Šmaus a Pavel Chozé Jurda.
VÝSTAVA:
Petr Pohanka – Fantastické sny - fotografie

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY

2. 11.
3. 11.

5. 11.

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
19.30 Operní koncert - C 4; Slavnostní zahájení 2. Mezinárodní pěvecké soutěže A.
Dvořáka. Gabriela Beňačková, Agnieszka Zwierko, Peter Dvorský, Jaro Dvorský
zpívají italské písně, árie a dueta ze světových oper. Dirigent Jiří Stárek
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 ﬂétna, Štěpán
Koutník – klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, Kostýmy“
Josef Jelínek.
19.30 Georges Feydeau: BLBOUN. Divadlo Na Fidlovačce; Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška
Balzerová, Petr Rychlý, Mario Kubec, Ctirad Götz, Zdeněk Palusga, Ladilav Trojan,
Václav Svoboda, Petr Hermann, Matěj Kužel, Monika Kobrová, Tereza Bebarová,
Marta Issová, Pavla Vojáčková, Milada Kratochvílová. Režie: Juraj Deák
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je zaměřen na odbornější seznámení s objekty noční oblohy.
17. 11.

Den Studentstva (studenti vstup zdarma)
14.00 Honba za novami. Audiovizuální pořad o pozorování proměnných hvězd.
15.00 Komety - nositelky neštěstí? Audiovizuální pořad o kometách.
16.00 Ledové světy - Audiovizuální program o historii objevů ve Sluneční soustavě.

Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá pozorování
oblohy. U večerních programů pro menší děti nezaručujeme, že pozorování proběhne po setmění.
Uvedené začátky programů jsou časem, kdy provozovatel zajišťuje návštěvníkům přístup do
objektu hvězdárny a program zahájí po 15ti minutové úvodní programové smyčce. Objednávky na
tyto programy je nutno učinit pouze při zájmu navštívit hvězdárnu při vyšším počtu než 8 osob.
Žádáme návštěvníky, aby dodržovali časy začátků programů. Děkujeme za pochopení.
Webcast
Non-stop podle počasí a viditelnosti objektů oblohy. On-line pozorování objektů zimní a jarní
noční i denní oblohy, meteokamera na adrese http://astro.sci.muni.cz/live
PŘEDNÁŠKA:
1. 11.
18.00 Za tajemstvím vývoje hvězd; doc. RNDr.Vladimír Šteﬂ, CSc.
ÚTFA, Přírodovědecká Fakulta Masarykovy University Brno.
Na obloze pozorujeme velký počet hvězd, které se navzájem liší svými
vlastnostmi – charakteristikami. Hovoříme o hvězdách hlavní posloupnosti,
obrech a veleobrech, bílých a hnědých trpaslících atd. Zvídaví posluchači si
kladou otázku, zda mezi nimi neexistují nějaké vývojové souvislosti. V přednášce
dostanou odpověď nejen na tuto otázku, ale budou rovněž seznámeni
s procesem odhalování vzniku hvězd, příčin jejich vývoje, s jednotlivými dílčími
problémy, které astrofyzika musela vyřešit. Budou informováni i o dosud
neodhalených tajemstvích některých fází vývoje hvězd.

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK

Sedlecká 5, Karlovy Vary
Vedoucí kroužku mládeže: Michal Rybka, mrybka@centrum.cz;tel.: 732 212 091
Každé po
16.00 Kroužek mládeže elektrotechniky - pokročilí
Každé út
16.00 Klub pro dospělé
Každá st
16.00 Kroužek mládeže elektrotechniky
Každý čt
16.00 Kroužek mládeže elektrotechniky
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
Čítárna

Oddělení pro děti a mládež

14. 11.
21. 11.
11. 11.

13. 11.

17. 11.

20. 11.

21. 11.
25. 11.

26. 11.
28. 11.

19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ; Komorní orchestr
Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista opery Národního divadla Praha.
Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka hudebních divadel. Galakoncert
operetních melodií a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E.
Kalmána, O. Nedbala a dalších.
19.30 Milan Kundera: “Jakub a jeho pán“ Divadlo Bez zábradlí; Nejslavnější český Jakub
a jeho pán – Jiří Bartoška a Karel Heřmánek – skládají po třiceti letech opět hold
Denisi Diderotovi, neméně slavnému Milanu Kunderovi, ale hlavně divadlu, které
nepostrádá šarm a vtip! Dále hrají: Zdeněk Žák, Veronika Freimanová, Josef Carda,
Vanda Konečná, Petr Pospíchal, Dana Morávková, Kateřina Janečková a Martin
Kubačák
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“; Divadlo Bez
zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka Čvančarová, Michal Kavalčík,
Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/
AthinaLangoska, Kateřina Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip
Čapka, Tomáš Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč,
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografie: Radek Balaš
19.30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“; Severočeské divadlo opery a baletu.
Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče Čajkovského. Hraje
orchestr Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Režie Vladimír
Nečas. Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko
Karlovič
20.00 KRYŠTOF BEST OF AKUSTIC TOUR; Richard Krajčo se skupinou Kryštof právě
přichází s dalším nápadem koncertní šňůrou po českých a moravských divadlech
a připravit posluchačům novou a komornější prezentaci „kryštofovské“ muziky.
15.00 Josef Čapek, Dana Bartůňková „DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA“.
Divadelní společnost Julie Jurištové pohádkový muzikál pro děti. Hrají: Julie
Jurištová, Milena Soukupová, Monika Hladová, Miluše Bittnerová, David
Schneider, Jiří Hána, Libor Jeník, Lukáš Rous, Daniel Koťan a další. Hudbu složili
Radim Linhart a Milan Potoček.
19.30 Dany Laurentová „DRAHOUŠKOVÉ“ Divadlo Kalich; Komedie, která patří k tomu
nejlepšímu, co v současné době nabízí divadelní Paříž. Hrají: Jana Paulová, Pavel
Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout. Režie: Petr Novotný
19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ; Komorní orchestr
Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista opery Národního divadla Praha.
Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka hudebních divadel. Umělecký vedoucí
Petr Macek bude program moderovat i v němčině.

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

po, út, čt, pá
st

13.00 – 18.00
12.00 – 15.00

18.00 Den poezie – K.H.Mácha Máj - umělecký přednes Lucie Domesová s hudebním
doprovodem
18.00 „Karlovarské dřeviny známé a neznámé“, beseda s ing. Milenou Novákovou
o dřevinách v karlovarských parcích a lesích

Městská knihovna K.Vary vyhlašuje:
2. ročník soutěže DOPIS PRO JEŽÍŠKA,,
Doba trvání od 1.11.2007 do 24.12.2007.
Forma dopisu: literární dílo,kresba ,malba…..
Věk: 0-99

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjč.doba po - čt 10.00 –12. 00, 12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 ,
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 ,
Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203,
Doubí, Modenská 150
Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9
Út 14.00 –18.00
Stará Role – pobočka se stěhuje na adresu: Truhlářská 681/19 do budovy ZŠ, prozatím
v rekonstrukci.

ZLATÝ KLÍČ

Lázeňská 3, tel.: 353 223 888, Otevřeno: ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

VÝSTAVA:
Pokračuje: Šaty dělají pračlověka, Pravěk očima i rukama do 31.12.2007
21. 11. 18.00 přednáška RNDr.Jiřího Brabce Maroko – ze Sahary na vrcholky Atlasu

KRAJSKÉ MUZEUM

Nová Louka 23, tel.: 353 226 252, Otevřeno: ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
VÝSTAVA:
Pokračuje: Spolek krušnohorských hrnčířů, do 25.11.

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY

Po - Pá:

Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 605 576 798
11:30 - 12:30
Výdej obědů

Pondělí: 9.00 - 11.00
14.00 - 16.00

K Letišti 144, tel.: 353 225 772
Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
Každý pátek a sobotu 18.00 Xaverius a Měsíc
Pohádkové pozorování večerní oblohy určené nejmenším, tedy dětem od 5 do 9 let s rodiči.
Program je zaměřen na pohádkovou mytologii souhvězdí vhodnou právě pro tuto věkovou
kategorii. Návštěvníkům doporučujeme přijít hlavně v období od 23.11. do 26.11., kdy je na obloze
Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování dalekohledem.
Každý pátek a sobotu 19.30 Na křídlech Pegasa
Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 let. Program je zaměřen na odbornější seznámení
s objekty noční oblohy. Doporučené období pro návštěvu hvězdárny s dětmi je v době, kdy na
obloze nesvítí Měsíc, tedy v době od 5. do 14. 11. nebo kdy lze pozorovat Měsíc kolem poslední
čtvrti od 1. do 3. 11. Nejhorší pozorovací podmínky nastávají od 17. do 30. 11.

Úterý:

Denně 4. - 8. 11.
18.00 Souhvězdí Audiovizuální program o astronomii a astrologii. Historie souhvězdí
a znamení od starověku až po dnešek.
19.30 Na křídlech Pegasa. Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 let. Program

Pátek:
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po, út, čt, pá 10.00 - 18.00
st 10.00 - 14.00
so
9.00 - 12.00

Středa:

8:30 - 9:15
9:30 - 10:15
10:15 - 11:00
13:30 - 15:00
8:30 - 11:00
9:00 - 15:00
9:00 - 11:00
14:00 - 16:00

Čtvrtek: 9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
13:30 - 15:00
8:30 - 9:15
9.30 - 10.15
13.00 - 15.00

Klub Sluníčko (pro rodiče s dětmi)
(cvičení na míčích, výtvarné činnosti, divadlo, zpívání, říkanky...)
Klub pro děti školního věku (výtvarné a vzdělávací činnosti, práce na PC,
doučování AJ, ČJ, M ...)
Angličtina pro pokročilé
Anglická konverzace
Placení obědů
Komunitní šatník
Kavárnička nově !!
Sociální poradenství
Placení obědů
Klub pro děti školního věku
(výtvarné a vzdělávací činnosti, práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
Rehabilitační cvičení I.
Rehabilitační cvičení II.
Senior klub
(přednášky, výlety, tvořivé dílny, zajímavé hry...)
Angličtina pro mírně pokročilé I.
Angličtina pro mírně pokročilé II.
Sociální poradenství

Pravidelné setkávání Armády spásy každou STŘEDU v 16:00
Veřejný internet - kdykoli po domluvě
Od 1. 10. 2006 můžete přispět zasláním DMS Armádě spásy. Stačí odeslat SMS s textem DMS
ARMADASPASY na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. Děkujeme!
Službu DMS zajišťuje o.s. Fórum dárců.

MATEŘSKÉ CENTRUM

11. 11.

Východní 6, 360 20 Karlovy Vary
tel. 353 230 847, 606 581 369, www.materske-centrum.cz
MARTIN PŘIJÍŽDÍ i v roce 2007 ! - místo konání: Jezdecký klub Stará Role, ukázka hřebelcování, krmení koníků, jízda na koni, soutěže a Martin také naděluje. Účast nutno nahlásit
předem, s sebou jablíčka, chleba a další mňamky pro koníky. Spojeno s charitativní sbírkou
pro Kojenecký ústav v K.Varech
Tak jako dobrosrdečný voják Martin se rozdělil o svůj plášť a obdaroval žebráka, který
ho moc potřeboval, tak i Vy můžete obdarovat a věnovat něco někomu, kdo to moc potřebuje. Uděláte dobrý skutek a potěšíte nejen obdarované dětičky ale jistě i sami sebe.
Abychom však nenosili dříví do lesa, volali jsme do Kojeneckého ústavu, o co vlastně mají
nouzi, a co jako dárek přivítají. Uvítají cokoliv KROMĚ PLYŠÁKŮ. Těmi jsou zazásobení na
100 let dopředu. Ale velmi je potěší např.: stavebnice, leporela, oblečení, jednorázové pleny, vlhčené ubrousky a další kosmetické přípravky. A pokud sbíráte uzávěry z PET lahví,
vezměte je také s sebou (nebo je předejte v prostorách MCKV, kde bude sbírka probíhat do
konce měsíce listopadu 2007).
Všem Vám moc a moc děkujeme za dárečky, které pro děti z Kojeneckého ústavu přinesete! Vaše Mateřské centrum K.Vary

listopad 2007 - nový kurz MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ - pod vedením Mgr. Aničky Polívkové cena 450,Kč (3 lekce po 2 hodinách jedenkrát týdně) od listopadu začíná také kurz ANGLIČTINA HROU pro děti od 3
let. připravujeme kurzy PRVNÍ POMOCI

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605
www.regeneracnicentrum.cz a e-mail regeneracni@centrum.cz
13., 27.
18.00 Večery reiki, meditace, tanec ,učení , MUDr. Petr Kadleček
5., 12., 19., 26. 11. 18.30 Cvičení Tai chi
7., 14., 21., 28. 11. 19.00 Cvičení Tai chi
3. 11.
9.00 Kurz aromamasáže
4. 11.
9.00 Kurz reﬂexologie plosky nohy
10. 11.
9.00 Kurz anticelulitidní masáže
17.-18.
9.00 Kurz masáže horkými kameny

pokladně hotelu Thermal a v Infocentru Karlovy Vary
22.11.

THERMAL, MALÝ SÁL

19.30 ZDENĚK TROŠKA “Čisté radosti Zdeńka Trošky “. Humorné povídání o životě.
Vstupenky na představení Z. Trošky budou v předprodeji v Infocentrech - Dolní
nádraží a Lázeňská cca od 1. 10. 2007

Jógacentrum Karlovy Vary

Chebská 56 A– www.joga.cz – tel.: 732-606-474
BUS 1,22 stanice Sklářská
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě®, (1. lekce ZDARMA)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

18.00 Jógacentrum
16.00 a 18.30 Jógacentrum; 19.30 - ZŠ Dalovice
18.00 ZŠ Nejdek (na náměstí)
19.00 Mateřské centrum, Východní 6 - Drahovice

17. 11.

Vegetariánsky - snadno a chutně - seminář (10- 16 hod); na celodenní programy je
nutné se předem přihlásit na výše uvedených kontaktech.

12. 10.

18.00

Český červený kříž Karlovy Vary nabízí

- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro firmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./FAX: 353 221 854, 602 865 110, www.cck-kv.wz.cz
email: v.sladkova@email.cz

Harmonogram 15.11. 2007
Divadlení klub Husovka

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811
e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
Týden knihoven 1. - 7. 10.
Bohatý program, kterým se krajská knihovna připojuje k celostátní akci zahrnuje např. velké
společné říjnové čtení, tvorbu vlastních EX libris, čtenářskou amnestii a spoustu akcí pro děti,
mládež i dospělé návštěvníky knihovny.
VÝSTAVA:

Výstava – hala (do 15.11.2007)
12 x 12 – třetí část návrhů kalendářů studentů 3. ročníku grafického designu SPŠ
keramické v Karlových Varech.
kavárna (po-pá, 10.00-18.00)
Po kolejích času k našim sousedům; Retrospektivní výstava fotografií zachycuje
život obcí na železniční trase K. Vary – Johanngeorgenstadt
Expozice starých fotografií a nových snímků žáků Základní školy jazyků K. Vary
každý čtvrtek od 15.00, A-klub
Chytrá zábava pro každého bez rozdílu věku. Pro zájemce o hraní strategických
a logických deskových, společenských her (Carcassone, Atlantic Star, Amun-re, Da
Vinci Code a další)

VÝSTAVA:
1.-30. 11.
HERNÍ KLUB:

14. 11.
15. 11.
27. 11.
27. 11.
29. 11.

Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec

Program: M. Bok: Preludium a Fuga Fis dur,
M. Bok: Oratorium sv. Zdislava - výběr, W. A. Mozart: Korunovační mše.
Účinkují: Plzeňská filharmonie, Karlovarský pěvecký sbor, Pěvecký sbor
Fontána M. Lázně, sólisté
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné. Akce se koná za
podpory města Karlovy Vary.

“ Kam přišly melouny”
galerie Supemarket
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00
17.00 – 17.15
18.00

instalace výstavy
příprava dílny
vernisáž galerie Supermarket
úvod
konec vernisáže

Husovka
19.30 – 20.00
19.45 – 20.00
20.15 – 20.30
20.30 – 20.45
20.50 – 22.30
22.30 – 02.00

začátek
taneční vystoupení
Severprojekt RAP, Bambasáno a WE UP
Studentské divadlo
Živá kapela
DJ Špagy, Dj Kakao

17.30 Britský filmový klub - The Shining (VB 1980) promítání v angličtině s anglickými
titulky
17.00 Zaniklé obce Karlovarského kraje I. – Karlovarsko. Přednáška Ing. Jaroslava
Pachera.
18.00 odd. pro nevidomé Reading group – setkání zájemců o britskou literaturu.
Ve spolupráci s British council
17.00 Křesťanství – 6. část přednáškového cyklu na téma světové filosofie
a náboženství
17.00 Korfu – 70 let po G. Durrelovi – přednáška Petra Velenského ze ZOO Praha.
Příklad těžkosti ochrany přírody Středomoří.

Informační středisko Karlovarského kraje

přízemí krajské knihovny - tel. 353 502 820
Informační a kulturní servis, mapy, brožury, předprodej vstupenek na akce v celé České
republice i na vybrané akce v zahraničí, prodej místenek na dálkové autobusové linky.
7. 11.
9. 11.
14. 11.
16. 11.
22. 11.

od 15.00
od 15.00
celý den
od 15.00
od 15.00

VÝSTAVA:

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Turnaj v šachu
Výtvarná dílna – Ulehčeme matce Zemi
100. výročí narození Astrid Lindgren – čtení z děl autorky
Turnaj v dominu
Čteme si – dobrodružná literatura

Studijní oddělení – Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice,
tel: 353 224 034; Otevřeno: pondělí – pátek 12.00 – 18.00
„Paličkovaná krása“ (až do 15. 11.)

Literární klub pro seniory každý lichý čtvrtek od 10.00
Pro děti (-15 let)
Každé pondělí
Každou středu
Každý čtvrtek

14.00-18.00 – pondělní hrátky
14.00-16.00 – Jak na to?
(střídavě – témata: angličtina, ekoatelier, zvířátka)
14.00-16.00 – domácí úkoly se studenty

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
6. 11.

THERMAL, VELKÝ SÁL

19.00 Harlem Gospel Choir “God Bless The Children – Wourld Tour 2007
Světoznámý gospelový soubor se vrací po loňském úspěchu do České republiky.
Vstupenky v síti Ticketportal, online na www.ticketportal, na tel. 222 246 283,v
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SPORT

ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po – pá 14.00 – 21.00
so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863

Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová stěna,
doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí – možnost
využití pro petanque
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po – pá 14.00 – 19.30
so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476

- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou,
odbíjenou, nohejbal, ﬂorbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:
po – pá 15.00 – 20.00
so – ne 15.00 – 20.00
svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

ATLETIKA

18.00
12.00
14.30
9.00
19.00
11.45
18.00
12.00
9.00

Jízdárenská 1, 36001 Karlovy Vary

ženy K.Vary - USK Praha
starší dorostenky K.Vary - USK Praha
muži K.Vary - Kraslice
starší dorostenky K.Vary - Pardubice
mladší dorostenky K.Vary - Česká Lípa
mladší dorostenky K.Vary - Ústí nad Labem
ženy K.Vary - Hradec Králové
starší dorostenky K.Vary - Gambrinus Brno
starší dorostenky K.Vary - Valosun Brno

CENA MĚSTA PRO SPORTOVCE
Komise TvS při Radě města Karlovy Vary vyzývá všechny sportovní subjekty k podání návrhů na vyhlášení nejlepšího sportovce
města v roce 2007 v těchto kategoriích:
ŽACTVO:
DOROST A JUNIOŘI:
DOSPĚLÍ:
DRUŽSTVA:

chlapci, dívky
chlapci, dívky
muži, ženy
ženy, muži, mládež (žáci, dorost, junioři)

Návrhy zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor školství,
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary nejpozději do 31. 1. 2008
!!! FORMULÁŘE návrhů budou připraveny k vyzvednutí u sl. Žáčíkové, na MM, odboru školství a tělovýchovy, tel. 353 118 121 !!!

BRUSLENÍ

VI. ročník soutěže
„Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary“

VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ – KARLOVY VARY
Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením, Dostihový
areál Dvory, kontakt + objednávky 353 592 111, 353 592 130

Zimní sezóna: od 1. 12. do 31. 3. – dle klimatických podmínek
Bruslení pro školy: po – pá 7.30 – 14.30
Bruslení pro veřejnost:
út,čt,pá 16.00 – 19.00
so, ne 14.00 – 16.00, 16.30 – 18.30
Komerční využití: po – pa 19.30 – 22.00
so, ne 9.30 – 13.30, 19.00 – 22.00
Cena pro veřejnost: 30,- Kč /hod (vč. DPH), započatá půl hodina 15,- Kč
Cena komerčního bruslení: 1 700,- Kč/hod (vč. DPH)

HOKEJ

Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
17.30 HC ENERGIE – Bílí Tygři Liberec
18.00 HC ENERGIE – HC Hamé Zlín
17.30 HC ENERGIE – Ústí nad Labem
18.00 HC ENERGIE – HC Rabat Kladno
18.00 HC ENERGIE – České Budějovice

CVIČENÍ SE SLOVANEM

Od poloviny září 2007 se opět cvičí v oddílech Sport pro všechny při Tělovýchovné jednotě Slovan Karlovy Vary. Cvičení je určeno každému, kdo má rád pohyb a chce si udržet tělesnou zdatnost a dobrou duševní pohodu. Stačí jen přijít
a přihlásit se na některé z mnoha cvičebních hodin TJ Slovan Karlovy Vary, jejichž
přehled dále přinášíme:
Oddíl
vedoucí
místo den
HODINA
Rodiče a děti Tuhnice
Vltavská
T pondělí 17.00 - 18.00
Předškolní děti Tuhnice Štěpánková
T pondělí 18.00 - 19.00
Předškolní děti
Ilkivová, Tuláková
PgŠ úterý 18.00 - 19.00
Drahovice
Mladší žactvo Tuhnice Jindrová
T pondělí 16.00 - 17.00
Prchalová, Kadeřábková,
pondělí 17.30 - 19.00
Žákyně
DV
Stanková
čtvrtek 17.30 - 19.00
pondělí 19.00 - 20.00
Ženy I.
Žahourková, Jindrová
DV
čtvrtek 19.00 - 20.00
Ženy II.
Látová
DV úterý 19.30 - 21.00
Ženy III.
Píšová, Vondrašová
PgŠ středa 20.00 - 21.00
Starší ženy
Krausová
PgŠ středa 19.00 - 20.00
Jóga I.
Jungwirthová
DM čtvrtek 16.30 - 18.00
Jóga II.
Jungwirthová
DM čtvrtek 18.00 - 19.30
Jóga III.
Kodlová
DM úterý 16.00 - 18.00
Jóga IV.
Jungwirthová
DM úterý 18.00 - 19.30
Jóga V.
Valverde
O čtvrtek 16.00 - 17.30
Muži ml.
Trnka
T
středa 18.00 - 19.00
Muži st.
ZajícTišer
T
středa 19.00 - 20.00
Místo cvičení:

3. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
10. 11.
11. 11.
17. 11.
17. 11.
18. 11.

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

Extraliga:
1. 11.
14. 11.
18. 11.
23. 11.
30. 11.

BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY

T = ZŠ Tuhnice
DV = ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična
DM = ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična
PgŠ = Pedagogická škola
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Dne 4. 10. 2007 se uskutečnil na sportovišti Policie ČR Hvězda v Tuhnicích již VI.
ročník sportovně vědomostní soutěže ,,Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary“.
Akci zahájila náměstkyně primátorky Jana Petříková. Na startu běžeckého závodu,
jehož trasa vedla po stezkách lázeňských lesů, se sešlo 23 čtyřčlenných družstev
sestávajících vždy z dvojice děvčat a chlapců. 11 družstev reprezentovalo 5. ročníky a 12 družstev 9. ročníky karlovarských základních škol. Soutěžící se museli poprat
nejen s fyzicky náročnou běžeckou trasou, ale také s teoretickými otázkami z oblasti
dopravní výchovy a právního vědomí. Otázky zadávali a odpovědi bodově hodnotili
na osmi stanovištích strážníci městské policie společně se studentkami čtvrtých ročníků Střední odborné školy pedagogické, která Městské policii Karlovy Vary pomáhá
zajišťovat řadu preventivních akcí pro děti a mládež. Soutěž měla také bohatý doprovodný program, kdy si účastníci soutěže mohli v prostorách startu a cíle prohlédnout
techniku městské policie a rychlé záchranné služby nebo si zasoutěžit v rámcových
dalších soutěží připravených partnery akce. Na ty nejzdatnější, kteří se dostali na
stupně vítězů čekaly medaile, diplomy a věcné ceny, které do soutěže věnovala
Městská policie Karlovy Vary a ING.
Mladší kategorie: 1. ZŠ Poštovní (Bartoš, Srvátka, Keleová, Fenklová) – třetí vítězství
v řadě a putovní pohár tak našel svého majitele
2. ZŠ Šmeralova
3. ZŠ Krušnohorská
Starší kategorie: 1. ZŠ Konečná (Hotěk, Šíp, Pastorová, Zajíčková)
2. ZŠ Truhlářská
3. ZŠ Krušnohorská.
za oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary
Pavel Torma Jalůvka

Na znovuzrození největšího triatlonového závodu v Karlových Varech se společně s Městem K. Vary
podílela společnost SLOT Game a.s., která se díky finanční podpoře 100.000 Kč stala jeho hlavním
partnerem.

Město Karlovy Vary k Evropskému týdnu mobility
Město Karlovy Vary se
stalo letos členem Národní sítě zdravých měst
a také partnerem projektu
EU s občanským sdružením STUŽ K.Vary. V těchto
partnerstvích se Karlovy
Vary poprvé zapojilo do
akcí Evropského týdne
mobility, 16. - 22. září, který se letos v Evropě pořádá už pošesté. Tato osvětová a propagační akce
má v evropských městech
podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci
při omezování individuální automobilové dopravy
ve městech.

uspořádalo v Malém sále
LH Thermal několik představení ekologické divadelní pohádky pro děti.

V K. Varech byla již
13. září otevřena Naučná stezka se Stará Role
do Nové Role, která chce
zatraktivnit cyklistickou
dopravu. Naučnou stezku s 18 informačními tabulemi o přírodních, historických a technických
zajímavostech slavnostně otevřela primátorka
K. Varů Veronika Vlková se zástupci Města Nová
Role a těmi, kteří se na jejím vzniku podíleli. Stezku financovala STUŽ K. Vary v rámci projektu EU.
Již 10. ročník konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji pořádalo Město
a STUŽ K. Vary ve dnech 19. - 21. září v LH Thermal. V rámci konference proběhla ve čtvrtek 20.
září v kongresovém sále LH Thermal i panelová

Velmi zajímavou byla
akce: „Vyzkoušejte si, zda
jste řidičem třídy A“. Občané – řidiči z Karlových
Varů si mohli vyzkoušet
ekonomickou jízdu osobním automobilem. V rámci
krátkého kurzu vedeného
zkušenými lektory si teoreticky i prakticky osvojovali
techniku jízdy s významně nižší spotřebou paliva,
než je běžné, a dozvěděli
se, jak se stát opravdovým
řidičem třídy A. Akce byla
součástí právě probíhající
národní kampaně „Hledáme řidiče třídy A“ – více na
www.uspornajizda.cz.

diskuze, které se zúčastnil i ministr životního
prostředí Martin Bursík a ředitel Státního fondu
životního prostředí Petr Štěpánek. Oba pánové
mimo jiné i informovali o dotačním operačním
programu, z kterého budou moci zejména obce
a města čerpat prostředky z EU v létech 2007 –
2014 na zlepšení životního prostředí.
Ve středu 20. září od 10. hod a 14. hod. byl v Malém sále LH Thermal uveden pro střední školy
a veřejnost pořad Energie budoucnosti. Ve
čtvrtek a pátek pak Karlovarské hudební divadlo

19. a 20. září zorganizovala STUŽ – ekocentrum
K. Vary první karlovarský biojarmark na předkolonádním prostoru LH Thermal. Prodej biopotravina a ukázky lidových řemesel v 18 stáncích bylo
doprovázeno hudební produkci s moderátorem.
Velký dík za tuto akci patří i řediteli Karlovarského
porcelánu, a.s., panu Ing. Vlastimilu Argmanovi,
který velmi vstřícně a ochotně pomohl se zajištěním prodejních stánků pro biojarmark.
RNDr. Pavel Žlebek
Předseda Výboru SUR

Hledáme vhodné kandidáty na pozici:

VEDOUCÍHO PRODEJNY
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

v lokalitě Karlovy Vary
Náplň pracovní pozice:

• převezmete zodpovědnost za provoz naší prodejny
• vedení a motivování personálu
• administrativní činnost související s provozem

Nabízíme:

• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející společnosti
• seznámení se s náplní pracovní pozice v rámci
programu zapracování
• velmi dobré platové podmínky

LIDL je jedna z nejvíce expandujících
společností působících na trhu v oblasti
maloobchodu s potravinářským zbožím.
LIDL patří k „Top Ten“
evropským
obchodům s potravinami
a je zastoupen v 22
zemích Evropy.
LIDL má více než
7500 obchodů nejen
po celé západní Evropě, expanduje také
do zemí Skandinávie
a východní Evropy.

Palivové dřevo jehličnaté
i listnaté
Info na tel.: 353 220 703
p. Zapletal
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Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás, prosím,
telefonicky na čísle:

311 504 101
nebo se informujte
přímo v dané
filiálce.

LIDL Česká
republika v.o.s.,

Nárožní 1359/11
158 00 Praha 5

www.lidl.cz
job@lidl.cz
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Telegraficky
Spolek sběratelů a přátel exlibris uspořádal svůj letošní sjezd v Kongresovém
sále hotelu Thermal a jednalo se o první podobné setkání v Karlových Varech.
Zúčastnilo se ho 180 sběratelů a milovníků drobné grafiky z České republiky, ale
i ze zahraničí.
Širší veřejnost se mohla s tímto zajímavým uměním seznámit na výstavě s názvem ,,Druhý pohled“, jejíž vernisáže se v Galerii umění Karlovy Vary zúčastnila
i primátorka města Veronika Vlková. Jedná se o společnou výstavu exlibris a velké
grafiky a vůbec poprvé exlibris českých Němců – autorů do roku 1940. Projekt
finančně podpořil magistrát a Česko-německý fond budoucnosti.

zea a galerie umění. Důležité informace o turistickém ruchu v obou městech si návštěva z Opatie vyměnila i s ředitelem Infocentra Karlovy Vary Petrem Masákem.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

  
Českou republiku navštívil v říjnu známý autor literatury faktu Erich von Däniken a během svého pobytu u nás uspořádal přednáškového turné, přičemž mezi
vybranými městy byly vedle Liberce, Ústí nad Labem a Plzně i Karlovy Vary, kde
vystoupil s přednáškou na téma „Nevyřešené záhady minulosti“ doplněnou multimediální projekcí.
Erich von Däniken sepsal na tři desítky knih, které byly přeloženy do 32 jazyků
a prodány v nákladu více než 60 milionů kusů. Na jeho přednášce v Karlových
Varech mohli diváci navštívit všechna důležitá místa, na kterých Däniken našel
důkazy pro své teorie a připravena byla také autogramiáda.
  

Průtah – Ani silný déšť neodradil při posledním dnu otevřených dveří na průtahu městem
Karlovy Vary některé karlovarské radní od myšlenky sjet si jeho dnes už otevřenou část na inline bruslích.

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

J. Scmiedkunz - V karlovarském regionu jsou bohužel stále mnohá zanedbaná místa, která
studenti dokumentovali v soutěži. Autorem vítězné fotografie je Jindřich Schmiedkunz.

Karlovarský region oplývá nespočtem míst, jimiž se může chlubit, ale bohužel
i místy, která by raději každý z nás přehlédl, protože naši krajinu hyzdí. Devastovaná území po letité těžbě, chátrající památky, černé skládky a další nevábná
zákoutí mohla být námětem studentů v soutěži pořádané pod záštitou Střední
zdravotnické školy ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný rozvoj. Nejzdařilejší práce byly odměněny hodnotnými cenami z programů Evropského sociálního fondu a předány vítězům na karlovarském magistrátu.
  
Na návštěvu Karlových varů přijeli zástupci města Opatie z Chorvatska, kteří při
příležitosti návštěvy chorvatského prezidenta v našem městě vyjádřili přání blíže
spolupracovat. Pro tříčlennou delegaci z přímořských chorvatských lázní v čele se
starostou Amirem Mazurem byl připraven pestrý program včetně návštěvy mu-

Při interní kontrole na magistrátu města jsme zjistili, že ve velké většině
případů nebyly ze strany kupujících splněny všechny podmínky pro získání
slevy vzhledem k tomu, že na magistrát nebyly předloženy doklady o účelném vynaložení nákladů na provedení oprav dle smlouvy včetně dokladů
prokazujících provedení řádné úhrady těchto nákladů, což je nezbytnou
podmínkou pro udělení slevy z kupní ceny nemovitosti.
Vyzýváme proto všechny, kteří možnosti proinvestování části kupní
ceny využili, aby předložili v termínu do 31. 12. 2007 všechny doklady, které
doposud na magistrát nedodali, především doklady o řádném zaplacení
těchto nákladů (výpisy z bankovního účtu, pokladní doklad…).
Magistrát města poskytuje tímto občanům prodloužení lhůty, během
níž si mohou ověřit, zda mají všechny podmínky vyplývající z kupní smlouvy splněny. Jestliže do konce letošního roku nebudou tyto doklady předloženy, bude město povinno vymáhat vrácení proinvestovaných finančních
prostředků soudní cestou.
Podrobnější informace o předkládání dokladů v případě jakýchkoli nejasností získáte na odboru financí a ekonomiky magistrátu města na tel. čísle:
353 118 437, případně písemně na odboru financí a ekonomiky – oddělení
prodeje majetku Magistrátu města Karlovy Vary.
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