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TOURFILM 2008: Cena pro film „Vary Karla IV“
Snímek Vary Karla IV. vyhrál na Tourfilmu
2008 soutěž Touregionfilm.
Karlovy Vary o některou z prestižních cen
usilovaly už loni. Tehdy nasadily do hlavní
soutěže film režiséra Pavla P. Riese Karlovarské
obrazy a získaly Cenu hejtmana Karlovarského
kraje. Stejný režisér pro ně letos získal hlavní
cenu Touregionfilmu i Cenu hejtmana
Karlovarského kraje. Klip trvající přes šest
minut vznikl na zadání magistrátu k letošnímu
650. výročí založení města. Část hudby nahrál
Kyle Eastwood, syn herce a režiséra Clinta
Eastwooda.

Tour film 2008 GH PUPP.

Režisér Ries, který se považuje
za karlovarského patriota, se vyznal z lásky
k městu u pramenů ve filmové podobě už
několikrát. Natáčení snímku Vary Karla IV.
ovšem považuje za nejnáročnější práci. Zvláště
náročné bylo podle něho skloubení jazzové
hudby s obrazem. „Ve střižně jsme trávili třeba
osm hodin, abychom dali dohromady 12 vteřin
filmu. A potom se nám to nezdálo a začínali
jsme znovu. Natočené záběry jsme ještě
doplnili o animované části,“ poznamenal Ries.

foto J. Riesová

Režisér P. Ries přebírá ocenění.

DEN STUDENTSTVA 2008 V KARLOVÝCH VARECH
27. 10. 2008 – Lidový dům Stará Role – 20.00 hod.
otevírací party k portálu zdaryvary.cz (koncert, taneční vystoupení, promítání filmů)

12. 11. 2008 – kino Čas - 20.00 hod.
FALCO , film připomene vzestup a pád rakouské popové hvězdy. Zdarma filmové představení pro studenty

16.11. 2008 Lidový dům Stará Role – 20.00 hod.
koncert skupiny CHINASKI
Studentské vstupné 50,- Kč
Kupony na zlevněné studentské vstupenky (SŠ a VŠ) jsou zdarma k vyzvednutí v kině ČAS,
v Infocentru na dolním nádraží a v Krajské knihovně ve Dvorech.
Ostatní vstupné 200,- Kč. Počet nestudentských vstupenek je omezen.

foto J. Riesová
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Most u trati v Bohaticích je již v provozu
V rámci rekonstrukce mostu se vyboural kompletní mostní svršek. Pak se rozřezala odstrojená původní ocelová nosná konstrukce a přistoupilo se k sanaci spodní
stavby. Vrchní rozvolněná část zdiva křídel se ubourala a následně dozdila. U opěr se odstranila pouze část rubového kamenného zdiva a veškeré zdivo křídel
a opěr bylo hloubkově spárováno.
Zdivo křídel a opěr spodní stavby se zesílilo svisle vrtanými mikropilotami s trubkovou výztuží a cementovou zálivkou. Nosnou konstrukci tvoří spřažená ŽB
deska. Spodní část je ze ŽB panelů, vrchní část je dobetonovávaná. V prostoru za opěrami se provedla ztužující deska, která plynule navazuje na desku mostovky.
Pak se provedla celoplošná jednovrstvá izolace celé stavby. Vlastní vozovku tvoří dvě živičné vrstvy a nové hranové obrubníky. Na pravý kraj byly osazeny límcové
římsové prefabrikáty kotvené pomocí kotev vlepovaných do předvrtaných otvorů a byla dobetonována římsa. Levostranný chodník pro pěší byl rozšířen z původní
šíře 1,5 m na 2 m. Pak se osadilo ocelové zábradlí v kombinaci s odraznými obrubníky a pak byly osazeny ocelová svodidla doplněné svislou tyčovou výplní.
Nakonec se na levé straně u obou opěr vybudovaly 2 gabionové zídky, které nesou těleso násypu.
Celkově se vozovka rozšířila na 6 metrů s rozšířením v oblouku na 7 metrů. Chodník pro pěší se rozšířil na 2 metry. Touto rekonstrukcí se odstranila nepřehledná
zatáčka se zúžením na mostě. Nyní bude možný současný bezproblémový pohyb dvou protijedoucích vozidel.
Doba výstavby 22. 5. 2008 – 14. 10. 2008.
Stavba byla dokončena s 37 denním předstihem (původní termín 21.11.2008)
Celkové náklady na rekonstrukci: 14,5 mil. Kč vč. DPH.
Zhotovitel: firma METROSTAV a.s., projektant : firma PONTIKA s.r.o. K.Vary
Investor : Město Karlovy Vary.

Město Karlovy Vary třídí textilní odpad

Kolektivní systém Elektrowin se představuje

Občané města Karlovy Vary mají jako jedny z prvních měst v Karlovarském
kraji možnost odkládat použitý a nepotřebný textil do kontejneru, který je určen
pouze na textil. Kontejnery byly umístěny v Karlových Varech od 18. 8. 2008.
Slouží ke sběru oděvů a textilních materiálů. Umístila je sem firma KOUTECKÝ
s.r.o., která by tímto chtěla poděkovat městu Karlovy Vary za spolupráci, ochotu
a vstřícnost. Projekt nese název KOUTEX.
Firma KOUTECKÝ s.r.o. se již 13 let zabývá recyklací – využitím textilního
odpadu. „Rozhodli jsme se začít sbírat odpad, který jinak celý končí na skládkách
nebo ve spalovnách“, říká vedení firmy. Podstatou je získávání textilního odpadu
rozmístěním sběrných kontejnerů určených pouze na textil. S naším projektem
je samozřejmě spojeno vytvoření nových pracovních míst. Tyto kontejnery
rozšiřují již fungující řadu sběrných nádob, do kterých
se lidé naučili odpad třídit ( sklo, papír, plasty ).

Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví
výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005
Elektrowin, a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím
se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
Do obchodního rejstříku byla společnost Elektrowin zapsána 15. července
2005 a 5. prosince téhož roku obdržela rozhodnutí od ministerstva životního
prostředí o zápisu do Seznamu výrobců jako kolektivní systém pro skupiny
elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče
a elektrické a elektronické nářadí a nástroje) pod registračním číslem: KH001/05ECZ.
O výsledcích hovoří čísla
Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů
a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití
surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů.
Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému – v České
republice je jich zapsáno celkem šest – vypovídají čísla. Konkrétně ta, která
uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno
k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech
odebraných spotřebičů na občana a rok.
V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Za první rok činnosti kolektivních
systémů již toto množství přesahuje 2 kg, z toho Elektrowin ve svém systému
sebral více než 1 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí
a nástrojů. V celkovém objemu to znamená zvýšení sběru elektrozařízení více
než o 2 600 000 kg za jeden rok.
Do konce roku 2008 se ale současné hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá
nám to evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce
roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské
republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení
těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování
a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované
sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit.
Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování
tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých
podmínek nebo jak je systém financován.
Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách:
www.elektrowin.cz.

Odpadem není jen sklo, papír a plast, ale i textil.
Místa pro kontejnery byla vybrána tak, aby k nim
lidé mohli přijet autem a měli tak možnost vzít s sebou
pytle či tašky s textilním odpadem. Jsou samozřejmě
zabezpečené tak, aby nepověření lidé nemohli
z kontejnerů vhozené textilie vybírat. Kontejnery
se budou vyvážet jednou za týden. Tímto sběrem
a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení
životního prostředí.
Návod k použití kontejneru:
1. textilní odpad je vhodné připravit si předem
do zavázaných igelitových tašek či pytlů ( tak lze zaručit, že takto nasbíraný
textil nebude kvůli namoknutí a znečištění zbytečně znehodnocen.
2. balíček s textilem umístěte do vhazovacího prostoru
3. páku přemístěte do horní polohy ( ve směru šipky )
Do kontejneru vkládejte:
-čistý a suchý textil v igelitových taškách
Do kontejneru nepatří:
-boty, koberce, matrace, peřiny, spací pytle, polštáře, závěsy, záclony, kožešinové
oděvy, netextilní materiály, silně znečištěné a mokré textilie
Kontejnery jsou umístěny u společností : Penny market s.r.o., Tesco Stores ČR a.s.,
Ahold Czech Republic a.s., Variada Karlovy Vary s.r.o.
Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude dále při zpracování ručně
manipulováno.
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Vyzdob si své okno, balkon
V rámci oslav 650 let výročí založení města Karlovy Vary probíhala od května do července soutěž „Vyzdob si své okno, balkon“. V průběhu těchto tří měsíců
se mohli občané, kteří jsou hrdí na své květinové výzdoby v oknech a na balkonech, do této soutěže přihlásit. V průběhu srpna pak zhodnotila všechny přihlášené
soutěžící odborná komise skládající se ze zástupců lázeňských parků, magistrátu města a Baumaxu a vybrala ta nejkrásnější okna a balkony. V říjnu byli výherci
pozváni na magistrát města, kde každý z nich z rukou primátorky Veroniky Vlkové a ředitele Baumaxu Drahoslava Stráského obdrželi kupony na nákup
ve jmenovaném řetězci v hodnotě 1.500,- Kč. Abychom ty z Vás, kteří se do soutěže nepřihlásili, nebo na jaře plánují svá okna vyzdobit, inspirovali, přikládáme
několik fotografií vítězných oken a balkonů.

Odborná komise

Fibichova

Na Vyhlídce

Lidická

Vítězná

Gagarinova
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Ottův sloup v lázeňských lesích obnoven
V Karlových Varech byl po mnoha desetiletích obnoven několik metrů vysoký sloup v lázeňských lesích, zbudovaný v roce 1852 na počest řeckého krále Otty I.,
který se v lázních léčil. Na oblíbeném výletním místě zvaném Orientační výšina vydržel přibližně 100 let, než byl poničen. Torzo objevila společnost Lázeňské lesy
začátkem roku 2002. Jak uvedl restaurátor objektu Jiří Pavlík, Ottův sloup byl rekonstruován podle dobových pohlednic a historických záznamů.
Nelehké bylo i vztyčení hotového monumentu. Nejprve se zvažovala možnost vytvořit Ottův sloup úplně nový. Pak ale byla zvolena varianta, že se doplnil
původní zbytek o nový kámen. Z celkových nákladů zaplatilo město 300.000 Kč a 50.000 Kč přispěl Karlovarský kraj.
Pomník, stojící na výšině, která nyní nese název Ottova, ukrývá také poselství pro budoucí generace. Do kopule byl uložen tubus, který obsahuje dva dokumenty.
Jejich autory jsou karlovarský historik Stanislav Burachovič a karlovarský kronikář Květoslav Kroča. První připomíná historii památky a její obnovu, druhý přibližuje
současnost lázeňského města.

1852

2008

Foto & design Milan Dvořák
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43. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka
Karlovy Vary, 7.- 14.11.2008
7.11. - Grandhotel Pupp - 19.30
Slavnostní zahájení soutěže - Operní koncert
„Hvězdy Visegrádské čtyřky“
Agniezska Tomaszewska – soprán (Polsko)
Terézia Kružliaková – mezzosoprán (Slovensko)
Richard Samek– tenor (Česká republika)
Michele Kalmándi – baryton (Maďarsko)
Karlovarský symfonický orchestr diriguje Petr Vronský
7.11. - I. kolo oboru PÍSEŇ - Lázně I
8.11. a 9.11. - I. kola oborů JUNIOR a OPERA - Lázně I
10.11. a 11.11. - II kola oborů JUNIOR a OPERA - Lázně I
12.11. - finálové kolo oboru PÍSEŇ - Lázně I od 14.00 hodin
13.11. - finálová kola oborů JUNIOR a OPERA s orchestrem Lázně III od 15.00 hodin
14.11. - Grandhotel Pupp - 19:30
Závěrečný koncert laureátů s orchestrem a předáním cen
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs
Odborná mezinárodní porota
Dvorský Peter - předseda poroty,
Magdalena Blahušiaková, Antonio Carangelo,
Young Chul Choi, Jürgen Hartfiel, RNDr. Jan Králík, CSc.,
Zlatica Livorová, Sarah Meredith, Blanka Morávková,
Jitka Soběhartová, Miloslav Stříteský

Předseda odborné poroty Peter Dvorský a absolutní vítěz soutěže 2006 Jung Heyk CHO z Jižní Koreje.

Slavní návštěvníci - Zajímavé události
9.-10. listopadu 1938 - Křišťálová noc - v českém pohraničí připojeném k nacistickému Německu hořely synagogy, byly ničeny a vykrádány židovské obchody
a židovští muži byli odvlečeni do koncentračních táborů, odkud byli propuštěni až poté, co podepsali, že jejich majetek propadá Říši. Celkem bylo zdemolováno
na 7 500 židovských obchodů. Také v Karlových Varech byla vypálena synagoga v Sadové třídě a zničeny všechny židovské obchody.
10. listopadu 1759 - se narodil ve švábském Marbachu představitel německého klasicismu Friedrich Schiller, který přijel na léčení z Rudolstadtu 9. července 1791,
doprovázen manželkou, švagrovou a dr. Ferdinandem Eickem. Ubytovali se U bílé labutě proti Jánskému mostu. Dům pak byl nazýván Schillerovým domem.
Zbourán byl při rozšiřování Divadelního náměstí.
10. listopadu 1909 - odhalen pomník Friedricha Schillera v parku za Galerií umění. Autorem stavby je architekt Friedrich Ohmann, autor reliéfu karlovarský rodák
Max Hiler.
zima roku 1909 - byla tak mírná, že kvetly třešně.
13. listopadu 1899 - zemřela na svém zámku v Třebívlicích poslední Goethova láska Ulrika von Levetzow ve věku 95 let, pohřbena je na třebívlickém hřbitově.
Goethe ji potkal poprvé na Staré louce v sezoně 1806 jako dvouletou. Později 74letý Goethe požádal o ruku osmnáctiletou Ulriku. Vzhledem k tomu, že se Goethe
postupně dvořil Ulričině babičce paní von Broessigke i mamince Amalii von Levetzow, nemohla situace dopadnout jinak, než dopadla.
20. listopadu 1964 - zahájena generální přestavba Grandhotelu Moskva (Pupp).
26. listopadu 1949 - předána po stavebních úpravách veřejnosti Zítkova kolonáda. Současně byla přejmenována na Kolonádu Československo-sovětského
přátelství. Tento název nesla až do listopadu 1989, kdy jí bylo vráceno původní jméno.
29. listopadu 1959 - navštívil Karlovy Vary prezident Guinejské republiky Secou Touré s doprovodem.
listopad 1969 - položen základní kámen k sanatoriu Sanssouci, první stavbě nového lázeňského domu po druhé světové válce. Dne 25. května 1970 byly zahájeny
stavební práce a sanatorium postaveno za tehdy neuvěřitelných 18 měsíců jugoslávskou firmou 7. JUNI. Celkové náklady za stavbu činily 2,5 milionů dolarů. Roku
2005 došlo k celkové rekonstrukci Sanssouci za 138 milionů korun.
listopad 1969 - nastoupilo prvních 180 lázeňských hostů z tehdejšího NDR a čeští samoplátci do nově otevřeného Švýcarského dvora. Tehdy stál třítýdenní
lázeňský pobyt 1910,- Kč až 2000,- Kč pro české samoplátce a 7-14 dolarů za den pro zahraničního hosta.
Eva Hanyková

Dotace na rozvoj mezinárodní spolupráce na rok 2009
Magistrát města Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové neziskové dotace na rozvoj mezinárodní spolupráce na rok 2009, aby své žádosti
posílali na předepsaném formuláři, vyvěšeném spolu s dalšími informacemi a se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Města Karlovy Vary na internetových
stránkách www.mmkv.cz pod heslem „Co dělat, když“ klik na „Návody životních situací“ klik na heslo „dotace“ atd.. Vyplněné žádosti je možno doručit na odbor
kancelář primátora prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary do 31. prosince 2008.
Tiskopisy žádostí jsou rovněž k dispozici u pí. Jitky Hradílkové, č.dveří 414, telefon 353 118 435.

Pozvánka na 18. Historický seminář Karla Nejdla
V neděli dne 30. listopadu letošního roku se v Alžbětiných lázních v Karlových Varech mezi 9 a 17 hodinou uskuteční již 18. ročník HSKN. Seminář tradičně
připravil Klub přátel Karlových Varů ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kraje, Muzeem Karlovy Vary. Srdečně zváni jsou všichni zájemci o kulturu
a regionální historii Karlovarska. Budou moci vyslechnout velmi zajímavé přednášky, z nichž jmenujme namátkou např. tyto: Marie Curie jak ji neznáme, Pobyty
Josefa Hlávky v Karlových Varech, Život a dílo dr. Josefa Löschnera, Hoteliér Johann Georg Pupp, Rodina lorda George Williama Russella v Karlových Varech, Nové
poznatky o historii golfu v Karlových Varech, Válečné pomníky na Karlovarsku a Zajatecký tábor v Jindřichovicích. Vstup na seminář je volný. Těšíme se na Vaši
účast.
(SB)
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Karlovarské multicentrum KV Arena přivítalo na patnáct set návštěvníků
Nečekaných patnáct set návštěvníků z celého kraje využilo pozvání Města Karlovy Vary a společnosti KV Arena a přišlo se v sobotu 27. září 2008 dopoledne,
v rámci již druhého Dne otevřených dveří, osobně seznámit s postupem výstavby nového karlovarského víceúčelového komplexu. Počet zájemců na této dobře
organizačně zajištěné a i díky příznivému počasí mimořádně vydařené akci přitom mnohonásobně překonal předchozí minulou akci (proběhla skoro před rokem
– 13. října 2007).
V pestré záplavě zvědavých hostů, kteří se na vlastní oči přišli přesvědčit o aktuálním stavu stavební rozpracovanosti největšího krytého sportovně společenského
areálu a zároveň jednoho z nejočekávanějších a nejsledovanějších projektů v Karlovarském kraji a širším regionu, nechyběly rodiče s nejmenšími ratolestmi,
předškolní a školní mládež, studenti, lidé středního věku ani senioři.
Na pochůzkové trase s odborným výkladem diváky čekaly jak obě haly multicentra
– aréna i tréninková hala, tak spojovací koridory, prstencové ochozy na jednotlivých
podlažích, části technologických provozů, nasvícené tribuny i prostory budoucích
restaurací nebo šatny a relaxační zázemí ukryté v jižní tribuně o patro níže pod hlavním
vchodem s turnikety.
Největší pozornost návštěvníků vzbudila především větší z hal – aréna, kde právě
specialisté montovali rozvod topení pod budoucí ledovou plochu (samotný chladicí
systém bude položen o několik vrstev výše). Aréna bude vybavena nejšpičkovější
současně dostupnou technikou a pojme na 6.000 sedících diváků, při koncertním
či filmovém uspořádání – s využitím části míst přímo na ploše – pak až kolem 7.500.
Řada z účastníků exkurze neskrývala příjemné překvapení z netušené funkční variability
a chystané víceúčelové využitelnosti celého areálu a uváděla, že se na jeho otevření a akce
v něm již netrpělivě těší. Město i kraj podle nich již takovou reprezentativní dominantu
pro plnohodnotnější aktivní i pasivní volnočasové, sportovní, zábavní a společenské
vyžití místních občanů již bezpochyby dávno a naléhavě potřebovaly.
Celé Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum se po otevření v první polovině
roku 2009 zařadí mezi nejmodernější srovnatelné multifunkční halové komplexy v České
republice a střední Evropě.
Den otevřených dveří

Evropský unikát - obě haly se čtyřmi základními rozměry hrazení
Unikátně do čtyř základních poměrů bude možné nastavit délku a šířku mantinelů
pro hokejová klání v obou halách budoucího sportovně zábavního multicentra
– v aréně i hale tréninkové. Uvedená variabilita tak zařazuje karlovarský areál
do nejvšestranněji využitelných srovnatelných komplexů nejen v ČR, ale i v Evropě.
Rozmístění masívních kotvících – barevně odlišených ocelových prvků pro jednotlivé
varianty 26x56 m (NHL), 29x60 m, 28x60 m a 26x60 m je znázorněno na obrázku
z tréninkové haly. Operativní rozměrová modifikovatelnost obou ploch zároveň
přispívá celkové konkurenceschopnosti KV Areny.
Partery po demontáži z modulů sestaveného hrazení, položení izolace a zakrytí
zátěžovou (nášlapnou) vrstvou nabídnou efektivní prostor přes 1.600 m2. Dispozici
interiéru arény multicentra navíc lze přeskládat po celém obvodu teleskopickým
zasunutím tří nejspodnějších stupňů řad pod tribuny – při tomto uspořádání se zde
pouze na samotné dějové ploše pro společenské akce, koncerty, diskotéky, festivaly
či kongresy apod. programy získá až 2.000 m2 – pro stání, pro umístění řad sedadel,
stolovou konfiguraci nebo pro výstavní účely…
Pro zajímavost doplňujeme, že centrální obří multimediální osmihranná kostka,
zavěšená se stropu na vazníkové střešní konstrukci, bude ve své vertikální ose
pohyblivá – bude tak podle typu akce možné dynamicky měnit její pozici (světlou
výšku) nad podlahou.
Přehled výchozích parametrů a uvažovanou kapacitu dílčích užitných – diváckých
a komerčních bloků Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra Karlovy
Vary lze souhrnně získat na stránkách www.kvarena.cz, pod odkazem na produkt
„Výstavy, veletrhy, sympozia a kongresy v srdci Evropy“ (na str. 5 a 6).

Aréna-varianta hokej

Foto sérii ze Dne otevřených dveří najdete na webu
www.kvarena.cz, na stránce Výstavba – pod odkazem
Fotogalerie.

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme na další shledání!

Aréna- varianta kino
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Cestovatelský festival Caminos 2008

Pomoc obětem domácího násilí

Program festivalu

Spolupráce Městské policie v Karlových Varech a Intervenčního
centra v Sokolově dostala další konkrétní podobu. Od 2. října 2008
mají občané Karlových Varů, kteří se domnívají, že jsou ohrožováni
16.30 - „ Zahájení festivalu „ / Jenda Herec
násilným chováním ze strany svých blízkých osob, možnost osobní
17.00 - „ Cestování s dětmi „ / Barbora Mykisková
konzultace se strážnicí a sociálním pracovníkem Intervenčního
18.30 - „ Fotografování mořských savců „ / Jirka George Karbus
centra přímo v Karlových Varech. Na základě sdělených informací
20.00 - „ Žil jsem mezi šamany „ / Mnislav Zelený Atapana
navrhne strážnice spolu s odborníky na domácí násilí další postup
Sobota 15. listopadu 2008
při řešení náročné životní situace občana. Pro osobní konzultace
10.00 - „ Přes Kavkaz do Gruzie „ / Vojta Filip
je vyčleněna místnost v prostorách Městské policie v Karlových
11.30 - „ Severní Indie - Cestou nepoznanou „ / Pavel Kos
Varech – Staré Roli, ul. Školní 7. v Lidovém domě. Obyvatelům města
13.30 - „ Venezuela - Proti proudu Orinoka až do kraje indiánů Yanomami „ / Martin Mykiska je zaručena anonymita a diskrétnost. Poradenské a informační
15.30 - „ Patagonie 2008 aneb z Ohňové země až do Santiaga de Chile „ / Jarda Rejcha
centrum domácího násilí při MP Karlovy Vary má otevřeno každé
17.00 - „ Kapské město - Viktoriiny vodopády aneb 7000km Jižní Afrikou „ / Lukáš Černík
úterý a čtvrtek od 16:00 – 18:00 hodin.
18.30 - „ Ekvádor a Galapágy - Mezi lovci lebek „ / Stanislav Hořínek
Důležité kontakty:
20.00 - „ SENEGAL TOUR 2007 - Documentary Film „ / Hernán Vilchez ( KABOPRO )
Intervenční centrum Karlovarského kraje
J.K.Tyla 461, 356 01 Sokolov, Tel. 352661418, fax: 352669839,
Neděle 16. listopadu 2008
Mobil: 736 514 095
e-mail: intervencni@centrum.cz
10.00 - „ Nová Guinea - Expedice Cartens Pyramid „ / Milan Daněk, Alena Žákovská
Poradenské a informační centrum domácího násilí při MP
11.30 - „ Čínou po hedvábné stezce „ / Lukáš Synek
Karlovy Vary
13.30 - „ Mongolsko - Putování tajgou a stepí „ / Michal Bureš, Martina Burachovičová
Úterý čtvrtek 16:00 – 18:00, Služebna MP, Školní 7, 360 17 K.Vary
15.30 - „ Na hliníkovém oři po Divokém západě - národními parky USA „ / Lucie Kovaříková,
– Stará Role, Tel. 353 549 209, Tel. (24 hodin): 353 118 911
Michal Jon
17.00 - „ Skialpinismus na Kamčatce „ / Jan Pala
Městská police Karlovy Vary
18.30 - „ Trabantem po Hedvábné stezce „ / Dan Pribáň, Jan Kozel, Vladislav Růžička
19.45 - „ Brazílie - Cesta v rytmu samby „ / Dušan Porada
21.00 - „ Zakončení festivalu a vyhlášení divácké ceny „ / Jenda Herec
Alespoň jednoho jsme poznali. Koho? SPONZORA! DOBRÉHO
Veškeré aktuální informace, informace o vstupném či případné změny v programu na : ČLOVĚKA!
www.caminos.cz . Vstupenky v hodnotě 50, 100, 150 a 250 Kč je možno zakoupit v době
Vedoucího autoškoly pana Hejhala, který umožnil nám zdravotně
a místě konání festivalu nebo od 1. listopadu v předprodeji kina Panasonic.
postiženým (organizace Svazu zdravotně postižených K. Vary) zájezd
za kulturou do Hlávkova muzea, zámku v Lužanech, a dále exkurzi
v muzeu Prazdroj v Plzni.
Čtyřicet členů svazu postižených civilizačními chorobami, Vám
pane Hejhale, děkuje a přeje Vám i Vaší autoškole hodně šťastných
kilometrů.
Za Svaz postižených civilizačními chorobami
Vlasta Bernačíková - předsedkyně

Pátek 14. listopadu 2008

Poděkování

Putovní pohár MP ovládli žáci
z Truhlářské

ve spolupráci s TyfloCentrem Karlovy Vary, o.p.s.
pořádají

6. Reprezentační ples
nevidomých a slabozrakých, který se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 19.30 hodin
v prostorách kulturního domu v Ostrově nad Ohří na velkém sále a kavárně.
V průběhu plesu bude připravena bohatá tombola a pestrý kulturní program
s předtančením, vystoupením zrakově postižené zpěvačky Lenky Kosinové a o půlnoci
bude losována hlavní tombola. K tanci a poslechu na kavárně od 19.30 hod bude hrát
pan Jan Neveselý, ve velkém sále se budou střídat Karlovarské duo Invence pod vedením
pana Cigánka a duo Dominant pod vedením pana Hořínka. Ozvučení obou prostor zajistí
mediální partner Studio 060 Štefana Škulavíka, dalšími mediálními partnery jsou Kabel
Ostrov s.r.o. a Dům kultury Ostrov.
Záštitu nad plesem převzal Karlovarský kraj s hejtmanem a město Ostrov se starostou
ing. Janem Burešem.
Zájemci o vstupenky na ples si je mohou zakoupit na střediscích TyfloCenter a SONS,
na těchto adresách:
Cheb
TyfloCentrum ( areál ČSAD) Emil Miklóš – 354 431 621 kl.48
OO SONS ( Karlova 17, Cheb) p. Vrchlavská – 776 558 358
Sokolov
TyfloCentrum( Jednoty 1628) p. Maruščáková – 731 446 281
OO SONS – p. Pleier – 728 006 496
Chomutov SONS ( Dřínovská 4606) – p. Fuková – 474 628 957
Ostrov
TyfloCentrum (Hlavní tř. 1365) - pondělí, středa, pátek – 353 674 103
K. Vary
TyfloCentrum(Vítězná 52) – 353224324, p.Rogaczewski 603 265 875
Doprava na ples je zajištěna autobusem z Karlových Varů do Ostrova a zpět – bližší informace při
prodeji vstupenek.

Ve čtvrtek dne 2. 10. 2008 se uskutečnil již VII. ročník sportovně
vědomostní soutěže ,,Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary“.
Akci, které se zúčastnilo přes 70 dětí, zahájil velitel městské policie
Bc. Marcel Vlasák. Na startu běžeckého závodu, jehož trasa vedla
po stezkách lázeňských lesů, se sešlo 19 čtyřčlenných družstev
sestávajících vždy z dvojice děvčat a chlapců, přičemž se soutěžilo
v kategorii 5. a 9. ročníků 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 studenty
čtvrtých ročníků Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické Karlovy Vary, 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 soutěžích
s rádiem Dragon a v prostorách tělocvičny shlédnout filmy
s přírodovědnou tématikou, kterými se prezentovala společnost
pro trvale udržitelný život (STUŽ). Na ty nejzdatnější, kteří se dostali
na stupně vítězů, čekali medaile, diplomy a věcné ceny, které
do soutěže věnovala Městská policie Karlovy Vary.
Výsledky
Mladší kategorie: 1. ZŠ–Truhlářská 1 (Sojma, Horvát, Feldesová
a Eliášová), 2. ZŠ–Truhlářská 2, 3.
ZŠ–Poštovní
Starší kategorie: 1. ZŠ-Truhlářská
(Matouš, Pahr, Vaňátková
a Schmiedlová), 2. ZŠKrušnohorská, 3. ZŠ-Libušina.
Za oddělení prevence a dohledu
Městské policie Karlovy Vary
Pavel Torma Jalůvka
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► Kulturní akce a výstavy v listopadu 2008

Odbornější pozorování letně-podzimní večerní
oblohy. Doporučený minimální věk 10 let.

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

7.11
14.11.
21.11.
28.11.

Blues Messengers Jedna z nejlepších kapel bluesové scény, dynamická
a výrazná formace vynikajícího zpěváka a kytaristy O.Bartase.
XXL Blues Band Stylově výrazný bluesband s prvky funku,rhytm&blues,soulu,la
tiny…Osobitý zpěv a repertoár umocňuje skvělé instrumentální umění kapely.
Stan the Man Blues Band Bluesman s velkým charisma - skotský zpěvák,
kytarista Stan Wolarz v čele tria hrajícího výjimečně autentické blues.
Luboš Andršt Blues Band Světově proslulý kytarista Luboš Andršt,
s jehož formací vystoupí legenda bluesové scény - zpěvák a hráč
na foukací harmoniku - Ondřej Konrád; společný koncert těchto
muzikantských celebrit skýtá opravdu mimořádný posluchačský zážitek.

INTERNETOVÁ POZOROVÁNÍ NON-STOP http://www.astro-webcast.eu
Astronomická pozorování on-line podle pozorovacích podmínek
nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů
na našem ojedinělém webu.
5. 11.

17:00 SVĚT MALÉ ASTRONOMIE 2008 - SVĚT OČIMA MRAVENCE A OBRA
Cyklus osmi pořadů určených především dětem 5-18 let a jejich
rodičům. Základní předností každého z nich je ve zpracování divadelní
formou za doprovodu animované projekce a krátkých pohádek. Na
závěr,pokud to dovolí podmínky, budou doplněny malým pokusem,
nebo společnou hrou k danému tématu. Vypravěč v roli vědce
tentokrát zavede děti do světa mikrokosmu a makrokosmu, který se na
jedné straně ukrývá v okuláru mikroskopu a na straně druhé v okuláru
dalekohledu. Bližší informace na telefonu 777953423

17. 11.

15:00 – 20:00 DEN STUDENTSTVA 2008
Den otevřených dveří hvězdárny pro všechny zájemce o astronomii
z řad studentů základních i středních škol Karlovarského kraje. V
případě jasné oblohy proběhne v rámci akce pozorování. Studenti ZŠ a
SŠ od 6 let vstup zdarma, ostatní jednotně 20,- Kč.
Bližší informace na telefonu 777953421

Každý den hraje živá hudba: • Marakas Band – neděle až úterý • Gipsy Hery Band – středa
a čtvrtek • Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení: Magic show nebo Orientální tance

►

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

VÝSTAVA:
pokračuje: VARY(i)ACE. Výstava pořádána v rámci oslav 650. výročí založení města zahrne
současnou výtvarnou tvorbu více než desítky autorů z Karlovarska. (do 2. 11.)
VERNISÁŽ:
13.11.
17.00 Aleš Lamr – vsobě
Bilanční výstava významného českého autora představí monumentální obrazy
a objekty naplněné duchovním poselstvím, které charakterizuje abstraktní
projev, hravost a především nespoutaný gejzír barev
(do 11.1.2009)
PŘEDNÁŠKA:
6.11.
19.00 Pražský kubismus – Zdeněk Lukeš
Přednáška a diaprojekce historika architektury, věhlasného odborníka
a popularizátora tohoto oboru bude věnována kubistické architektuře Prahy.
KONCERT:
26.11.
19.30 Vlasta Redl
Osobitého písničkáře s kvalitními texty i hudebně zajímavými autorskými
skladbami tentokrát doprovodí kytarista Luboš Javůrek a fujarista Sweetja.

►

14. - 16. 11.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI
Akce určená především dětem ve věku 8 – 14 let. Děti mají možnost
strávit celý víkend tj. od pátku večer do nedělního odpoledne, přímo
v prostředí hvězdárny. Program akcí se ubírá vždy určitým tématem,
převážně z oblastí astronomie, které je zpracováno zábavnou a
poutavou formou her. Je-li navíc příznivé počasí, zahrnuje program
pozorování noční oblohy dalekohledem. Bližší informace na telefonu
777953423

ASTRONOMIE V ČÍSLECH
Kurs astronomie pro vážné zájemce od 10ti let. Kurs tvoří ucelený
cyklus, jednotlivé lekce však na sebe nenavazují, proto je možné přijít
kdykoli i v průběhu školního roku na přednášky a praktika k jednotlivým
tématům. Bližší informace na telefonu 777953421
31.10.

17:00 - 19:00 1. lekce Kursu: Stavba vesmíru

HUSOVKA Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č. 353 333 316
31. 10. – 2. 11.

7. 11.
9.11.
16. 11.
23.11.

28. 11.
29.11.

19.30 NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN. Divadelní studio D3. Před arogancí a mocí nelze
utéct ani se schovat. Je třeba bránit se včas. Režie: Anna Ratajská
15.00 HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní studio D3 Jan Drda. Pohádkový příběh
pro malé i velké diváky. Režie: Anna Ratajská
15.00 KOUZELNÁ STUDNA. Docela velké divadlo Litvínov. Loutková pohádka
na motivy africké pohádky.
15.00 JAK CHODIL KUBA ZA MARKYTOU. Divadlo rozmanitostí Most. Iva
Peřinová. Příběh o prosťáčku Kubovi a jeho popletené cestě za
nevěstou
19.30 NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN. Divadelní studio D3. Před arogancí a mocí nelze
utéct ani se schovat. Je třeba se bránit. Režie Anna Ratajská
19.30 BRAN Tradiční hudba Bretaně v podání energické česko-francouzské
kapely.

►

DUHOVÁ PALETA ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15
Otevřeno po – pá 15.00 18.00
VERNISÁŽ:
5.11.
17.00 Obrazy, Jiří Končel (do 27.11.)
3.12.
17.00 Práce studentů keramické a sklářské školy v Karlových Varech

►

►

►

HVĚZDÁRNA KARLOVYVARY K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21,
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
St a Pá 17.00 – 19.30

STÁLÁ ASTRONOMICKÁ VÝSTAVA
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných
programových doplňků pro děti i dospělé. Prodáváme též astronomické
publikace, pohlednice, Turistickou známku číslo 1531 a stylové kapesní
Sluneční hodiny.
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 12. - 15. 11. kolem Měsíčního
úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 5. - 8. 11. Na pozorování
doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá
pozorování oblohy.
Vstup do objektu hvězdárny provozovatelem umožněn vždy 30 minut
před uvedeným začátkem programu.
Každou středu v
18:30

14.11.

17:00 - 19:00 2. lekce: Souhvězdí

28.11.

17:00 - 19:00 3. lekce: Astronomické přístroje

3. 12.

17:00 SVĚT MALÉ ASTRONOMIE 2008 - SLUNCE Z PRACHU
Povstali jsme z prachu. Dříve než se zrodilo naše Slunce, planety,
Země, život a my lidé, bylo tu značné množství zředěného prachu a
plynu. Co uvedlo do pohybu tuto látku, že se počala zhušťovat a v jejím
středu zrodila se hvězda zvaná Slunce? Bližší informace na
telefonu 777953423

►

RADIOKLUB OK1KVK Sedlecká 5, Karlovy Vary, info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením na radiotechniku,
základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska
na Blatenském vrchu se pravidelně účastní v národních i mezinárodních radioamatérských
závodů a soutěží.
Každé po
Každé út
Každou st
Každý čt

16.00
16.00
16.00
16.00

1.11.
1. – 2.11.
8. – 9.11.
16.11.

05.00 – 07.00
14.00 – 14.00
12.00 – 12.00
08.00 – 11.00

►

Každý pátek a sobotu ve
20:00
NA KŘÍDLECH PEGASA

Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky
SSB liga
A1 Contest
OK- OM DX Contest
Mistrovství ČR juniorů VKV

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR Husovo nám. 2, Karlovy Vary

7.11.

19.30 Grandhotel Pupp „Hvězdy Visegrádské čtyřky“ - B 3
Zahajovací koncert 43. Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka,
Agniezska Tomaszewska - soprán (Polsko), Terezia Kružliaková
- mezzosoprán (Slovensko), Richard Samek - tenor (Česká republika),
Michele Kalmandi - baryton (Maďarsko), dirigent Petr Vronský

14.11.

19.30 GH Pupp Závěrečný koncert 43. Mezinárodní pěvecké soutěže
Antonína Dvořák, účinkují vítězové a laureáti 43. ročníku soutěže,
dirigent František Drs.

21.11.

19.30 Lázně III Tóny nad městy - B 4, Ludwig van Beethoven: Egmont
- předehra, op. 84, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č.
27 B dur K.595, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll

NA KŘÍDLECH PEGASA
Večerní pozorování pro všechny věkové kategorie.

Každý pátek a sobotu v
18:30
POHÁDKOVÉ POZOROVÁNÍ
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5
let.

ODBORNÝ POZOROVACÍ VÍKEND
Akce určená pro účastníky kursu zaměřená na odborná pozorování
noční oblohy, práci s astronomickou technikou a zpracování
napozorovaného materiálu.
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„Osudová“, op. 67, Marco Schiavo - klavír (Itálie), dirigent Ernst Theis
(Rakousko)
28.11.

►

19.30 Lázně III Večer španělské hudby - C 5, Manuel de Falla: Třírohý
klobouk - suita č. 2., Joaquin Rodrigo: Concerto de Aranjuez pro
kytaru, Mario Castelnuovo-Tedesco: Koncert č. 1 D dur pro kytaru,
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Španělské capriccio, Miriam Rodriguez
Brüllová – kytara, dirigent Mario Košik (Slovensko). Koncert se
uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Španělska v Praze.

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

1. - 2.11.
1. - 2.11.
1.11.
2.11.

1.11.
3. 11.
4.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7. 11.
9.11.
8.11.
8.11.
8.11.
9.11.
10. 11.
11.11.
12.11.
10. 11.
11.11.

12.11.
13.11.

15.00 Bijásek pro nejmenší S BROUČKEM JE ZLE, ČR
17.00 STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY, USA, Singapur 2008. Režie: Dave Filoni.
19.00
19.30 NESTYDA
ČR 2008.Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Emília Vašáryová, Pavel
Liška, Nina Divíšková aj.
21.00 Bio Art FUNNY GAMES USA. VB, USA, Francie, SRN 2007
Režie: Michael Haneke.
17.00 MAMMA MIA! VB, USA Režie: Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Colin
Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan aj.
19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? 12 (12 razgnevanych mužčin).
Rusko 2007. Režie: Nikita Michalkov.
19.30 Bio Art POLOČAS ROZPADU SR 2007. Režie: Vladimír Fischer.
Hrají: Ján Kroner, Klára Pollertová-Trojanová, Iva Janžurová aj.
19.30 Filmový klub KV KARAMAZOVI. ČR, Polsko 2008, režie: Petr Zelenka
17.00
16.30 KUNG-FU PANDA. USA 2008 animovaný.
15.00 Bijásek pro nejmenší KAMENNÁ TETKA ČR.
18.45 Met in HD John Adams | DR. ATOMIC. Dirigent:: Alan Gilbert. Režie:
Penny Woolcock.
14.00 Židovská obec pořádá...
18.00
19.30 MÁJ. ČR 2008. Režie: F. A. Brabec. Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra
Lehnertová, Matěj Stropnický, Nina Divíšková aj.
19.30 Bio Art PAŘÍŽI, MILUJI TĚ . Francie, Lichtenštejnsko 2006.¨Režie: O.
Assayas, F. Auburtin, G. Depardieu, G. Chadha, S. Chomet, J. a E.
Coenovi, I. Coixet, W.
17.00 Představení pro seniory MŮJ NIKIFOR . Polsko 2004.
19.30 Filmový klub KV ŽELVY MOHOU LÉTAT Írán, Irák 2004, režie: Bahman
Ghobadi

22.11.
21.11.
22.11.
22. 11.
23.11.
23.11.
24.11.
24. 11.
25.11.
25. 11.
26.11.
26.11.
27.11.
28.-30.11.
28.11.
29.11.
až
1.12.
29.11.
30.11.

►
4.11.

15.11.

10.00 PŘES KAVKAZ DO GRUZIE / Vojta Filip
11.30 SEVERNÍ INDIE - CESTOU NEPOZNANOU / Pavel Kos
13.30 VENEZUELA - proti proudu Orinoka až do kraje indiánů Yanomami /
Martin Mykiska
15.30 PATAGONIE 2008 aneb z OHŇOVÉ ZEMĚ AŽ DO SANTIAGA DE CHILE
/ Jarda Rejcha
17.00 KAPSKÉ MĚSTO - VIKTORIINY VODOPÁDY aneb 7 000 km JIŽNÍ
AFRIKOU / Lukáš Černík
18.30 EKVÁDOR A GALAPÁGY - MEZI LOVCI LEBEK / Stanislav Hořínek
20.00 SENEGAL TOUR 2007 - documentary film / Hernán Vilchez
(KABOPRO)

4.11.

6.11.

11.11.

12.11.

ZAHÁJENÍ FESTIVALU / Jenda Herec
CESTOVÁNÍ S DĚTMI / Barbora Mykisková
FOTOGRAFOVÁNÍ MOŘSKÝCH SAVCŮ / Jirka George Karbus
ŽIL JSEM MEZI ŠAMANY / Mnislav Telený Atapana
23.11.

16.11.

10.00 NOVÁ GUINEA - EXPEDICE CARTENS PYRAMID / Milan Daněk,
Alena Žákovská
11.30 ČÍNOU PO HEDVÁBNÉ STEZCE / Lukáš Synek
13.30 MONGOLSKO - PUTOVÁNÍ TAJGOU A STEPÍ / Michal Bureš, Martina
Burachovičová
15.30 NA HLINÍKOVÉM OŘI PO DIVOKÉM ZÁPADĚ - národními parky USA
/ Lucie Kovaříková, Michal Jon
17.00 SKIALINISMUS NA KAMČATCE / Jan Pala
18.30 TRABANTEM PO HEDVÁBNÉ STEZCE / Dan Pribáň, Jan Kozel,
Vladislav Růžička
19.45 BRAZÍLIE - CESTA V RYTMU SAMBY / Dušan Porada
21.00 ZAKONČENÍ FESTIVALU A VYHLÁŠENÍ DIVÁCKÉ CENY / Jenda
Herec
více na www.caminos.cz
17. 11.
18.11.
17.11.
18. 11.
19.11.
20.11.
21.11.
23.11.

17.00 BATHORY. SR, ČR, Maďarsko, VB 2008.
19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? DĚTI NOCI - OFKA. ČR 2008.
19.30 TROPICKÁ BOUŘE. USA 2008.
19.30 Filmový klubKV ANNIE LIEBOWITZ, USA 2006,. Režie: Barbara
Liebowitz
17.00

27.11.

►

19.30 Bio Art ABSURDISTÁN . Německo 2008. Režie: Veit Helmer
17.00 MAMMA MIA! VB, USA 2008.
19.30
17.00
19.30
17.00

Bio Art VICKI CRISTINA BARCELONA
Představení pro seniory TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA. ČR 2008.
Filmový klub KV A BUDE HŮŘ ČR 2007.Režie: Petr Nikolaev.
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ , USA 2008.

19.00 a 21.00
19.30 James Bond - QUANTUM OF SOLACE , VB, USA 2008
15.00 Bijásek pro nejmenší VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK ČR

18.00 Karlovy Vary objektivem Vladimíra Dleska
Vernisáž fotografické prodejní výstavy předního karlovarského
autora.
19.30 Marián Varga (Slovensko)
Koncert legendy slovenské a československé rockové hudby,
duše slavné skupiny Collegium Musicum. Varga se vždy snažil o fúzi
klasické a soudobé hudby a slávu si získal mj. moderními aranžemi děl
Bartóka, Prokofjeva nebo J. S.Bacha.
Protest
Spolupráce Divadla na tahu, Divadla v patře a režiséra Andreje Kroba
v další jednoaktovce Václava Havla – Protest. Konverzační drama
odehrávající se mezi dvěma někdejšími přáteli, Staňkem a Vaňkem, má
morální přesah i do dnešní doby.
Fenomén smrti v evropské kultuře
Na pozoruhodné téma, které se týká každého z nás, pohovoří v rámci
cyklu přednášek Křesťanské akademie Dott. Giuseppe Maiello, PhD.,
který jako první ve střední Evropě vede od roku 2003 kurz antropologie
smrti na FHS UK.
Vertigo Q & Dorota Bárová
Vertigo Quintet & Dorota Bárová přináší naprosto originální mix jednoho
z nejosobitějších hlasů na evropské scéně, violoncella a polsko-českých
textů Doroty Bárové, a zvuku Vertigo Quintetu. Výsledkem je křehká,
atmosférická a posluchačsky přístupná hudba s inspiracemi z free jazzu,
world music, soudobé vážné hudby i popu.
Vašek Koubek
Harmonikář, zpěvák, písničkář, spisovatel, příležitostný herec a potulný
pozorovatel a komentátor okolního světa Vašek Koubek není v Karlových
Varech žádným nováčkem. Tentokrát se představí v Klubu Paderewski
v rámci projektu hudebních sklepů.
Miroslav Wanek a Pavel Fajt - Máj - May
Wanek a Fajt jsou respektovaní hudebníci. Wanek pak navíc
uznávaným textařem a básníkem. Unikátní, rytmicky barevné, vokálně
instrumentální provedení Wanekovy rozsáhlé básně Máj. Hudba slov
a poezie rytmu. Řeč slov, bubnů a ocelových strun.
Křehcí muži & Lenka Dusilová
Křehcí muži, Jan Burian a jeho syn Jiří si spolu s Lenkou Dusilovou v
listopadu zopakují své společné turné. Tentokrát v osmi městech
a nevynechají ani Karlovy Vary a Klub Paderewski. Unikátní spojení
křehkého mužství s tvrdým elementem ženským.

18.11.
16.30
17.00
18.30
20.00

15.00 Bijásek pro nejmenší BROUČCI - A BYLA ZIMA ČR

KLUB PADEREWSKI Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary, tel: 603 375 555, tel, fax: 353
227 875, e-mail: klubpaderewski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak.

14. - 16.11. Festival cestopisných filmů CAMINOS:
14.11.

16.30 VESMÍRNÍ OPIČÁCI . USA 2008. Režie: Kirk De Micco.
19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? SEDMÉ NEBE Německo 2008.
18.45 Met in HD Hector Berlioz | FAUSTOVO PROKLETÍ. Dirigent: James
Levine.Režie: Robert Lepage.

KINO ČAS Tel. 353 223 272, www. kinocaskv.cz

1.- 5. 11.
1. 11.
2. – 5. 11.
1. – 2. 11.
6. – 12. 11.
6. – 9. 11.
8. – 9. 11.
10. –12. 11.
13.11.
13. – 19. 11.
14. – 16. 11.
15. – 16. 11.
17. – 19.11.
20. – 23. 11.
24. – 26. 11.
20. – 23. 11.
22. – 23. 11.
24. – 26. 11.

16.00 a 20.00
18.10 a 22.10
18.10
14.00
16.30 a 20.00
18.10
14.30
18.10 a
18.30
16.00, 17.30,
19.00
20.30
14.00
20.30
16.00 a 20.30
16.30 a 20.40
18.40
15.00
18.40

27. – 30.11.
27. – 30. 11.
27. – 30. 11.
29. – 30.11.

17.30
15.30 a 19.30
21.30
13.30

HELLBOY II, ZLATÁ ARMÁDA, USA 2008
TOBRUK, ČR 2008
Hrajeme pro děti: VALL-I, USA 2008
DĚTI NOCI, ČR 2008
SIROTČINEC, Mex., Španělsko 2007
Hrajeme pro děti, KUNG FU PANDA, USA 2008
NESTYDA, ČR 2008
KOZÍ PŘÍBĚH - pověsti staré Prahy, ČR 2008
MÁJ, ČR 2008
Hrajeme pro děti, NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA, ČR2008
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ, ČR 2008
OKO DRAVCE, USA 2008
OKO DRAVCE, USA 2008
STARS WARS: Války klonů, USA, Sing. 2008
Hrajeme pro děti: HORTON, USA 2008
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE, Kanada, USA,
Německo 2008
ZRCADLA, USA 2008
STMÍVÁNÍ, USA, 2008
MAMMA MIA! USA 2008
LETOPISY NARNIE: Princ Kaspian, USA 2008
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►

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

4. 11.

7. 11.
9. 11.
10.11.
14. 11.
19. 11.

22.11.
27.11.
29.11.
30.11.

►

19.30 Pavel Fiala, Josef Dvořák: „S PYDLOU V ZÁDECH“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Obnovené nejslavnější
představení hrané v Divadle Semafor v roce 1981 – 1991, které mělo
přes 500 repríz. Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová a další
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek CIKÁNI JDOU DO NEBE,
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál.
19.30 L. Vaculík, P. Malásek: EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
19.30 JIŘÍ SCHMITZER, recitál. Známý herec a zároveň písničkář představí v
karlovarském divadle svoji osobitou tvorbu.
19.30 MOZARTISSIMO, HVL ART AGENCY
19.30 Dany Laurentová DRAHOUŠKOVÉ. Divadlo Kalich. Hrají: Jana
Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří
Kohout, režie: Petr Novotný
19.30 BALETNÍ GALAVEČER, Mladý balet Praha
19.30 Luigi Lunari: TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE. Divadlo Bez zábradlí
19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty
15.00 Jiří Žák: „O CHYTRÉ PRINCEZNĚ“. Divadelní agentura Praha.Podle
klasické pohádky Boženy Němcové.

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

po, út, čt, pá : 10.00 - 18.00
st : 10.00 - 14.00
so : 9.00 - 12.00
po, út, čt, pá : 13.00 – 18.00
st 12.00 – 15.00

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 je již otevřena v nových prostorechv budově ZŠ Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou školy).

►

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794,
353 236 605, 608 947 794,
www.regeneracnicentrum.cz,
email : regeneracni@centrum.cz
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – PASÁŽ THERMALU
Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30

1.11.

9.00

4.,11.,18.,
25.11.
14.00
4.,11.,18. ,
25.11.
18.00
8.11.
9.11.

9.00
9.00

15.-16.11.
22.-23.11.
29.11.
30.11.

9.00
9.00
9.00
9.00

►

REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY – kurz základní ayurvédská olejové
masáže

4.11.
22.11.

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO REIKI, MUDr. Petr Kadleček
kurz základní ayurvédská olejové masáže
ANTICELULITIDA – kurz anticelulitidních masáží
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ a zábal – kurz relaxační procedury určené
k formování postavy
HOT STONES – kurz masáže horkými kameny
THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ - kurz
PINDA SVEDA – kurz ayurvédské masáže bylinnými měšci
GARSHAN – kurz ayurvédské anticelulitidní masážé himalájskou
solí a hedvábnými rukavicemi

17.00 Přednáška RNDr. Tomáše Vylity Thermální vody Karlovarska
Přednáška bude tlumočena do českého znakového jazyka.
17.00 Staré a památné stromy Sokolovska – druhá část z cyklu RNDr.
Jaroslava Michálka
15.00 DEN POEZIE – pásmo z díla Rainera Marii Rilka s hudebním
doprovodem.
Prostor pro autorská čtení básní z pera návštěvníků akce

A-klub Dvory:
6., 13.,
20., 27.11.

Pro zájemce o anglický jazyk
4. 11.
17.30 Odd. pro nevidomé - Lesley Gleister „As far as you can go“
cyklus čtení z britské literatury, lektor Martina Appeltauerová.
Zájemci se mohou přihlašovat i v průběhu cyklu.
Britský filmový klub:
21. 11.
17.00 Sál – „In The Name Of The Father“ (Ve jménu otce) 1993 - drama;
Irsko/Velká Británie;
Krajská knihovna K.Vary – Studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary Drahovice, tel: 353 224 034
3., 10.,
24.11.
14:00 PONDĚLNÍ HRÁTKY PRO DĚTI „Kvízy“
6.11.
10.00 Literární klub pro seniory. Vernisáž výstavy„Paličkovaná krása“ +
ukázky paličkování
20.11.
10.00 Literární klub pro seniory „Betlémy v Čechách“ beseda +výroba
Betlému

►

MUZEUM NOVÁ LOUKA Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary tel. 353 226 252-3
Otevřeno říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin

Stálá expozice: historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska – charakteristická
flóra a fauna, ukázky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu,
počátky měst a hornické činnosti v kraji, plastiky, část Jáchymovské knihovny, dějiny a rozvoj
lázeňství, karlovarská řemesla, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.
Ve vstupní hale je každý měsíc vystaven jeden ze zajímavých předmětů ze sbírek muzea.
Výstava: Historie české stavebnice Merkur
Výstava se věnuje fenoménu jedné z nejznámějších dětských stavebnic u nás – Merkuru.
Merkur je názvem kovové stavebnice, která vznikla počátkem minulého století v Polici nad
Metují. Původní stavebnice byla patentována pod názvem Inventor, ale až po r. 1925 přišel
výrobce pan Jaroslav Vancl na systém, jenž se uchoval do dnešních dnů. V téže době se také
změnila ochranná známka, pod kterou byla prodávána, a to na dnešní známý Merkur.
Výstava osloví všechny, kteří rádi tvoří a hrají si. Návštěvníci si nejen prohlédnou, co všechno
lze sestavit. Přímo na místě budou mít malí i velcí možnost cokoli sestrojit podle svých
nápadů. (Do 31. 12.).

►

ZLATÝ KLÍČ Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno : st – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Výstava:
1. 10. – 9. 11.
Karlovarský kraj.
Petr Pohanka a Ludvík Erdmann představují fotografie členů Občanského sdružení
fotoklubu FOS Sokolov a Klubu přátel fotografie v Karlových Varech.

léčitelská poradna

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84, tel. 353
502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno - pondělí – sobota, 10:00-19:00

27.11.

Dětské oddělení Dvory:
6.11.
13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – hrajeme hry našich maminek a babiček
10.11.
13.00 EVROPSKÝ DEN – RUMUNSKO. od 6 do 10 let. Čtení autorů dané
země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
13.11.
13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
populárních televizních soutěží, tentokráte „RISKUJ“.
24.11.
13.00 EVROPSKÝ DEN – BULHARSKO. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení
autorů dané země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
30.11.
13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – hrajeme hry našich maminek a babiček.

Výstava:
12. 11. – 31. 12. Dějiny českého udatného národa a pár bezvýznamných světových
událostí + Staré pověsti české.
Vystavenou knihou nemusíme ani listovat, postačí projít se okolo 2 metry vysokého
a 70 metrů dlouhého obřího leporela Lucie Seifertové. Tato největší kniha světa nás
zavede do dějin našeho národa. Začneme v pravěku a projdeme se okolo událostí a dějů
dávno minulých, budeme mít možnost nahlédnout do života našich předků a dojdeme
až po současnost.
Původní nezvětšená kniha byla oceněna několika cenami. Je držitelkou Magnesia litera
za dětskou literaturu v roce 2003, Zlaté stuhy za nejlepší populárně naučnou knihu pro
mládež a Zlaté pečeti za nejlepší polygrafický počin.
Staré pověsti české
Vernisáž:
12. 11. 17.00
Na výstavu Lucie Seifertové tematicky navazují porcelánové kachle Milana Vendiho Hůrky.
Kachle s výjevy a vtipnými komentáři ze starých pověstí českých nabízí další pohled na naše
národní dějiny.
Přednáška:
19. 11. 17.00
Karlovarský vřídlovec a jeho vztah k pramenům.
Přednáší RNDr. Tomáš Vylita

►

MATEŘSKÉ CENTRUM Východní 6, 360 20 K. Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz

Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a
společenských deskových her. Chytrá zábava pro každého
od 15 let, horní věková hranice není omezena. Dětské verze
her jsou k dispozici v Dětském oddělení

v listopadu proběhne pro rodiče Beseda o první pomoci a dílnička Pletení košíků

Kavárna Dvory: Výstava fotografií mladého fotografa z Ostrova
Petra Lišky
Hala Dvory : Dalibor Nesnídal - výstava prací regionálního
výtvarníka a skláře „Orbis Pictus“

29. a 30.11. 13.30 Vázání adventních věnců.
Poslední volná místa v kurzu Výtvarná dílnička (pro děti od 5 let) a Výtvarné hrátky (pro děti
od 3 let).
Pokračují aktivity Dobrovolnického centra Vlaštovka a rekvalifikační kurzy ve spolupráci
s občanským sdružením STUDNICE.

Výstavy:

23.11.

16.00 Halloween - akce pro celou rodinu,

29.11.

9.30

Zahájení adventu - akce pro celou rodinu
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►

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
13 - 17.00
10 - 15.00
16 .00

4. 11.
5. 11.
8. 11.

►

Jugoslávská 16, KV.
tel.: 353 225 861, 608 400 504

Burza ošacení
Burza knih
přednáška Pavla Kábrta - Tragické omyly pana Darwina

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
10.00-12.00
Výtvarná činnost DDM-Čankovská ulice
Každé úterý 10.00-12.00
Pracovní terapie, výtvarná činnost
15.00-17.00
Pohybová terapie- Sport Studio Prima
Každá středa 10.00-12.00
nebo
14.00-16.00
Práce na PC, chovatelství
Každý čtvrtek 14.00-16.30
Práce s keramikou, jednou za 14 dní sportovní akce (bowling,
turistika)
Každý pátek 10.00 -12.00 Pracovní terapie, společenské akce
Pozvánka: OS Dveře dokořán pořádá lístečkový bál dne 22. 11. ve 14.30 v Rosnicícu
v Restauraci U K aštanu.

►

JÓGACENTRUM Karlovy Vary Chebská 56A – www.joga.cz – tel.: 732-606-474, BUS
1,22 stanice Sklářská, www.joga.cz.
Aktuální informace o dalších programech (soboty,
víkendy ...) najdete na www.joga.cz

Pondělí
Úterý
Úterý
Úterý
Středa
Čtvrtek
30. 11.

►

18:00
16:45
18:30
19:30
18:00
19:00
19:00

Jógacentrum - pokročilí
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí
hodin mimořádná příležitost Přednáška J. S. Paramhans
svámího Mahéšvaránandy, autora Systému JDŽ, v pražské
Lucerně - více viz www.joga.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 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

►

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

30.11.

►

17.00

Adventní koncert
Účinkují: Pěvecký sbor Orbis Pictus Ostrov n. Ohří & Smyčcový
kvartet sourozenců Rezkových
Program: adventní a vánoční písně, skladby W. A. Mozarta, A.
Dvořáka, Adama Michny z Otradovic, aj.
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné
dobrovolné. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD Varšavská 2
otevřeno každou středu od 14.-18.00

Pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.

►

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045,
608335902, e-mail: galerie.husarik@seznam.cz;
www.galerie-husarikova.cz
Otevřeno: Po – ČT 9.00 – 17. 00, PÁ 9.00 – 15.00,

Claus Tittmann - kovová plastika, Julia Tittmann - keramika
Gerd Kanz – obrazy ( do 21.11.)

►

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – KAVÁRNA

29.11.

►

14.00
ATELIER MIRKA

5. 11.
12. 11
19. 11.
26. 11.

17.00
17.00
17.00
17.00

Předvánoční pohádka od krmelce, činoherní divadlo L. Baláka
Moskevská 42, 36010 Karlovy Vary, tel. 353 234 636, atelier v
provozovně Rámování. www.ateliermirka.cz
PEDIG - košík na ubrousky
FIMO - šperky
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - obrázek
DRÁTOVÁNÍ - vánoční ozdoby NOVINKA

Pozvánka
Na autogramiádu a křest nových knih o Karlových Varech a okolí, která se bude konat v úterý
dne 25. listopadu v 17.00 hodin v Krajské knihovně ve Dvorech v Karlových Varech.
Jedná se o následující tisky.
1) Kniha Karlovy Vary ve 21. století (česky), Zdeněk Halámek, Alena Halámková
2) Kniha Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (česky), Zdeněk Halámek,
PhDr. Stanislav Burachovič
3) Průvodce lázeňským centrem Karlovy Vary (cizojazyčně) Zdeněk Halámek, PhDr. Stanislav
Burachovič
4) Kalendář Karlovy Vary 2009
Návštěvníci budou mít možnost si zakoupit výše uvedené za cenu bez obchodního rabatu.
Kromě české verze je možné zakoupit knihy i v nejznámějších cizojazyčných mutacích.
Občerstvení bude zajištěno pořadatelem. Bližší informace na tel. 353 223 601 nebo mobilu
603 994 888.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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, kopaní, 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 7776 358 080, 353 224 863
-Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště
pro košíkovou, odbíjenou, nhejbal, kopnaou, tenisový kurt, cvičná
tenisová stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor
pro vrh koulí
- možnost využití pro petangue
-možnost zamluvit si termín
-provoz: PO – PÁ 14. 00 – 19.30
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
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. – 19. 00, so – ne dle domluvy se správcem
BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary, www.bklokokv.cz.
1.11. 14:00 Extraliga mladší dorostenky K.Vary - Hradec Králové
1.11. 16:30 Dorostenecká liga mladší dorostenky K.Vary „B“ - Mladá Boleslav
2.11. 10:00 Dorostenecká liga mladší dorostenky K.Vary „B“ - Aritma Praha
2.11. 12:30 Extraliga mladší dorostenky K.Vary - Trutnov
8.11. 17:30 Ženská basketbalová liga K.Vary - Slovanka
12.11. 17:30 Středoevropská ženská liga K.Vary - Wien
19.11. 17:30 Středoevropská ženská liga K.Vary - Nitra
22.11. 14:30 Dorostnecká liga starší dorostenky K.Vary - Mladá Boleslav
22.11. 17:30 Ženská basketbalová liga K.Vary - Valosun Brno
23.11. 10:00 Dorostnecká liga starší dorostenky K.Vary - Brandýs nad Labem
TJ THERMIA, ZŚ DVORY
1.11. 15.00 Muži B – Sokol Kraslice
1.11. 17.00 U 20 – BC Slaný
2.11. 10.00 U 20 – Sokol Žižkov
8.11. 17.00 Muži A, II. liga – VS Tábor
9.11.10.00 Muži A, II. liga – BSK Č. Budějovice
29.11. 17.00 Krajský přebor, muži B – Jiskra Aš

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426
Hřiště Dvory/Drahovice
Česká fotbalová liga –muži
2.11. 10.30 FC Buldoci – SK Slovan Varnsdorf
9.11. 10.30 FC Buldoci – OEZ Letohrad
23.11. 10.30 FC Buldoci – Viktoria Žižkov B
I. Liga žen – hřiště Drahovice
15.11. 10,30 FC Buldoci – START Jihlava
I. Liga dorostenek - hřiště Drahovice
15.11. 13.00 FC Buldoci – START Jihlava
Česká divize staršího/mladšího dorostu – hřiště Drahovice
1.11. 10.00/12.15 FC Buldoci – Arsenal Česká Lípa
8.11. 10.00/12.15 FC Buldoci – SK Slovan
Krajský přebor dorostu – hřiště Stará Role
2.11. 14.00 FC Buldoci B – FC Františkovy Lázně
9.11. 14.00 FC Buldoci B – FK Nejdek

Utkání HC ENERGIE
34. út 11.11.08 Karlovy Vary - Liberec 18:00
22. pá 14.11.08 Karlovy Vary - Kladno 18:00
24. čt 20.11.08 Karlovy Vary - Sparta 17:00
26. út 25.11.08 Karlovy Vary - Ml.Boleslav 18:00
27. pá 28.11.08 Karlovy Vary - Pardubice 18:00
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Dne 13.listopadu 2008 bude mít v dopoledních hodinách
v Městské knihovně besedy pro děti ilustrátorka
paní

Lucie Seifertová

Při této příležitosti bude prodávat své knihy s velkou slevou.

Cena v obchodě
650 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
1900 Kč

Dějiny udatného českého národa
Tajemná Praha
Pražský hrad a jeho tajemství
Tajemné hrady a zámky
Tajemný Golem
Český ráj a jeho tajemství
KOMPLET VŠECH 6-TI LEPOREL

cena při koupi v knihovně
400 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
1000Kč

Pokud byste o knihy měli zájem, můžete poslat objednávky mailem na adresu:
l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz
Knížky najdete na webu: www.seifertova.cz
Její 70m dlouhá velekniha Dějiny udatného českého národa bude v listopadu a prosinci vystavena v karlovarském muzeu.

353 228 122

www.fortepiano.czweb.org

Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.

A nyní větší výběr na větším prostoru !

SpoleČnĎ vytvoĔíme Vaši pohodovou koupelnu.

Městská knihovna Karlovy Vary
vyhlašuje třetí ročník soutěže
pro všechny od 0 do 99 let

Dopis pro Ježíška
od 3.11. do 19.12.2008
Služby koupelnových studií PTÁüEK:
•
•
•

Svá literární a výtvarná díla odevzdávejte v Městské
knihovně I. P. Pavlova 7 nebo na všech pobočkách Městské
knihovny

E-mailem na:l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz
Výherci získají vánoční dárečky od knihovnického Ježíška.
Více informací na dětském oddělení Městské knihovny
nebo na tel: 353 221 365

•
•

graÈcké návrhy vĉetnċ 3D vizualizace
spolupráce s bytovými architekty
nabídka vlastní realizace provċđenými
montážními Èrmami
Ènanĉní služby
funkĉní koupelny

Studio koupelen Karlovy Vary
Plynárenská 2098/2, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 114 333, fax: 353 114 399
e-mail: koupelny.vary@ptacek.cz, www.ptacek.cz

Navštivte také naše samoobslužné Instalatércentrum v Karlových Varech.

koupelny_kv_99X144.indd 1

15.8.2008 16:18:08
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v ˘prodejová

AKCE slevy ®
nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny

50-80%

na textil

Kdy?

trámy sušené

Pátek - Sobota
11. - 12. 11. 2008
25. - 26. 11. 2008

Kde?

truhlářské řezivo
pořez na katru

akreditovaná lektorka pro testování ECDL

na zakázku

PÙJÈÍ MI TROCHU I HODNÌ, ALE VŽDYCKY VÝHODNÌ!

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

Karlovy Vary
ul. I. P. Pavlova 2001/11
LázeÀské sanatorium
Thermal

Prodejní doba:
Úter˘
10.00 - 18.00
Stﬁeda
9.00 - 17.00

Ilustraãní foto

• Výuka u Vás doma u Vašeho
počítače
• Školení zaměstnanců ve Vaší
firmě

www.quelle.cz
Slevy platí na oznaãené zboÏí
vystavené na v˘prodejové akci

Akce o
d
platí 2.
1
.
14

• 0 Kè za poskytnutí pùjèky
• 0 Kè za pøedèasné splacení

Zvýhodnìná nabídka platí pøi podání
žádosti do 14. 12. 2008.
Úroková sazba od 8,8 % p.a.
a RPSN od 9,45 %.

Navštivte nás v našem Finanèním centru:
Varšavská 15, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 114 011-013, email: fc.karlovy-vary@postovnisporitelna.cz

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
TERAPIE
MUDr. Vasilij Storčak
1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS
3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

Bezručova 10/1098
4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

Úklidové práce administrativních budov a výrobních závodů
Úklidové práce po řemeslech
Strojní čištění koberců
Ochrana a údržba přírodních kamenů a PVC
Speciální úklidové práce
Družstevní 713/12, 360 17 Karlovy Vary, Tel./Fax: 353 561 240 Email: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz

O R I G I NÁ L N Í S U V E N Ý RY Č E S K É V Ý R O B Y
Velkoobchod, maloobchod
Zakázková výroba
Hrnky
Lázeňské pohárky
Závěsné talířky
Dózy, Svícny
Magnety
Miniatury zvířátek a věcí
Publikace

Karlovarský suvenýr s.r.o.
Nám. Dr. M. Horákové 983/2
360 01 Karlovy Vary
Tel/fax: 353 223 611
602 576 963, 777 027 981
e-mail:
karlovarskysuvenyr@seznam.cz
www.karlovarsky-suvenyr.cz

Objednávka
inzerce na:

353 118 273
Produkt 74x105.indd 1

8.8.2007 16:21:23
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B
OTANICUS
UNIKÁTNÍ ČESKÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
JIŽ DVAKRÁT V KARLOVÝCH VARECH

ČERSTVÁ OVOCNÁ MÝDLA, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA,
UCELENÉ KOSMETICKÉ KOLEKCE, HYPOALERGENNÍ
A LÉČIVÉ KRÉMY, TĚLOVÁ MÁSLA A MASTI, MEDOVINA ,
SIRUPY, KOŘENÍ, ČAJE, BYLINNÉ OCTY A OLEJE

VYHLEDÁVANÉ DÁRKY PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ

Hypermarket Globus - Obchodní 30
Jenišov – Pod Rohem , 360 01 Karlovy Vary
Otevřeno denně od 09 do 20 hodin.
Mariánskolázeňská 467/15 , u Lázní I.
360 01 Karlovy Vary
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.
e-mail: karlovy.vary@botanicus.cz, www.botanicus.cz

ZASKLENÍ LODŽIÍ
P Ø Í M O

OD VÝROBCE
Ceny roku 2007

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

BALKON SYSTEM s.r.o.
ISO 9001:2001

5%

Sleva s tímto
inzerátem

Komplexní služby
v odpadovém hospodáĜství
Spoleþnost AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o.,
nabízí tyto služby :
- þištČní a údržbu komunikací metením a skrápČním
- odvoz a odstranČní smČsného komunálního odpadu
- svoz a využití separovaného odpadu
- odvoz a odstranČní nebezpeþného odpadu
- odvoz a odstranČní velkoobjemového odpadu
- kontejnerovou dopravu
- odstraĖování nepovolených skládek
- výstavbu a opravu komunikací
- ekologické poradenství, ekologickou osvČtu

KOVOMAT H+H
NOVĚ OTEVŘENO
VZORKOVÁ PRODEJNA

AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o., Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary,
Tel.: +420 353 176 261, Fax.: +420 353 224 738, www.avecz.cz
Chcete mít na starosti bezpečný a bezporuchový provoz tepelného zařízení v Karlových Varech?
Chcete zajišťovat teplo pro všechny lidi ve městě?

Post: Mistr elektro provozu
Karlovarská teplárenská
Moc nám záleží na tom, aby naše město mělo vždy dostatek tepelné energie. Současný mistr
se stará o ekonomický a bezporuchový provoz elektrického zařízení, které nezastupitelně
přispívá k výrobě tepla a elektrické energie. Takto se o to stará od roku 1968 do teď. Chcete
převzít jeho „štafetu“?
ANO????!!!!.......pak se těšíme právě na Vás!
Rádi se s Vámi setkáme a sdělíme Vám bližší informace o podmínkách na danou pozici nebo
se můžete podívat na naše webové stránky www.kvtas.cz
Email na sekretariát: helena.kodlova@kvtas.cz telefonní číslo 35 31 76 102,602 974 993.

Kované polotovary - posuvné brány
– pohony Came a Nice
Sekční garážová vrata – Profily Jansen
VŠE pro řemeslníky !!
Zaváděcí ceny !!
Studentská 78 – vedle prodejny nářadí
MAISTER v Doubí
775 649 106

--------------------
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j a z y k o v é v zd ě l áva c í p ř e k l a d y,
k u r z y k u r z y korektury

anglič na, arabš na,
čínš na, francouzš na,
c h o r va t š n a , i ta l š n a ,
japonš na, němčina,
ruš na, španělš na,
češ na pro cizince

práce na PC, průvodce
ČR, průvodce Prahou,
psychologie, rétorika a
k o m u n i k a c e

v současné době
za j i šť u j e m e p ře k l a d y a
korektury z/do 40
j
a
z
y
k
ů

te nto i n ze rát s l o u ž í j a ko s l e va
200 Kč pro každého nového klienta

1. soukromá základní škola Karlovy Vary Lidická ul. - škola s rozšířenou výukou jazyků

nám. V. Řezáče 5
360 09 Karlovy Vary
tel.:728 843 210
e-mail: info@ccjskola.cz
icq:448 988 142

Zde může být Váš
inzerát.
Uzávěrka příjmu
inzerce vždy
do 10. v měsíci.

PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA V „OPRAVDOVÉ“ ŠKOLE
Výuka probíhá 1-2x týdně odpoledne
Ve škole probíhá též výuka ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO PŘEDŠKOLÁKY
Děti se učí:
• adaptovat na školu přímo ve školním prostředí
• „zdravému“ sezení ve školní lavici a manipulaci se školními pomůckami, rozvíjení řeči, motoriky, soustředěnosti
• s dětmi pracuje kvaliﬁkovaný pedagog 1. stupně ZŠ
• VÝRAZNÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k jednotlivým
dětem
• školné Kč 320,- měsíčně
Každý čtvrtek od 15.00 hod. předškolní výuka
Každý čtvrtek od 16.00 hod. výuka anglického jazyka
Děti je možné přihlašovat kdykoliv v průběhu celého školního roku. Ve škole je možno absolvovat vstupní i závěrečné
individuální testy zaměřené na školní zralost.
1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
tel. 353 228 210, 608 636 528, e-mail: kili.skola@centrum.cz

Telegraficky
Na konci října se město Karlovy Vary účastnilo kampaně Národní sítě Zdravých měst „Dny zdraví“, která sloužila k propagaci podpory zdraví. Dny zdraví
patří mezi jednu ze šesti základních celostátních komunitních kampaní, které
Národní síť zdravých měst pořádá ve svých členských městech. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná
o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom,
jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím
a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat
k jejich fyzické i duševní pohodě.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy
Vary uspořádala v polovině října konferenci „Bezpečná Evropa 2008“, která proběhla v aule Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. na třídě T.G. Masaryka. Záštitu
nad touto akcí převzala primátorka města Veronika Vlková, která zde vystoupila
se svým příspěvkem.

Město Karlovy Vary uspořádalo tak jako každoročně při příležitosti státního
svátku Dne vzniku samostatného československého státu vzpomínkovou akci.
Při letošním 90. výročí se vzpomínkový akt uskutečnil v úterý 28. října v dopoledních hodinách u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenné třídě v Karlových
Varech.

války, tedy více než šedesát let. Za svou dlouhověkost a životní elán vděčí prý
přírodě, kde dodnes tráví příjemné chvíle prací na chatě a zahrádce.

Na začátku října připravil karlovarský magistrát tradiční „Den seniorů“, o který
je v Karlových Varech vždy velký zájem. V rámci programu tohoto svátku seniorů proběhlo hudební odpoledne v prostorách lázeňského sanatoria Thermal.
Nejprve se ve Velkém sále hotelu Thermal představila hudební dvojice Eva a Vašek s kolekcí svých největších a nejznámějších hitů a následně zahrála k tanci
v Kongresovém sále dechová hudba Karlovarka.

Nejen obrazy TingaTinga a sošky Makonde jsou k vidění od 15. října až
do 19. listopadu v Městské knihovně Karlovy Vary na ulici I. P. Pavlova. Výstava
byla zahájena promítáním fotografií z Tanzanie s vyprávěním Ilony Füzékové
a zakončena bude promítáním fotografií ze Zambie s vyprávěním Magdalény
Herové. Obrazy i sošky je možné na místě zakoupit.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Magistrát města Karlovy Vary připravil soutěž pro žáky základních škol, jejímž
smyslem je opět rozšířit studentům znalosti v oblasti třídění odpadů. Společnosti AVE CZ odpadové hospodářství a ASP služby nahradily staré popelové
nádoby, které ještě najdou své uplatnění, novými. Studenti tak dostali možnost
si je podle své fantazie výtvarně ozdobit a následně je vyfotografovat. Na přelomu října a listopadu se vyhlásí nejhezčí a nejoriginálněji pomalovaná nádoba
na odpad a autoři vítězného provedení budou odměněni.

Neuvěřitelných 65 let kráčí společným životem paní a pan Jirmáskovi. Své
životní jubileum, které ani pracovnice matriky karlovarského magistrátu nepamatují, oslavili v rodinném kruhu spolu se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Celé čtyři generace přišly popřát manželskému páru, který si řekl své „ANO“
v září roku 1924 v Horní Cerekvi. Karlovy Vary jsou jejich domovem od konce

O svých zážitcích ze Zambie bude v knihovně vyprávět Magdaléna
Herová.
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