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K A R L O V A R S K É  R A D N I Č N Í  L I S T Y  –  I N F O R M A Č N Í  Z P R A V O D A J  M A G I S T R Á T U  M Ě S T A  K A R L O V Y  V A R Y

Karlovarské

14.7. - 31.8.
denně

14.00 Sadová
Kolonáda

Koncerty na Sadové kolonádě

17. 7. čt 16.00 Thermal 
podium

JAZZ - (Jazzové mosty Rudyho Mazače: 
Praha - Karlovy Vary- München)

24. 7. čt 16.00 Thermal 
podium

Moravěnka
koncert dechové kapely

31. 7. čt 16.00 Thermal
podium

Muzikálový koktejl světových melodií

7. 8. čt 19.30 Mlýnská
kolonáda 1 

VEČER VÍDEŇSKÝCH VALČÍKŮ

8. 8. pá 19.30 Lázně III Beethovenovy dny

9.–10. 8. so
ne

City Triathlon Karlovy Vary doprovodné 
kulturní akce

14. 8. čt 16.00 Thermal 
podium

Zbyněk Drda – Karlovarský hlas

21. 8. čt 19.30 Mlýnská
kolonáda

POCTA W. A. MOZARTOVI

28. 8. čt 16.00 Thermal
podium

ABBA STARS
se živou kapelou

29.-31.8. so
ne

město KARLOVARSKÁ RŮŽE
Exhibice mistrů mažoretkových skupin

6.-7. 9. so
ne

město MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

11. 9. čt 16.00 Thermal
podium

COUNTRY
koncert Věry Martinové

13. 9. so AC Start Elán – koncert skupiny

10. 9. st 15.00 MK Hudba hradní stráže a Policie ČR 

26.9. pá 19.30 GH Pupp 50. ročník Dvořákův karl.podzim 
– závěrečný koncert
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       pořádá Město Karlovy Vary

Akce se konají většinou ve čtvrtek, na podiu před Thermalem, na Mlýnské kolonádě.

Slovo primátorky města
Vážení občané, 

nastává období prázdnin a dovolených 
a nadcházející dva měsíce budou pro 
mnohé z nás alespoň na několik málo dní 
prostorem pro relaxaci a odpočinek, ale 
také časem vydat se za kulturou a zába-
vou. Před tím, než Vám nabídnu alespoň 
několik málo tipů na příjemně strávené 
chvíle ve víru kulturního dění, mi dovolte 
malé retrospektivní ohlédnutí za uplynu-
lým měsícem.

V červnu Karlovy Vary dokázaly, že ne-
jsou jen městem léčivých pramenů 
a mohou se pochlubit další zajímavostí.  
Tisíce lidí se zájmem sledovaly první Kar-
lovarský karneval v rámci jubilejních oslav, 
a já věřím, že najde svou pevnou a nezamě-
nitelnou pozici mezi tradičními hojně nav-
štěvovanými akcemi a získá mezinárodní 
renomé, podobně jako festival či zahájení 
lázeňské sezony. 

První karlovarský karneval tak aspiruje 
na titul největší přehlídky paradivadelní-
ho pouličního umění karnevalového typu 
v České republice. V průvodu nechyběli 
chůdaři, žongléři, muzikanti, obří loutky, 
alegorické vozy a objekty, klauni a mimové 
a také bezpočet nadšených občanů s dět-
mi, kteří měli možnost se aktivně zúčast-
nit. 

Pojďme však nahlédnout, co nás čeká 
v nejbližších dnech. Vyberte si z Meziná-
rodního filmového festivalu, pravidelných 
akcí karlovarského kulturního léta 2008, 
City Triathlonu Karlovy Vary, festivalu stu-
dentských filmů Fresh Film Fest a mnoho 
jiného. 

Začátek července však každoročně 
neodmyslitelně patří nejvýznamnějšímu 
filmovému festivalu, jehož 43. ročník se již 
blíží, aby převzal pomyslný klíč zábavy 
a naplnil do posledního místa sály karlo-

varských kin. Nejinak tomu bude i v letoš-
ním roce jubilejních oslav 650. výročí 
založení města. Stovky filmových prezen-
tací, české i světové premiéry, desítky svě-
toznámých jmen, ale i doprovodné akce, 
výstavy, workshopy, ale především tisíce 
nadšených návštěvníků korzujících mezi 
kinosály, jež neváhají urazit stovky kilo-
metrů, aby se pokochali atmosférou, která 
nám, Karlovarákům, přijde již samozřejmá. 
Jak je již z názvu patrné, jménem meziná-
rodního festivalu se naše město dostává 
do povědomí všech světových médií. 

Příjemnou zábavu a šťastný návrat 
z Vašich cest Vám přeje

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města Karlovy Vary

Na snímcích záběry z Karlovarkého karnevalu
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Robert de Niro převezme Křišťálový globus na 43. MFF KV
Jeden z nejuznávanějších světových herců získá Cenu 

za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii 
na slavnostním zahájení festivalu.

Slavný herec, režisér a producent Robert De Niro, 
dvojnásobný držitel Oscara, čtyř dalších oscarových 
nominací a laureát Zlatého globu převezme Křišťálový 
globus za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii na 43. Mezinárodním filmovém festivalu 
Karlovy Vary, oznámil prezident festivalu Jiří Bartoška.

Letošní festival bude zahájen filmem What Just 
Happened v hlavní roli s Robertem De Nirem, natočený 
v koprodukci společností Tribeca/Linson Films a 2929 
Productions. Snímek se dočkal světové premiéry 
na festivalu Sundance 2008 a na letošním festivalu 
v Cannes byl uveden na slavnostním zakončení. Nejnovější 
režijní počin Oscarem oceněného režiséra Barryho 
Levinsona je adaptací populárních memoárů význačného 
hollywoodského producenta Arta Linsona, který k filmu 
napsal scénář a zároveň jej produkoval spolu s De Nirem 
a Jane Rosenthalovou. Na produkci se podíleli též Todd 
Wagner a Mark Cuban.

První významnější hereckou roli získal Robert De Niro 
ve filmu Briana De Palmy The Wedding Party (1969). 
Počátkem 70. let dostala jeho filmová kariéra zásadní 
impulsy filmem Bang the Drum Slowly (1973), za který získal 
cenu newyorských filmových kritiků, a především setkáním 
s Martinem Scorsesem, s nímž natočil v témže roce snímek 

Špinavé ulice (1973). Vzápětí se stal mezinárodní hvězdou 
díky druhé části Coppolovy mafiánské fresky Kmotr (1974); 
jeho výtečný výkon byl stvrzen prvním Oscarem. Pokračující 
spolupráce se Scorsesem, do níž patří i New York, New York 
(1977), nostalgická pocta klasickým muzikálům uváděná 
na letošním MFF KV, přinesla v průběhu let dalších sedm 
filmů, dvě oscarové nominace za filmy Taxikář (1976) a Mys 
hrůzy (1991) a druhou cenu Akademie a Zlatý globus 
za roli boxerského šampiona Jaka La Motty v biografickém 
dramatu Zuřící býk (1980). Sbírku oscarových nominací 
pak doplňuje ocenění za úlohu v Ciminově dramatu Lovec 
jelenů (1978) a za výkon v roli těžce postiženého pacienta 
Leonarda Lowea z filmu Penny Marshalové Čas probuzení 
(1990).

Mezi filmy, které De Nirovi získaly uznání kritiky i laické 
veřejnosti, patří Bertolucciho velkolepé XX. století (1976), 
krimi Ulu Grosbarda Pravdivé zpovědi (1981) či vrcholné 
dílo Sergia Leoneho Tenkrát v Americe (1984). Opominout 
nelze ani drama Mise (1986) Rolanda Joffeho, De Palmovu 
gangsterku Neúplatní (1987), Půlnoční běh (1988) Martina 
Bresta, Tarantinovu Jackie Brownovou (1997) nebo thriller 
Ronin (1988) Johna Frankenheimera. De Niro se nezříká ani 
častých odskoků do žánru komedie. Společně s Dustinem 
Hoffmanem se objevil v parodii Vrtěti psem (1997), 
nejvýraznější komediální příležitost mu však přinesly 
veselohry Harolda Ramise Přeber si to (1999) a Přeber 
si to znovu (2002), v nichž vytvořil dvojici s komikem Billy 
Crystalem, a komedie Jaye Roache Fotr je lotr (2000) a Jeho 
fotr, to je lotr (2004), kde hraje nepříjemného tchána Benu 

Stillerovi.
Jako hrdý Newyorčan věnuje De Niro velké úsilí podpoře 

zdejší kulturní scény prostřednictvím své společnosti 
Tribeca Productions (zal. 1988) a od téhož roku působícího 
Tribeca Film Center založeného ve spolupráci s Jane 
Rosenthalovou. O třináct let později, v reakci na ochromení 
velkoměsta po útocích na Světové obchodní centrum, dali 
spolu s Craigem Hatkoffem vzniknout filmovému festivalu 
Tribeca. Původní setkání filmařů a hudebníků za účelem 
obnovení kulturního života na Manhattanu se za sedm let 
existence vyvinulo ve významné mezinárodní filmařské 
fórum pomáhající tvůrcům z celého světa nalézt co nejširší 
diváckou obec.

Prostřednictvím společnosti Tribeca Productions 
se De Niro podílel na vzniku více než 24 filmů, ať už jako 
producent, režisér nebo herec. Patří mezi ně především 
jeho režijní debut Příběh z Bronxu (1993) a drama Kauza CIA 
(2006), v hlavních rolích s Mattem Damonem a Angelinou 
Jolieovou, označený kritikem Davidem Denbym za „jeden 
z nejzajímavějších špionážních filmů všech dob“. Pod 
hlavičkou Tribeca Productions byly vyrobeny mimo jiné 
i filmy Mys hrůzy, Noc a město, Marvinův pokoj, Vrtěti psem, 
Přeber si to, Fotr je lotr, Přeber si to znovu a Jeho fotr, to 
je lotr. 

V dohledné době bude De Niro k vidění v krimi Righteous 
Kill, ve které si zahrál spolu s Al Pacinem, a v dobrodružné 
komedii Everybody’s Fine, kde byli jeho hereckými partnery 
Sam Rockwell, Kate Beckinsaleová a Drew Barrymoreová.

Doprovodné akce MFF
Oranžové kolo Nadace ČEZ - vedle hotelu Thermal
5. 7.–11. 7. od 10.00 do 18.00

Stan Kapitána Morgana - vedle hotelu Thermal
Oficiální cocktail bar 43. MFF KV – vstup volný a vítaný, otevřeno 09.00–06.00, při nepřízni 
počasí je stan vyhříván.

Pomocné tlapky - Thermal
Víte, kdo nebo co jsou Pomocné tlapky?

Je to obecně prospěšná společnost, která se věnuje výcviku asistenčních psů pro tělesně 
postižené spoluobčany. Takový dobře vycvičený pes pak dokáže zase podat svou pomocnou 
tlapku lidem, kteří by se bez jeho asistence neobešli a byli by odkázáni na pomoc jiných lidí. 
Před hotelem Thermal bude ve dnech 5. 7.–12. 7. 2008 umístěn stánek společnosti, kde 
se můžete nejen dozvědět spoustu zajímavostí ze života asistenčních psů a jejich majitelů, 
ale i zakoupit různé předměty (hrnečky, trička, odznaky… ), kterými potěšíte své blízké 
a hlavně přispějete na výcvik čtyřnohých asistentů. Zároveň si vás dovolujeme v neděli 6. 
července 2008 pozvat na koncert hudební skupiny Čechomor, pořádaný spolu s pojišťovnou 
Kooperativa, ve prospěch společnosti Pomocné tlapky. Přijďte i vy Pomocné tlapky podpořit! 

Pomocné tlapky, o.p.s., můžete snadno podpořit formou DMS! Zašlete SMS ve tvaru: 
DMS POMOCNETLAPKY na tel. číslo 87777. Cena SMS je 30 Kč. Pomocným tlapkám 
přispíváte 27 Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Děkujeme!

Videoroom České televize
Meeting Point ČT – přízemí hotelu Thermal u Velkého sálu 10.00–18.00 možnost 
zhlédnout, po předchozí domluvě, vybraný koprodukční film ČT. 
Více na www.ceskatelevize.cz/vary2008

Čaj o třetí - Meeting Point ČT – přízemí hotelu Thermal u Velkého sálu
6.–11. 7., 15.00 diskuse s tvůrci českých filmů nad šálkem čaje.
Více na www.ceskatelevize.cz/vary2008

Projekce České televize - Velké plátno před hotelem Thermal
22.00–24.00 Projekce pořadů České televize

Večerníčky ČT na dobrou noc - Thermal, sál B
6.–11. 7., 24.00 Pohádky z mechu a kapradí, vstup volný.
Více na www.ceskatelevize.cz/vary2008

VODAFONE FÉR KLUB - Lázně I
denní program

Kavárna se zahrádkou (dle počasí), internetový koutek SONY, Instinkt front page – 
osobnosti očima Tomáše Nosila, fotografa časopisu Instinkt (výstava fotografií), fresh 
food /„s sebou“. Otevřeno denně v čase 10.00–19.00, vstup volný. Úschovna zavazadel 
je v provozu denně 10.00–19.00 a 22.00–06.00.

Letní scéna Karlovarského hudebního divadla Pod Chebským  mostem
16.00 – pohádka, 20.00 – koncert

KINO 16 POD  CHEBSKÝM  MOSTEM
Denně od 17.00 pásma dětských krátkých filmů, od 22.00 přehlídka starších českých 

filmů. Každodenní půlnoční překvapení – projekce archivních erotických filmů. Dětské 
projekce od 17.00 hodin zdarma, projekce pro dospělé od 22.00 hodin 30 Kč.

FoxyRadio.cz Live v Baru Zig Zag - třída Dr. Davida Bechera 151/24
Unikátní internetový projekt FoxyRadio.cz – studio přímo v baru a každý den zajímaví 

hosté – rozhovory, novinky a live DJ sety

Tretter’s PARTY POWER – ENERGY DRINK Club - Thermal
Music propaganda club café Rotes Berlin - Jaltská 7

Koncerty předních skupin české hudební scény + DJs a kapely Karlovarska. www.
rotesberlin.com

Aeroport klub - Divadelní náměstí 29
Aeroport je prostor s celodenním provozem. Od 10.00 funguje kavárna, od 20.00 

se kavárna mění v bar, od 22.00 se bar mění v klub. V Aeroportu probíhá během festivalu 
výstava filmových plakátů a je otevřena filmová galanterie Terryho ponožky. WiFi připojení 
v celém prostoru. Vstup zdarma pro akreditované návštěvníky festivalu. Otevřeno 10.00–
02.00. Aeroport najdete v budově bývalé České spořitelny.

Projekt Kino bez bariér 4. 7. - 12. 7.
V rámci Mezinárodního filmového 

festivalu v Karlových Varech působí 
již sedmým rokem projekt Kino bez 
bariér, zaměřený na pomoc a asistenci 
vozíčkářům na festivalu. Za sedm let 
existence projekt přesvědčil o své kva-
litě a důležitosti. 

Projekt Kino bez bariér se snaží 
usnadnit vozíčkářům návštěvu karlo-
varského festivalu, pomáhá jim řešit 
základní praktické otázky, které jsou 
s návštěvou Karlových Varů spojené. 
Usiluje o překonávání bariér mezi lid-

mi zdravými a na vozíku tak, aby si mohli všichni bez rozdílu plně užít festivalové dění.
Vozíčkářům a jejich doprovodu jsou zdarma k dispozici vstupenky do bezbariérových 

kin, asistenční servis, doprava po Karlových Varech a okolí, parkovací místa a informace 
o možnostech ubytování, stravování a trávení volného času na festivalu. Za dobu fun-
gování projektu se podařilo zpřístupnit téměř všechny kinosály, v současnosti jsou pro 
projekt vyhrazena místa v deseti festivalových kinech.

Součástí Kina bez bariér je také Akce Kina bez bariér, zaměřená na širokou veřejnost. 
V letošním roce to budou ukázky tanců na vozíku. Občanské sdružení  TK Ellegance 

z Košic nás přesvědčí, že i s vozíkem lze tančit. Těšme se na ukázky z latinsko-americ-
kých tanců, ale i valčíku, quickstepu, nebo moderní choreografii. Diváci si budou sami 
moci vyzkoušet, jak taková výuka tanců probíhá. Vystoupení proběhne 8. 7. 2008 v 15.00 
na Mlýnské kolonádě.

Sponzorem projektu Kino bez bariér je společnost RWE Transgas.
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Hanák, Jakubisko a Passer na  MFF KV
Tři významné jubilanty ocení letošní, 43. ročník 

MFF Karlovy Vary Křišťálovým glóbem za mimořádný 
umělecký přínos světové kinematografii. K poctě 
tří režisérů, kteří se významně zapsali do vývoje 
československé kinematografie, je připravena řada 
programů.

DUŠAN HANÁK
Slovenský režisér Dušan Hanák převezme Křišťálový 

glóbus za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii dne 7. 7. v 17 hodin v Divadle Karlovy 
Vary, kde bude zároveň uveden jeden z jeho nejznámějších 
filmů, netradiční romance Ružové sny (1976).

Ve stejný den 7. 7. od 15 hodin bude v salonku Moser 
hotelu Thermal slavnostně zahájena výstava režisérových 
fotografií Dušan Hanák: Záznamy a odkazy.

Dne 8. 7. od 12.30 pak bude v Malém sále hotelu 
Thermal uveden  Hanákův dokumentární snímek Obrazy 
starého sveta z roku 1972, vyznamenaný např. i Cenou 
sdružení losangeleských filmových kritiků.

JURAJ JAKUBISKO
Režisér Juraj Jakubisko převezme Křišťálový glóbus 

za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii 
dne 5.7. od 17 hodin  ve Velkém sále hotelu Thermal při 
příležitosti světové premiéry svého nejnovějšího snímku, 
historického velkofilmu Bathory.

V období festivalu bude v Grandhotelu Pupp probíhat 
výstava grafik a olejů Juraje Jakubiska. Právě jeho oleje 
patří k méně vystavovaným dílům, a proto bude výstava 
jednou z mála  příležitostí je zhlédnout.

IVAN PASSER
Režisér a scenárista  Ivan Passer přijal funkci prezidenta 

Hlavní poroty 43. ročníku MFF KV.
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos 

světové kinematografii převezme v rámci slavnostního 
zakončení 43. MFF KV ve Velkém sále hotelu Thermal 
12.7. 2008.

Součástí Pocty Ivanu Passerovi bude promítání snímků  
Fádní odpoledne a Intimní osvětlení, které by měl režisér 
osobně uvést na představení 10. 7. od 14 hodin v Divadle 
Karlovy Vary.

V průběhu festivalu bude představena kniha  doc. Jiřího 
Voráče nazvaná Ivan Passer: Filmový vypravěč aneb 
od Intimního osvětlení k Nomádovi.

Služby poskytované projektem Kino bez bariér
•  asistenční servis: doprovod asistentů na projekce, pomoc při orientaci na festivalu
•  doprava: ve speciálně upraveném mikrobusu po Karlových Varech a blízkém okolí 

zdarma
•  volné vstupenky a možnost jejich rezervace zdarma pro hosty projektu a jejich 

doprovod
•  informační servis: informace o možnostech ubytování s bezbariérovým přístupem, 

restauracích, parkování a odpočinku 

•   parkování u hotelu Thermal – projekt zajišťuje čtyři parkovací místa pro krátkodobé 
parkování přímo u hotelu Thermal

•  bezbariérová kina: Pro hosty projektu Kino bez bariér se již podařilo zpřístupnit téměř 
všechna festivalová kina, v současnosti mají přístup do 10ti kinosálů.

Podrobné informace lze najít na stránkách
www.kinobezbarier.cz.

43. MFF Karlovy Vary podporuje Pomocné tlapky
POMOCNÉ TLAPKY

a
koncert skupiny Čechomor

na 43. MFF KV
 
V neděli 6.7. 2008  se  od 19h bude 

na Divadelním náměstí v Karlových Varech konat 
koncert skupiny ČECHOMOR na podporu obecně 
prospěšné společnosti Pomocné tlapky.

Pomocné tlapky představí veřejnosti svoji činnost v Karlových Varech každý 
festivalový den od neděle 6. července do 12. července 2008 u hotelu Thermal.

„Jsme hrdí na to, že jsme byli v letošním roce pořadateli MFF KV vybráni a můžeme svou 
činnost představit v rámci konání 43. ročníku Mezinárodního  filmového  festivalu v Karlových 
Varech“, říká ředitelka organizace, paní Hana Pirnerová .

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky byla založena  6. února 2001.

Naše organizace  vychovává, cvičí a předává asistenční psy do dlouhodobého užívání 
tělesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným  na invalidní vozík, 
lidem s kombinovaným onemocněním a lidem se záchvatovými onemocněními.

     Klientům jsou speciálně vycvičení psi předávání do užívání zdarma. Asistenční psi 
mohou částečně nahradit službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snížit 
závislost tělesně postižených na jejich péči, zvýšit samostatnost a sebevědomí a tím 
umožnit těmto lidem aktivně a plnohodnotně se zapojit do běžného života a zlepšit 
navazování komunikace s okolím. 

Pomocné tlapky jsou  první organizací v ČR, která začala asistenční psy pro vozíčkáře 
připravovat a zaobírat se  touto problematikou  komplexně.

     Asistenční pes  ovládá na 60 povelů a každý pes je originálem = je připravován 
pro konkrétního klienta. Pes dokáže podat  předměty z různých materiálů i kovů  přímo 
do ruky klienta, či na klín, otevře zavře dveře, rozsvítí, zhasne světlo, otevře pračku, 
vyndá prádlo , podá kolíčky,  sundá rukavice, boty, ponožky, stáhne peřinu, zvedne ruku 
na ovladač vozíku, pozvedne hlavu pokleslou na hrudník…

     Za 7 let  jsme  vycvičili a předali 75 asistenčních psů klientům z celé ČR od 4-58 let.
Více informací o naší organizaci naleznete na www.pomocnetlapky.cz 

Kontakt:
paní Hana Pirnerová, tel. 724 007 779, e-mail: pirnerova@volny.cz

Přehled divadelních představení po děti 
na Letní scéně pod mostem v létě 2008
 Út 1. července 16.00 Jak housenka Matylda vyhrála broučí závody
 St 2. července 16,00 Jak létu zpívaly noty
 Čt 3. července 16,00 O vodníku Pačískovi 
 Pá 4. července 16,00 Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa 
 So 5. července 16,00 O klokánkovi Frantíkovi
 Ne 6. července 16,00 O klokánkovi Frantíkovi
 Po 7. července 16,00 Jarní dračí pohádka 
 Út 8. července 16,00 Barevná pohádka 
 St 9. července 16,00 Medvědí pohádky 
 Čt 10. července 16,00 Čertovská pohádka 
 Pá 11. července 16,00 O malém tygrovi 
 So 12. července 16,00 Letní dračí pohádka 
 Ne 13.  července 16,00 O kohoutkovi a slepičce 
 Po 14. července 16,00 Velká medvědí pohádka 
 Út 15. července 16,00 Podzimní dračí pohádka 
 St 16. července 16,00 Pohádky pro Dášenku 
 Čt 17. července 16,00 Předškolácká pohádka 
 Pá 18. července 16,00 Zimní dračí pohádka 
 So 19. července  -  28. července 16,00 Jak to bylo, pohádko?
 Út 29. července 16,00 Loupežnická pohádka 
 St 30. července 16,00 Když jsem já sloužil 
 Čt 31. července 16,00 Letní dračí pohádka

Jubilejní 5. ročník Mezinárodního festivalu studentských fil-
mů a debutů Karlovy Vary letos proběhne 27. - 31. srpna a všich-
ni studenti dostanou od organizátorů dárek – akreditaci na festival zdarma.

V letošním roce se na Fresh Film Fest přihlásilo celkem 931 studentských filmů a 627 
evropských filmů. Nejpočetněji je zastoupena Česká republika se 128 snímky, následu-
je Německo se 110 filmy. Mezi přihlášenými filmy jsou zastoupeny i takové země, jako 
je Kolumbie, Egypt, Jižní Korea, Írán, Ukrajina či Gruzie.

FRESH FILM FEST

4. – 7. 9. 2008
Přehlídka špičkových folklórních souborů z ČR a hostujících souborů z celého světa.

13. Mezinárodní folklórní festival Karlovy 
Vary

Kruhový objezd Rybáře
Od června slouží všem řidičům v Karlových Varech nový kruhový objezd, díky němuž 

se výrazně urychlí cesta do Rybář
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Rekonstrukce mostu v Bohaticích - nad železniční tratí (ul.U Trati):
Důvodem rekonstrukce mostu, která si vyžádá cca 5 

měsíců, je jednak jeho špatný stavební stav spodní stavby 
a nosné konstrukce, ale také jeho nevyhovující šířka.  

Při rekonstrukci bude úplná uzavírka komunikace  v uli-
ci „U Trati“ v Bohaticích a to 

od 16.6.2008 – do 15.11.2008.
Trasa objížďky je již na místě vyznačena příslušným 

dopravním značením a povede ulicemi „Teplárenská“ 
a „Jáchymovská“. 

Konečná autobusové linky č.5 s otočištěm je dočasně 

přesunuta na parkoviště, které se nachází na náměstíčku 
před poštou (křižovatka ul.U Trati a Teplárenská). 

V listopadu se tedy dočkáme nového, rozšířeného  mos-
tu, se snadnějším a bezpečnějším průjezdem.

Opravy komunikací v Karlových Varech
Město Karlovy Vary ve spolupráci s Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR provádí opravy dotčených komunikací výstav-
bou průtahu. V současné době je realizována ul. Západní 

od křižovatky s ul. Šumavskou po kruhovou křižovatku 
Kpt. Jaroše. Dále se bude v průběhu prázdnit opravovat 
ul. Vítězná v úseku od kruhové křižovatky po Drahomířino 

nábř. a ulice Chebská od Kauflandu po křižovatku s ul. Kpt.
Jaroše. Opravy uvedených komunikací jsou prováděny bez 
celkové uzávěry, pouze s částečným omezením provozu.

Bude zahájena rekonstrukce Sokolovské ulice
V KRL č.4 jsme informovali, že během druhé poloviny roku 2008 a v roce 2009 se zre-

konstruuje  Sokolovská ulice v Karlových Varech – Rybářích od křižovatky ulic Sokolovská 
x U Spořitelny  až  k  nově budované okružní křižovatce Sokolovská x Dolní Kamenná 
a část Nákladní ulice. 

Co je nového v přípravě rekonstrukce Sokolovské ulice?
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce Sokolovské ulice. Ze sedmi 

zájemců o její provedení  doporučila výběrová komise Radě města Karlovy jako vítěze 
výběrového řízení společnost Stavby silnic a  železnic, a.s., odštěpný závod oblast Čechy 
západ se sídlem v Karlových Varech. Tato společnost nabídla ze všech zájemců nejnižší 
cenu a nejkratší dobu výstavby. Celková cena rekonstrukce činí  včetně DPH a rezervy  cca 
122 mil. Kč, v roce 2008 budou realizovány stavební práce a dodávky za cca 50 mil. Kč.

Termín zahájení prací je plánován do druhé poloviny července letošního roku. 
Rekonstrukce bude zahájena u křižovatky ulic Sokolovská a Dolní kamenná a bude 

pokračovat směrem do centra. Do konce roku 2008 se opraví Sokolovská ul. přibližně
ke křižovatce s Celní ulicí.

Informační panely
Za účelem informování veřejnosti zřídilo Město Karlovy Vary informační panely.
Nejobsáhlejší z nich je umístěn ve vstupní hale budovy Magistrátu města Karlovy Vary 

na Moskevské ulici.
Další 2 panely se nachází ve výlohách poblíž zastávek MHD na Sokolovské ulici mezi 

ulicí Roháče z Dubé a Šmeralova. 

Stávající stav a vizualizace.
Na fotografiích vidíte stávající stav a vizualizaci části Sokolovské ulice po její rekon-

strukci.

Produkt 74x105.indd 1 8.8.2007 16:21:23
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Červenec 2008
• 1. července 1868 - podepsána dohoda s Buštěhrad-

skou dráhou o vybudování železniční tratě Karlovy 
Vary – Cheb.

• 1888 - členka vídeňského Burgtheatru Kateřina 
Schrattová dostává do Karlových Varů, kde se léčí, 
dopis, jímž ji Franz Josef zve na oficiální návštěvu
do císařské vily v Bad Ischlu.

• 3. července 1863 - píše Bismarck manželce nadšený 
dopis o svých toulkách karlovarskou přírodou.

• 4. července 1908 - odhalen v lázeňských lesích Cho-
pinův pomník od polského autora A. Popiela.

• 5. července 1778 - hrabě Josef Thun se šavlí v ruce 
řídí v prostoru dnešního GH Pupp šachovou hru s ži-
vými figurami, uspořádanou na počest vévodkyně 
z Meiningenu.

• 7. července 1853 - poprvé přijíždí vážený saský bás-
ník a filozof Christian F. Gellert. Při pobytu v roce 
1863 se v Karlových Varech spřátelí s generálem Lau-
donem.

• 1963 - zahajuje činnost karlovarská hvězdárna,
jejímž zakladatelem a budovatelem byl František 
Krejčí. U příležitosti jeho nedožitých stých narozenin 
byla jedna planetka nazvána „29473 Krejčí“.

• 9. července 1833 - přijíždí do lázní vévoda saský, 
princ Johann s doprovodem.

• 10. července 1833 - přijíždí kněžna Saltikovová, 
rozená Stroganovová se synem Nikolou Saltikovem. 
Ubytují se v domě Merkur na Tržišti.

• 11. července 1808 - přijíždí grafik, malíř a vedutista 
Karel Postl. Ubytoval se v domě U červeného anděla 
(dnes Atlantik). Vytvořil několik pozoruhodných kar-
lovarských vedut.

• 1873 - léčí se v Karlových Varech dr. med. Botkin, kte-
rý objevil způsob vstřebávání tuků ve střevech. Podle 
něho je pojmenována epidemická žloutenka, kterou 
jako první popsal.

• 14.–15.července 1928 - v Imperialu se konal II. Mezi-
národní šermířský turnaj za přítomnosti evropské 
šermířské elity.

• 18. července – 1. srpna 1928 - odpočívá už po páté 
v hotelu Savoy-Westend prezident T. G. Masaryk.

• 22. července 1888 - slavnostní otevření kamenné 
budovy divadla.

• 26. července 1928 - je zapsán v Kurlistech německý 
ministr zahraničí dr. Gustav Stresemann s manžel-
kou a doprovodem. Přijel z Baden Badenu, ubyto-
val se v Bristolu. Sešel se s prezidentem Masarykem 
k dlouhému rozhovoru. Zdržel se v Karlových Varech 
do 22. srpna.

• 30. července 1853 - z Výmaru přijel za svou družkou 
kněžnou Wittgensteinovou Ferenz Liszt. Ubytoval 
se rovněž v paláci Bílý lev.

• červenec 1933 - poslední lázeňský pobyt premiéra 
Antonína Švehly. Bydlel v Grandhotelu Pupp.

• červenec 1978 - hosty XXI. MFF byli mj. Marie-José 
Natová, Juraj Jakubisko, Vjačeslav Tichonov ad.

• červenec 1988 - hosty XXVI. MFF byli mj. Č. Ajtmatov, 
V. Chytilová, D. Vihanová, H. Třeštíková, O. Sommero-
vá, S. Beneš, István Szabó, Antonio Bardem, K. Smyc-
zek ad.

• červenec 1998 - hosty XXXIII. MFF byli mj. Michael 
Douglas, Ornella Muti, Fr. Vláčil, L. Baccalová, R. Stei-
ger ad.

• červenec 2003 - hosty XXXVIII. MFF byli mj. Stephen 
Frears, Jiří Mencl, Sylvie Testudová, J. Strick, Morgan 
Freeman, Diana Douglasová s vnukem Cameronem 

Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí

Stará Role
Nadmořská výška:

390 – 426 metrů n.m.
Celková rozloha: 

529 hektarů, z toho polovina (52 %) zemědělská půda
Počet obyvatel:    8015
Počet domů:         962

Stará Role leží 3 kilometry severozápadně od centra 
města v průměrné nadmořské výšce 392 metrů při řece 
Rolavě, v místech, kde se její údolí sevřené nevysoký-
mi svahy Kukačky (438,3 m n. m.) a Havířským vrchem 
(462,1 m n.m.) rozšiřuje, zvláště na levém (severním) břehu. 
Jihovýchodně od Staré Role se zvedá protáhlá vyvýšenina 
Bažantího vrchu, považovaná za lokalitu raně středověké-
ho hradiště Sedlec. 

První písemná zmínka je sice z roku 1422, dá se však 
předpokládat existence obce o dvě století dříve. V roce 
1286 se totiž hovoří o Nové Roli, která je přifařena k sed-
leckému kostelu. Existovala-li tehdy Nová Role (Roluna, 
Rohlau), musela existovat i Stará Role. Názvy obou sídel 
jsou zřejmě přejaty od řeky Rolavy (Roluny), která jimi pro-
téká.

Od roku 1814 se Stará Role vyvinula v přední středisko 
výroby kameniny a později porcelánu na Karlovarsku a již 
tehdy začal její prudký růst, který zesílil zejména po polo-
viny 19. století. Rozvoj výroby podpořilo v letech 1829- 35 
vybudování císařské silnice z Rybářů přes Nejdek a Jelení 
do Lipska a roku 1899 postavení železnice.

Stará Role byla vždy samostatnou obcí, od roku 1926 
povýšena na město, 1. ledna 1976 byla integrována 
do Velkých Karlových Varů s ohledem na vnitřní technické 
a občanské vazby a na splynutí zástavby. Před 150 lety zde 
bylo pouze 67 domů, v nichž žilo 484 obyvatel.

Stará Role se vyvíjela hlavně díky rozvoji průmyslu por-
celánu, který surovinu čerpal z nedalekých ložisek v oblas-
ti Sedlece. Kromě porcelánek poskytovalo další pracovní 
příležitosti 19 malíren porcelánu, barvírna, hlubinný důl 
s těžbou hnědého uhlí Ranft, Plavírna kaolínu Gottl, cihel-
na Waldert.

To vše bylo doplněno drobnou podnikatelskou činností 

v desítkách obchodů, ve třech hotelích, ve 27 hostincích 
a restauracích, v 5 cukrárnách, v desítkách řemeslnických 
provozoven a opraven. 

Mezi dochované kulturní památky je možno uvést 
novorománskou stavbu kostela Nanebevstoupení Páně 
z let 1908 – 1909 postavené na místě starší kaple z roku 
1823.

Po druhé světové válce se Stará Role rozvíjela po živel-
ných etapách, které jsou na urbanismu i architektuře patr-
né. Kromě sídlištní panelové zástavby se zde uskutečnila 
poměrně velká výstavba rodinných domků. 

Své sídlo má ve Staré Roli i Jezdecký klub Karlovy Vary 
- Stará Role o.s., který se od počátku své existence, sahající 
do šedesátých let minulého století, zaměřuje na sportovní 
a zájmové jezdectví, výcvik jezdců i koní a pořádání spor-
tovních akcí.

Za zmínku rozhodně stojí cyklostezka v délce 1,2 kilo-
metrů, která spojila rekreační oblast Rolava se Starou Rolí, 
dále pokračuje v délce 5,4 km do Nové Role a dále do Kruš-
ných Hor. Podél této oblíbené cyklotrasy byla rovněž vybu-
dována Naučná stezka.

V. Jáchymovský

Douglasem, Ferzan Ozpetek a Václav Klaus s chotí.

• červenec 1828 - ordinovali v Karlových Varech 
lázeňští lékaři: med. dr. Damm v domě Ananas, med. 
dr. Johann Poeschmann, ordinoval U Sedmi kurfiř-
tů, med. dr. Karl Rudolf Mitterbacher U Kostela 142, 
med. dr. Bernard Mitterbacher U Kostela 142, med. 
dr. Franz Leo U Bílého kohouta ve Vřídelní ulici, med. 
dr. Jean de Carro, Vřídelní 137.

• červenec 1838 - Lady William Russel jako dík
za uzdravení dala postavit kapličku u Linharta. 
Na pokyn jejího syna lorda Amphila byla kaplička 
roku 1884 přestavěna. 

Srpen 2008
• 1.– 4. srpna 1818 - koncertuje v Karlových Varech 

italský slavík - Angelica Catalani. Goethe po koncer-
tě prohlásil: „Teprve teď víme, proč má člověk uši!“

• 1. srpna–10. září 1818 dlel feldmaršál Bluecher už 
po třetí na léčení.

• 5. srpna 1833 - přijel carský vyslanec ve Vídni Bailli 
Tatiščev se svým sekretářem. Ubytovali se v Gar-
tenhausen nedaleko Jánského mostu.

• 6. srpna 1923 - zahájen v Grandhotelu Střelnice 
(dnes Národní dům) XIII. sionistický kongres. Trval 14 
dnů.

• 9. srpna 1998 - zemřel významný karlovarský foto-
graf a v letech 1952-1967 vedoucí redaktor Lázeňské-
ho časopisu Vladimír Radechovský.

• 10. srpna 1838 oznámila anglická pěvkyně Adelaide 
Kemble, že se zítra vrací domů. Večer před odjezdem 
přišel celý Lázeňský orchestr zahrát „štandrle“ pod 
její okno. To se otevřelo, když orchestr spustil Bolero, 
a Kemble zpívala s ním do vlahé noci.

• 13. srpna 1828 - vystoupil v Karlových Varech 
z dostavníku Nicolo Paganini s tříletým synkem 
Achillem. Ubytoval se U města Frankfurtu. Dával dva 
koncerty a léčil se. Postihly ho však tak strašné bolesti 
zubů, že nepomohly ani přikládané pijavice. V Praze 
se podrobil operaci.

• 1833 - přijíždí na léčení hraběnka Marie Potocká 
s dcerou komtesou Luisou z Varšavy. Bydlí na Nové 
Louce.

• 18. srpna 1828 - Paganini koncertoval v Saském 
sále. Vstupné 4 floreny.

• 19. srpna 1833 - přijel na léčení prof. Friedrich 
Wieck s dcerou Clarou (později Schumannovou) 
z Lipska. Ubytovali se na Nové louce v domě Zum 
Rebenstock.

• 1893 - píše Theodor Fontane z Karlových Varů přá-
telům, že bydlí U Stříbrné konvice, jí v Bavorském 
dvoře a na kávu chodí k Puppovi.

• 21. srpna 1963 - populární karlovarský varhaník Ota 
Čermák při návratu z turné po Bulharsku tragicky 
zahynul při srážce s nákladním autem.

• 22. srpna 1828 - Paganini koncertoval v divadle 
za dvojnásobné vstupné.

• 1928 - ukončil léčebný pobyt německý ministr zahra-
ničí Gustav Stresemann.

• 25. srpna 1928 - přijíždí k léčebnému pobytu Old-
ra Sedlmayerová z Telčic, přítelkyně T. G. Masaryka. 
Ubytovala se ve vile Mignon.

• 27. srpna 1583 - zemřel Bohuslav Hasištejn-
ský z Lobkovic, autor první Ódy na Vřídlo, kterou 
si můžeme přečíst u Mlýnského pramene.

• 28. srpna 1903 - zemřel v Bad Reichenhalle druhý 
dirigent Městského lázeňského orchestru August 
Labický.

• srpen 1828 - nad Mlýnským pramenem byla slav-
nostně odhalena deska s Ódou na Vřídlo, kterou na-
psal Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.

• 1948 - věnoval Foerster Karlovarskému lázeňskému 
orchestru skladbu Ranní modlitba, inspirovanou kar-
lovarskou atmosférou.

• 1853 - Ferdinand Laub, komorní dvorní virtuoz 
Výmarského orchestru se léčí v Karlových Varech.

• 1873 - Ferdinand Laub, první královský koncertní 
mistr Dvorní opery v Berlíně a profesor Moskevské 
konzervatoře opět přijíždí na léčení.

Eva Hanyková

Kostel Nanebevstoupení Páně
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Videodokumenty z výstavby sportovně zábavního multikomplexu - doporučujeme
Již od prosince 2007 mají zájemci možnost v pravidelných 

měsíčních odstupech sledovat průběh výstavby Výstavního, 
sportovně kulturního a kongresového centra Karlovy Vary. 
Umožňují jim to nekomentované, několikaminutové, profesi-
onálně natočené a sestříhané televizní spoty postupně zařazo-
vané na web www.kvarena.cz do nabídkového menu disple-
je v rubrice Arena TV.

Malé půlroční jubileum šesti vydání přitom představuje klip 
z května 2008. V reportáži diváci mohou shlédnout výstupy sle-

du stavebních prací v okolí krytého komplexu, mohutný roz-
sah už téměř všech hrubě dokončených vnitřních zón areálu, 
ale i konkrétní činnosti probíhající momentálně na některých 
dílčích segmentech pláště a v interiérech.

Další – sedmý klip bude doplněn po zhruba měsíčním 
odstupu během července 2008. Diváci v něm opět budou 
moci najít další zajímavosti a detaily z realizace aktuálně jedné 
z nejvýznamnějších, největších a nejmodernějších staveb v ČR 
ve střední Evropě určených pro sportovní, kulturní a společen-

ské vyžití.
Sérii odkazovaných dokumentárních prezentací na interne-

tových stránkách společnosti KV Arena zahájil už vloni zařazený 
pilotní díl (výstavba červenec 2007) mapující v dějové zkratce 
časové osy 06/2006 – 11/2007 posloupnost událostí od schvá-
lení po vlastní praktický rozjezd celého tohoto mimořádného 
projektu.

Sportovní kempy v srdci Evropy v karlovarském multicentru
Hokej, sledge hokej a krasobruslení – kempy pro sportovce

Společnost KV Arena představila nabídkový produkt „Sportovní kempy v srdci Evropy“, který 
spojuje sportovní tréninky s relaxací, regenerací a stylovou zábavu v největších a nejznámějších 
lázních České republiky – Karlových Varech a jejich okolí. 

„V první vlně chceme přilákat hlavně hokejisty (včetně sledgemenů) a krasobruslaře – a to 
od začínajících přes dorostence po profesionály a reprezentanty. Půjde o vícedenní hromadná 
soustředění sportovců z ČR i ze zahraničí, doplněná o alternativně volitelné pohybové aktivity 
(golf, tenis, plavání, cyklistika…), fyzio- a balneoterapii a eventuální jiné specializované lékařské 
procedury,“ upřesnil záměr ředitel KV Areny Ing. Mgr. Milan Bártl. 

Kempy samozřejmě mohou absolvovat i kluby provozující jiné sporty, pro ty by pak hokej 
nebo bruslení mohlo naopak být činností doplňkovou.

Jádrem nabídky například pro ligový hokejový tým je využití nového krytého karlovarského 
komplexu – po otevření jednoho z nejmodernějších své kategorie v Evropě. Ten přitom nabíd-
ne unikátně hned dvě rozměrově variabilní, nezávisle přestavitelná hřiště – v aréně i tréninkové 
hale, obě s možností až 8 velikostních modifikací. Půjde o nejflexibilnější ledové plochy v celé ČR 
a střední Evropě.

Do multicentra například dopoledne z místního hotelu přijedou hokejisti i s realizačním 

doprovodem a mohou pak zde bez nutnosti dodatečných přejezdů strávit při vícefázovém tré-
ninku a relaxaci celý den. Centrum totiž pod jednou střechou nabídne veškeré komfortní a bez-
bariérové zázemí. K dispozici budou nadstandardně prostorné a vybavené šatny, fitnessroom, 
relaxační jednotky, stravování včetně speciálních výživových programů a dokonce i výukové 
a konferenční salónky s veškerou potřebnou technikou třeba pro taktickou přípravu. Podle roz-
pisu se pak odpoledne hráči mohou přesunout na jiná sportoviště a věnovat se individuálně 
koncipovaným činnostem – zahrát si fotbal nebo squash, k večeru jít na pozátěžovou rehabilitaci 
nebo na příslušnou lázeňskou léčbu do špičkově vybavených a renomovaných místních lázeň-
ských sanatorií a závěr dne trávit odpočinkem a zábavou. 

Věková struktura ani dosažená sportovní úroveň účastníků sportovních kempů není omeze-
na – může se jednat o juniory, dorost, profesionály, reprezentanty, amatéry, neregistrované nad-
šence, nebo i seniory. „Související externí služby budeme zajišťovat podle zadání klientů, ubyto-
vání třeba v penzionech, ubytovnách a campech, ale i ve zdejších luxusních pětihvězdičkových 
hotelech. Zájemcům chceme zajišťovat co nejdokonalejší zázemí i pestrou škálu pobytových 
alternativ,“ uvedl ředitel Bártl.

KV Arena přichází s nabídkou pořádání výstav a kongresů a chystá akvizici klientů
Vedle marketingové řady „Sportovní kempy v srdci Evropy“ 

přichází provozovatel budoucího karlovarského multifunkč-
ního centra s pilotní verzí produktové série zaměřené na při-
lákání a konkrétní nábor potenciálních zájemců z tuzemska 
i zahraničí k organizaci variabilně zaměřených komerčních 
i nekomerčních výstav, vzorkových či sezónních prezenta-
cí a veletrhů, stejně jako odborných a vědeckých sympózií 
a kongresů. K dispozici přitom budou plně vybavené učebny 
a salónky pro několik desítek až sto, ale samozřejmě i mohutně 
dimenzované prostory hal i pro několik tisíc účastníků.

 „K umístění podobných akcí budeme mít optimální vlastní 
zázemí. Třeba aréna našeho moderně navrženého zábavně 
sportovního a společenského komplexu má kapacitu na 6.000 
osob. Při současném obsazení parteru a kinosálovém uspořá-
dání s mobilním hledištěm, tribunou a projekční stěnou pak 
až kolem 8.000. Gastroprovozy budou během krátké chvíle 
schopny průběžně připravovat i expedovat stovky jídel a den-

ních menu,“ poukázal na některé přednosti multicentra ředitel 
společnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl. „Rozjednáváme již 
například první akci tohoto typu – sněm Svazu měst a obcí ČR 
ve dnech 28.-29. května 2009 pro zhruba 850 účastníků,“ dopl-
nil Bártl.

To vše spolu se špičkovou zvukovou, projekční a komuni-
kační technikou a ostatními dokonale přizpůsobenými pro-
vozy je jistě dostatečná výzva i pro ty největší a nejprestižnější 
domácí i mezinárodní akce a pro nejnáročnější klientelu. Pes-
trou škálu srovnatelných akcí mohou doplnit firemní školení, 
tematické workshopy, nejrůznější shromáždění a mítinky i val-
né hromady velkých společností. Komplex se také může stejně 
dobře hodit jako vhodné místo pro doprovodné akce jiných 
místních – stále se rozrůstajících festivalů…

Zároveň s přípravou prvních produktových balíčků a výtis-
kem příslušných propagačních letáků KV Arena aktualizuje 
videoprezentaci multicentra a připravuje jeho jazykové muta-

ce. Zahajuje také další fázi své promotion a marketingu. „Ještě 
do konce roku 2008 se chceme zúčastnit několika nejvýznam-
nějších evropských veletrhů cestovního ruchu. Kvůli minimali-
zaci nákladů domlouváme svá zastoupení na akcích, které již 
tradičně obsazuje město Karlovy Vary, Karlovarský kraj nebo 
státní agentura CzechTourism. Jednou z prvních přitom bude 
veletrh RDA v Kolíně n. Rýnem (Německo),“ vylíčil nejbližší plá-
ny ředitel Bártl. 

Jako zájmové zahraniční destinace byly pro zbytek roku sta-
noveny: Německo, Švýcarsko, Rusko, Ukrajina a Velká Británie. 
Pro rok 2009 vedení KV Areny dále zvažuje eventuální uspořá-
dání úzce specializované – tématické prezentační akce k roz-
ličným možnostem využití multicentra a navazujících služeb 
dostupných v jeho spádovém území – okolí Karlových Varů 
a v regionu. Jednou z variant by mohl být tzv. presstrip, který 
by byl určen výhradně pro příslušná odborná média a noviná-
ře z celého světa.

Karlovarské multicentrum možná s unikátním světelným systémem
Karlovarské sportovně zábavní a společenské centrum má šanci na další unikátní technolo-

gické řešení. Mohl by se jím stát osvětlovací systém od jednoho ze špičkových evropských pro-
ducentů svítidel a související technologie. Odborné prezentace a konzultace se specialisty firmy 
proběhly nedávno přímo na několika švédských stadionech, v halách a arénách, kde již tento 
renomovaný výrobce má řadu obdobných svých instalací v delším aktivním provozu.

„Oproti původně uvažovaným halogenovým výbojkovým svítidlovým soustavám se tak 
po rozsáhlé odborné analýze do popředí zájmu pro karlovarské multicentrum dostává nejmo-
dernější řešení založené na osvětlení pro dané prostory atestovanými zářivkovými systémy,“ 
upřesnil ředitel společnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl, který se na pozvání prezentace u hos-
titelů ze Švédska také zúčastnil. 

Z hlediska zrakové pohody hráčů (účinkujících) nebo i publika totiž každá ze dvou variantně 
možných soustav (výbojková – zářivková) přináší zcela jinou kvalitu a charakter osvětlení. Zjed-
nodušeně – při hře (a jiné produkci) často nastanou situace, kdy herní (jevištní) podmínky právě 
při zářivkovém osvětlení budou výrazně lepší. 

Zamýšlená zářivková svítidla jsou vyzbrojena speciálně vyvinutými, stmívatelnými elektronic-
kými předřadníky, což přináší řadu výhod. Mezi nejdůležitější patří možnost spínání každého 
svítidla i jednotlivě , barevná stálost osvětlení – navíc bez blikání při startu (při provozu i na konci 
doby života zářivek díky vysoké pracovní frekvenci předřadníku na úrovni řádově 30-40 tisíc Hz), 
výrazně delší životnost – a tedy delší servisní interval výměny jednotlivých světelných zdrojů 
a případná možnost doplnění zářivkového svítidla inverterem pro nouzové osvětlení.

Mimořádně významnou předností ve srovnání s výbojkami je dále standardní schopnost 

opakovaných zapnutí zářivkových svítidel třeba při náhodném vypnutí nebo výpadku napájení 
(po zhasnutí výbojkových svítidel je třeba tyto nechat nejdříve vychladnout, teprve až po cca 
čtvrt hodině je možné je znovu zapnout, každý náběh výbojky do plného výkonu přitom trvá 
dalších 10-20 minut). Eventuální výpadek několika zářivek proti výbojkovým svítidlům je k tomu 
méně postřehnutelný – znatelně míň tak ovlivňuje aktuální vjemovou pohodu a celkové světel-
né podmínky.

Zářivková světelná soustava zároveň není oproti výbojkové tak energeticky náročná, už 
její instalovaný příkon je znatelně nižší. Při následném používání světelné soustavy v různých 
režimech hladiny osvětlení klesá spotřeba dokonce až o 90%. Předpokládaný roční čerpaný 
objem elektrické energie by pak mohl klesnout až o 40%. Souběžným nezanedbatelným pří-
nosem potenciálně zvoleného zářivkového řešení by navíc byly i nižší pořizovací náklady hned 
na samotném vstupu (investiční úspora).

 Systém zářivkového osvětlení samozřejmě umožňuje z programového velína v danou chvíli 
ovládat světelnou soustavu operativně tak, jak je zapotřebí pro různé kulturní, sportovní a spo-
lečenské akce. Umožňuje dokonce i předvolbu změn jednotlivých scén a jejich fází, aby plně 
vyhovovaly danému záměru (příslušnému akčnímu efektu).

„I když máme v poptávkovém řízení na možného dodavatele osvětlení jen pozorovatelský 
statut, je pro nás jako provozovatele budoucího multikomplexu nesmírně cenné seznámit 
se s koncepcí daného řešení i detaily přímo na místě. Letité a vynikající praktické zkušenosti 
uživatelů podobných zářivkových instalací ze skandinávských stadionů jsou pro nás tedy napro-
sto neocenitelné,“ vyzdvihl návštěvu Švédska – země tří korunek ředitel Bártl.

Rozestavěný sportovní a zábavní multikomplex (v levo dole) a jeho propojení na komunikaceKarlovarské multicentrum (vpravo) navazuje na okolní městské oblasti
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Blokové čištění a noční mytí komunikací
Technický odbor upozorňuje všechny občany, 

že i během následujícího letního období pokračuje firma 
AVE odpadové hospodářství s.r.o. v provádění blokového 
čištění místních komunikací a chodníků. Z tohoto důvodu 
budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní 
značky omezující zastavení a stání vozidel. Začátky blo-
kových čištění jsou stanoveny na 8,00 hod. V této souvis-
losti technický odbor upozorňuje, že stání na chodnících 
je zakázáno všude tam, kde není výslovně povoleno 
dopravní značkou IP 11. 

Rovněž bude i nadále prováděno noční mytí komu-
nikací v lázeňském území, obchodně správním centru 
a v Rybářích. Z tohoto důvodů je nutno respektovat zóno-
vé značky, které jsou v těchto lokalitách instalovány. Vozi-
dla bránící provádění blokového čištění a nočního mytí 
budou odtažena.

Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn na ofi-
ciálních webových stránkách města Karlovy Vary www.
karlovyvary.cz a na úřední desce magistrátu města Mos-
kevská 21.

Změny v rozpisech úklidů jsou vyhrazeny.

ČERVENEC
23. týden

2. pondělí 
Noční mytí:

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

1. úterý 
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivova-

ru k rozcestí U koníčka
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 
nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě 

2 .středa 
Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, 

Šumavská, Moskevská část, Brigádníků, Jižní, Budovatelů, 
Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

3. čtvrtek 
Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská část, 

Wolkerova, Charkovská, Krymská včetně parkovišť před 
OSSZ a býv. opravnou televizí

4. pátek  
kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Kar-

la Kučery, Adolfa Heimana včetně parkovacích zálivů,V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová

28. týden 
Blokové čištění ani noční mytí se v tomto týdnu nepro-

vádí.

29. týden
14. pondělí 

Okružní, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova, Truhlář-
ská, Nejdlova
Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

15. úterý  
Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, 

Železná
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 
nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, 

Tržiště 
16. středa  

Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, 
J.Opletala, Sedlecká, Merklínská, Celní, Majakovského, 
Kosmonautů, Sladovnická Karolíny Světlé, Dělnická
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

17. čtvrtek  
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská

18. pátek   
Libušina od křižovatky s Pražskou ul., Nebozízek, Tylo-

va, Škroupova, Divadelní, Moravská
30. týden

21. pondělí 
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehrad-

ská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 
Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

22. úterý  
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivova-

ru k rozcestí U koníčka
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 
nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě

23. středa  
F.X.Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květino-

vá, S.K.Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického, 
L.Koubka, E.Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče 
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
24. čtvrtek  

U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, 
Lomená, Dalovická, Táborská
25. pátek  

Národní, nám. Karla Sabiny, Východní, Blahoslavova, 
St. Kysibelská, Úvalská 

31. týden
28.pondělí Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky
29.úterý Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 
nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě
30.středa  Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

SRPEN
32. týden

4.pondělí Noční mytí: 
I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 

nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

5.úterý Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 

nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě

6.středa  Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 

u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

33. týden
11. pondělí  

Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehrad-
ská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 
Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

12. úterý  
 Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivo-

varu k rozcestí U koníčka
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 
nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě 

13. středa  
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Rai-

sova, Petřín, Pražská
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

14. čtvrtek  
Scheinerova, Tyršova, Fugnerova, Na Vyhlídce, Bezru-

čova, Ondřejská

15. pátek 2/18 
Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Koneč-

ná

34. týden
18.pondělí Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

19.úterý  Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 

nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě

20.středa Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 

u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

35. týden
25.pondělí Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

26.úterý Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní 

nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiš-
tě 

27.středa Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 

u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

Účelové dotace do oblasti sociální péče 
a zdravotnictví

Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace do oblasti 
sociální péče a zdravotnictví na rok 2009, aby své žádosti zasílali na odbor zdravot-
nictví a sociálních věcí do 30. září 2008 prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici u informátorky v přízemí budovy magistrátu 
(ul. Moskevská), u příslušné pracovnice odboru zdravotnictví a sociálních věcí 
(U Spořitelny 2, č. kanceláře 204) nebo na internetových stánkách (www.mmkv.cz).

Případné informace podá pracovnice uvedeného odboru J. Dušková, tel.: 353 118 556

Účelové dotace do oblasti Městské policie
Komise prevence kriminality a protidrogové prevence upozorňuje žadatele o účelo-

vé dotace z prostředků města na rok 2009 na včasnost podání žádostí dle Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary. Žádosti předkládejte prostřednic-
tvím podatelen MM.

Projekty musí být zaměřeny na potlačování kriminálních a negativních sociálně pato-
logických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města. 

Žádost se předkládá do 30. 9. 2008 na formuláři, který získáte na Městské policii Kar-
lovy Vary – oddělení prevence a dohledu, ul. Školní 7 (Lidový dům), Stará Role nebo si jej 
můžete stáhnout na www.mpkv.cz. Více informací na tel. č. 353 549 209.

Tajemník KPKPP, Pavel Torma Jalůvka

Dům na půl cesty
Dům na půl cesty Karlovy Vary byl vybrán jako jeden ze tří projektů pro veřejnou sbírku při příležitosti setkání všech lidí dobré 

vůle na Velehradě 3. – 5. 7. 2008 a jeho pilotního koncertu Večer lidí dobré vůle, vysílaného na Čt 2 v pátek 4. 7. 2008 od 20.00 
hodiny (více informací: http://www.velehrad2008.cz/velka-velehradska-charitativni-sbirka-dms).

DMS lze posílat již od 1.6.2008 na číslo 87777 s textem DMS VELEHRAD. Výtěžek sbírky je určen na projekt vybudování jedné 
bytové jednotky pro uživatele Domu na půl cesty, kteří jsou právě na Cestě a odhodlali se pro opravdický Život. Taková je Prav-
da.

Ing. Jiří Novák, ředitel
Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 434 210, 731 433 033
Fax: 353 434 213
E-mail: farni.charita.kv@volny.cz
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Setkání karlovarské veřejnosti 
s poskytovateli sociálních služeb

Druhé setkání poskytovatelů sociálních služeb s karlovarskou veřejností proběhlo 
ve čtvrtek 29. 5. 2008. Oproti minulému ročníku se konalo na třídě T. G. Masaryka na pro-
stranství před Hlavní poštou, a to formou pouliční stánkové prezentace. Na setkání před-
stavilo své služby patnáct registrovaných poskytovatelů sociálních služeb působících 
v našem městě. Vstupy jednotlivých zástupců poskytovatelů i žáky a žákyně ZŠ a ZUŠ 
Šmeralova, soubor Dyleň a skupinu Kozatay, kteří letošní setkání podpořili svým vystou-
pením v doprovodném programu, uváděl moderátor Petr Čimpera. Během celého setká-
ní pak prováděly studentky sociálních oborů Střední zdravotnické školy + VOŠ zdravotní 
a Střední odborné školy pedagogické, gymnázium + VOŠ v Karlových Varech dotazníkové 
šetření ke zjištění potřeb a názorů obyvatel města k sociálním službám. Podle dosavad-
ních ohlasů se letošní květnové setkání vydařilo, což je pro nás signálem pro jeho pokra-
čování i v dalších letech. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na jeho 
přípravě a realizaci podíleli.

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb
města Karlovy Vary

Program prázdninových aktivit

Spolupráce výtvarníků ZUŠ z Karlových 
Varů a Popradu

Na konci roku 2007 nás navštívila paní ředitelka Súkromné základné umelecké školy 
v Popradu PeadDr. Viera Grohová a učitelka výtvarného oboru Janka Kalixová. Společ-
ně s ředitelem školy Mgr. Břetislavem Svobodou a zástupcem Karlem Šimandlem jsme 
domluvili hlavní body naší zatím velmi zajímavé spolupráce. 

První společná akce výtvarníků na sebe nedala dlouho čekat. S kolegyněmi Jankou 
Kalixovou, Ľubicou Ftorekovou a Kamilou Repperovou ze ZUŠ v Popradu se nám podařilo 
zorganizovat výtvarný kurz ve Vysokých Tatrách, který proběhl ve dnech 8. - 13. května. 
2008. Jeho obsahem byl společný pobyt i program našich a slovenských dětí z popradské 
školy, poznávací výlety, výtvarný záznam zajímavostí místa se zaměřením na odlišnosti 
horské krajiny, skicování a výtvarné činnosti podle možností. Kurzu se zúčastnilo sedm-
náct našich, o něco více slovenských dětí a za výtvarný obor naší ZŠ a ZUŠ Jitka Barochová 
a Zdenka Vašířová.

Dobrodružstvím byla už cesta vlakem do Popradu. Tak daleko a lehátkovými vozy jely 
děti poprvé. Velká většina z nich byla poprvé na Slovensku a poprvé ve vysokých horách.  

Výlet lanovkou na Skalnaté pleso, návštěva tamní hvězdárny s místním astronomem a tú-
ra sněhem po tatranské magistrále na Hrebienok zanechaly v dětech jistě nesmazatelné 
zážitky. Medvěda jsme naštěstí nepotkali. Krásná přírodní zákoutí jsme našli na Štrbském 
plese, ve Starém Smokovci nám učaroval gotický kostel a ve Spišské Sobotě v kostele 
sv. Jiří jsme si mohli na vlastní oči prohlédnout úžasné gotické originály děl mistra Pavla 
z Levoče i s odborným výkladem. Svoje dojmy zaznamenávaly děti kresbou do skicáků, 
stopy frotážemi na papírové pásy, došlo i na malý landart a samozřejmě také na fotogra-
fování.

Podvečerní společná aktivita probíhala ve znamení seznamovacích her a hodnocení 
denní práce. Slovenské kolegyně pro nás připravily i zajímavé setkání s popradským foto-
grafem Robo Kočanem a přednášku o landartu doplněné promítáním.

Poslední den nám přátelé z Popradu ukázali svou školu i své město, pohostili nás 
ve školní jídelně a večer jsme opět nasedli do vlaku a vydali se na 900 km dlouhou cestu 
domů. 

Tento výtvarný poznávací kurs byl neobyčejný, velmi přínosný nejen pro děti, ale i pro 
nás pedagogy. Příjemné bylo nejen srdečné přijetí, ale i poznání, že jsme naladěni na stej-
nou strunu. Všichni jsme litovali, že spolu v Tatrách nemůžeme zůstat déle a pevně doufá-
me v další pokračování naší spolupráce.

K uskutečnení tohoto kurzu přispěla i finanční dotace Magistrátu našeho města..

Mgr. Jitka Barochová

Výstava uměleckých děl pro nevidomé
Galerie Duhová paleta při ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary připravuje na září 2008 výstavu umě-

leckých děl pro nevidomé. Na výstavě se uskuteční křest CD s básněmi pro nevidomé, 
které připravuje básnířka Alenka Vávrová. 

Zároveň se bude konat aukce uměleckých děl výtvarníků Karlovarského kraje, kterou 
povede Dr. Mašek. Peníze získané z aukce předáme organizacím, které pomáhají nevido-
mým: Tyflo Centrum Karlovy Vary o.p.s., SONS ČR Oblastní odbočka Karlovy Vary. Pení-
ze budou využity na nákup kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, počítače 
se speciálními programy, jazykové kurzy, sportovní vybavení, rekondiční pobyty. 

Byli bychom rádi, kdybyste jste se zúčastnili aukce a koupí výtvarného díla podpořili 
tuto akci. 

Výstava má sloužit nejen nevidomým, ale i ostatní občanům, kteří díky této výstavě 
budou mít možnost zastavit se a zamyslet se. U dětí, které projdou výstavou, se prostřed-
nictvím výtvarného díla začne probouzet zájem o hendikepované. 

Vernisáž výstavy a aukce se uskuteční ve středu 3. 9. 2008 v 17 hodin v galerii Duhová 
paleta, Karlovy Vary, Sokolovská 35. 

Těšíme se na vaši účast a děkujeme za spolupráci. Bez vaší účasti by aukce ztratila smy-
sl. Svou účast na vernisáži a aukci výtvarných děl v galerii Duhová paleta 3. 9. 2008 potvrď-
te telefonicky na čísle ZŠ a ZUŠ: 353 447 021.

Mgr. Břetislav Svoboda Mgr. Milada Machková 
ředitel ZŠ a ZUŠ K.Vary galerie Duhová paleta

Přehlídka vojenských hudeb a Čestné stráže AČR
Karlovy Vary po tři dny žily hudbou. Od 30. května do 1. června 2008 se již po třetí v Karlových Varech konala „Přehlídka vojenských hudeb a Čestné stráže AČR“. Kulturní akci v rámci 

„Karlovarského kulturního léta“ pořádalo Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi společně s Magistrátem města a Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary. 

Diváci se mohli zaposlouchat do skladeb různých hudeb-
ních žánrů v podání vojenských hudeb Tábor, Olomouc, Hra-
dec Králové, Praha a Hudby hradní stráže a Policie ČR. Návštěv-
níci co obdivují taneční umění, mohli shlédnout vystoupení 
tanečníků a cimbálové muziky Vojenského uměleckého sou-
boru Ondráš z Brna.

Poutavým zpestřením letošního ročníku byla exhibice 
Čestné stráže AČR. Sobotní odpoledne uvedl nástup jednot-
ky v historických uniformách z přelomu 19. a 20. století před 
Mlýnskou kolonádou a zdravice generálmajora Františka 
Malenínského.

Vyvrcholením a důstojným zakončením letošního ročníku 
byl společný koncert všech vojenských hudeb v neděli 1. červ-
na na Mlýnské kolonádě. 

prap. Pavla Adamovská
foto: Ing. Václav Slavík

V termínu: 14. 7. – 15. 8. 2008
Organizátor: AC Start Karlovy Vary a město Karlovy Vary

Po 14. 7. 9-12 hod. - Hon na lišku, Lázeňské lesy; 12.00-15.00 tenis - základy úderů, 
malá hra

Út 15. 7. Celodenní výlet Klínovec (turistika); Potůčky - plavání (hry - metodika stylů)
St 16. 7. Galerie - výtvarná tvorba, prohlídka pamětihodností K. Varů
Čt 17. 7. 1. skupina - kanoistika - technika pádlování; 2. skupina - tenis - ve 12 hod 

výměna skupin
Pá 18. 7. Celodenní výcvik v areálu golfu; turistika - výstup na Andělskou horu
Po 21. 7. Celodenní výlet autobusem do Chebu - prohlídka, v 11 hod odjezd do Fran-

tiškových Lázní - aquapark, pěší tůra na jezero Amerika
Út 22. 7. Celodenní výlet do Chomutova - zologická zahrada, Kamencové jezero 

- prohlídka
St   23. 7. 1. skupina - Exkurze na koníčky (Hory), 2. skupina koupaliště Michal - hry, 

plavání (koupání)
Čt  24. 7. Výlet do Lokte - prohlídka hradu; pěší turistika podél Ohře; Starší skupina 

- sjezd Ohře na lodičkách do Varů
Pá 25. 7. 9-12.00 - základy bruslení - Rolava - hry, horská stěna, plavání; 12-15.00 - líný 

tenis, badminton - opékání buřtů
Po 28. 7. Sportovní den - různé druhy sportů, výtvarné techniky, keramika, promítání 

filmů
Út 29. 7. Výlet - zámek Manětín, pěší turistika na Rabštejn
St 30. 7. Galerie umění, prohlídka pamětihodností K. Varů   

Čt 31. 7. Sportovní střelba - Mariánská
Pá  1. 8. Krásy karlovarských vyhlídek - lanovka Diana, pozorování zatmění měsíce
Po  4. 8. Prohlídka v zákulisí divadla, sportovní hry
Út 5. 8. Putování po pramenech - soutěž o ceny
St 6. 8. Horolezectví - Mariánská
Čt 7. 8. Lanové centrum - Polžice, klášter Teplá
Pá 8. 8. Výcvik golfu, návštěva hvězdárny 
Po 11. 8. Výlet - zámek Bečov (vlak)
Út 12. 8. Koně - výcvik, ukázky, jízda + opékání vuřtů, koupání
St 13. 8. Exkurze do prostor Becherovky + Liapor Doubí - hry
Čt 14. 8. Mariánské lázně - prohlídka, miniaturpark
Pá 15. 8. Základy tance, hudby, diskotéka, malování, základy keramiky - promítání 

filmů, Sportovní soutěže

Další informace naleznete: www.zscankov.karlovyvary.indos.cz
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Kulturní akce a výstavy v červenci a srpnu 2008
CLUB IMPERIAL

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

4. 7. LEONA PROKOPCOVÁ GROUP. Vynikající klubová zpěvačka v žánru popjazz, 
soul a blues se svou doprovodnou kapelou. 

11. 7. CLUB UZAVŘEN
18. 7. M FLEMER BAND. Velký talent nastupující muzikantské generace - pražský 

kytarista a zpěvák Marcel Flemr; jazz, blues, funk v energickém a kvalitním 
podání. 

25. 7. RHYTM DESPERADOS. Kapela složená z předních jazzových hudebníků 
s žánrově bohatým repertoárem, latin music, prvky funku a blues, slavné 
jazzové standardy. Dynamické a temperamentní pojetí skladeb této 
pětičlenné formace je opravdovým posluchačským zážitkem.

1. 8. AghaRTA Gang feat. Štěpán Markovič. Nejuznávanější saxofonista jazzové 
scény s pulzující kapelou. Agharta Gang, repertoár s prvky funku, latin music 
a jazzu, mimořádný hudební zážitek… 

8. 8. Rajnošek B. and Výrazný sólista Bharata Rajnošek - saxofon; v čele 
dynamické freejazzové sestavy předních pražských instrumentalistů. 

15. 8. Jana Fabiánová & Jazzappeal Band. Vynikající zpěvačka s podmanivým 
hlasem v doprovodu své kapely, průřez tradičních jazzových a swingových 
evergreenů. 

22. 8. Karlex Band. Karlex - 1968 - 2008, koncert ke 40. výročí založení známé 
karlovarské hudební formace.

29. 8. Pragasón (Kuba-Peru-CZ). Originální seskupení špičkových muzikantů 
z různých koutů světa hrající a zpívající kubánskou hudbu v rytmu salsa, 
mambo, bolero, latin jazz.

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

6.7.-12.7.2008 galerie otevřena od 9.30 do 19 hodin
VÝSTAVY:
pokračuje: La Strada. Výstava prezentuje mezinárodní projekt fi nských, kanadských 

a českých umělců, akcentujících netradiční prostředky na pomezí fotografi e, 
fi lmu, videa, divadla a výtvarného umění (do 31. 8.) 

5. 7. Armin Mueller – Stahl / Menschenbilder. Známý hollywoodský herec 
/např. Hrací skříňka, Jakub lhář, Záře, Východní přísliby/ prezentuje v rámci 
43. mezinárodního fi lmového festivalu Karlovy Vary svou malbu, kresbu 
a grafi ku inspirovanou nejen fi lmem (do 7. 9.)

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

16. 7. 19.30 Husitský kostel Letní symfonický koncert. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Malá noční hudba. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert 
pro fl étnu a orchestr č.2. Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č.35 
D dur „Haff nerova“. Jarmila Štruncová – fl étna. Dirigent Alexander 
Apolín

23. 7. 19.30 Kostel v Sedleci Letní symfonický koncert. Edward Grieg: Z časů 
Holbergových. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle 
č.3 G dur. Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento F dur. Vladislav 
Liněckij – housle. Dirigent Alexander Apolín

26. 7. 19.30 Grandhotel Pupp Letní symfonický koncert. Antonín Dvořák: Stabat 
Mater. Spoluúčinkuje Pěvecký sbor ze Soulu se sólisty. Dirigent 
Young Chul Choi. Tento koncert se reprizuje v Rudolfi nu 29.7.2008

30. 7. 19.30 Husitský kostel Letní symfonický koncert. Joseph Haydn: Koncert 
pro violoncello D dur. Joseph Haydn: Symfonie č.103 Es dur. Šimon 
Kaňka - violoncello. Dirigent Alexander Apolín.

6. 8. 19.30 Husitský kostel Beethovenovy dny. Ludwig van Beethoven: 
Romance pro housle a orchestr. Ludwig van Beethoven: Ah, perfi do 
– árie. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2. Livia Vénosová 
– soprán. Vladislav Liněckij – housle.Dirigent Alexander Apolín

8. 8. 19.30 Lázně III Beethovenovy dny. Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č.5. 
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle. Vladislav Liněckij 
– housle. Dirigent Jiří Stárek

20. 8. 19.30 Husitský kostel Letní symfonický koncert. AntonioVivaldi: Čtvero 
ročních dob. Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento F dur. 
Divertimento KSO - umělecký vedoucí Vladislav Liněckij

27. 8. 19.30 Husitský kostel Letní symfonický koncert. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Don Giovanni - předehra. Wolfgang Amadeus Mozart: 
Koncert pro klarinet – 1. věta. Karel Stamic: Koncert pro klarinet 
– 3. věta. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur. 
FrantišekV. Kramář: Koncert pro dva klarinety - l. věta. Felix Slováček 
otec, Felix Slováček syn - klarinety. D. Chrastilová – housle. Dirigent 
František Drs

GALERIE NA OCHOZU 
Vřídelní kolonáda, 1. patro

VERNISÁŽ:
8. 7. 17.00  Střípky z Vietnamu – Zdeněk Reischig – fotografi e (do 31.8. )

TRŽNÍ KOLONÁDA KARLOVY VARY 
6. 7. 11.00 - 17.00 „Filmový globus“ – výtvarná performance
  Karlovarské oblasti

  Unie výtvarných umělců

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

16. 7. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“, 
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

20. 7. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní 
orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková – soprán, sólistka 
operety Divadla J.K. Tyla v Plzni. Roman Krebs – tenor – sólista 
operety Divadla J. K. Tyla v Plzni.

27. 7. 19.30  „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY. Účinkují: Markéta Bechyňová 
(soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a Novákovo trio (Gabriela 
Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán Koutník – klarinet, Vladimír 
Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, Kostýmy“ Josef Jelínek

2. 8. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek : „CIKÁNI JDOU DO NEBE“ 
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

9. 8. 19.30 „MOZARTISSIMO“HVL ART AGENCY. Účinkují: Markéta Bechyňová 
(soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a Novákovo trio (Gabriela 
Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán Koutník – klarinet, Vladimír 
Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, Kostýmy“ Josef Jelínek.

16. 8. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní 
orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková – soprán, sólistka 
operety Divadla J.K. Tyla v Plzni. Roman Krebs – tenor – sólista 
operety Divadla J. K. Tyla v Plzni

23. 8. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek: „CIKÁNI JDOU DO NEBE“ 
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

29. 8. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“. Severočeské divadlo opery 
a baletu. Režie Vladimír Nečas. Choreografi e: Lev Ivanov, Marius 
Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič.

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

www.kinopanasonic.cz
Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933

1. 7. ZAVŘENO Z technických důvodů je uzavřen celý objekt - kino, kavárna 
i videopůjčovna. Všem se velmi omlouváme a děkujeme 
za pochopení.

2. 7. 17.00 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ. ČR 2008 
2. 7. 19.00 a 21.30,
3. 7. 18.00 a 20.30 SEX VE MĚSTĚ (Sex and the City: The Movie). USA 2008
4. 7. - 12. 7.  43. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KV
13. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší
13. - 15. 7. 17.00, 16. 7. 19.30,
17. - 20. 7. 17.00 LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN VB, USA 2008. Režie: Andrew 

Adamson.
13. - 14. 7. 20.00 Bio Art ÚTĚK DO DIVOČINY USA 2007
15. a 17. 7. 20.00 Bio Art V ÚDOLÍ ELAH. USA 2007. Cena: OSCAR - nominace nejlepší 

herec (T.L. Jones).
16. 7. 14.30 a 17.00 Představení pro seniory OBČAN HAVEL. ČR 2008
18. - 19. 7. 15.00 HORTON (Horton Hears a Who!). USA 
18. - 20. 7. 20.00 Bio Art PAŘÍŽI, MILUJI TĚ (Paris, je t‘aime). Francie, Lichtenštejnsko 

2006
20. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
21. - 23. 7. 20.00 MONGOL - ČINGISCHÁN. Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko 

2007 
23. 7. 17.00 Představení pro seniory ONĚGIN. VB, USA 1999
24. 7. 20.00,
25. - 26. 7. 20.30 Bio Art ...A BUDE HŮŘ. ČR 2007
25. - 26. 7. 16.30,
27. 7. 17.00 WINX CLUB - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ. Itálie 2007
27. 7. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
25. - 26. 7. 18.30,
27. 7. 20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA, ČR 2008
28. - 29. 7. 18.00,
30. 7. 20.00 HANCOCK, USA 2008
28. - 29. 7. 20.00 STALO SE USA, Indie 2008
30. 7. 17.00 Představení pro seniory OBYČEJNÍ HRDINOVÉ (Imaginary Heroes). 

USA, SRN, Belgie, VB 2004
31. 7. 18.00 a 20.30 SEX VE MĚSTĚ USA 2008

1. - 3. 8.  SEX VE MĚSTĚ USA 2008 
3. 8. 15.00 Bijásek pro nejmenší - vstupné 10 Kč
4. - 5. 8. 20.00 Bio Art PENELOPE, VB, USA 2006
6. 8. 17.00 Představení pro seniory O RODIČÍCH A DĚTECH. ČR 2007 
6. - 7. 8. 20.00 Bio Art NÁŠ VŮDCE (Die Welle). Německo 2008
7. - 10. 8. 17.00 LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN, VB, USA 2008 
8. - 10. 8. 20.00 BOBULE. ČR 2007
10. 8. 15.00 Bijásek pro nejmenší
11. - 13. 8. 20.00 Bio Art KARAMAZOVI ČR, Polsko 2008 
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13. 8. 17.00 Představení pro seniory SÓLOKAPR (Scoop)
14. - 15. 8.  KUNG-FU PANDA, USA 2008 
14. - 15. 8. 20.00 Bio Art MOJE BORŮVKOVÉ NOCI, Hong Kong, Čína, Francie 2007 
7. 8. 15.00 Bijásek pro nejmenší 
18. - 20. 8.  BATHORY, SR, ČR, Maďarsko, VB 2008 
18. - 20. 8. 16.00,
21. - 22. 8. 18.00 VALL – I, USA 2008
2. - 24. 8. 20.00 TEMNÝ RYTÍŘ, USA 2008
27. - 31. 8.  FRESH FILM FEST - 5. ročník mezinárodního studentského fi lmového 

festivalu

 HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.

STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21

Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
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. Vstup do objektu hvězdárny je provozovatelem umožněn vždy 
až v čase uvedeném jako začátek programu.

Každé pondělí, středu, pátek a sobotu ve 22.00 
Na křídlech Labutě a Orla Pozorování večerní oblohy dalekohledem KVT Odbornější 

pozorování jarní a letní noční oblohy. V případě jasné oblohy doba programu 120 minut. 

Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 16. - 23. 7. a 15. - 20. 8. kolem Měsíčního 
úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 11. - 14. 7. a 8. - 13. 8. Celé prázdniny 
uvidíme také nádhernou planetu Jupiter. 

1. 8. 10:45 - 12:35 Částečné zatmění Slunce. Pozorování úkazu proběhne v uvedeném 
čase před budovou, dalekohled KVT bude úkaz vysílat on-line. 

16. 8. 21:30 - 00:45 Částečné zatmění Měsíce. Pozorování úkazu proběhne v uvedeném 
čase před budovou, dalekohled KVT bude úkaz vysílat on-line. 

Astronomická expozice
Denně od 15:00 do 20:00 hodin v těchto termínech 1. - 4. 7., 14. - 19. 7., 3. - 9. 8. a 24. 

- 31. 8. Volně přístupná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných 
programových doplňků pro děti i dospělé. Nabízíme také prodej astronomických 
publikací, pohlednic a suvenýrů. Návštěvníci si na místě vyberou také z široké nabídky 
našich vlastních odborných astronomických pořadů, včetně pohádek. V roce 2008 
nabízíme všechny programy výhradně v českém jazyce od roku 2009 připravujeme 
i multijazykovou verzi pořadů i celé stálé expozice. 

5. 7. – 23. 8. 14.00 – 18.00 Astroshop - stánkový prodej. Mimo otvírací dobu 
Astronomické expozice pro veřejnost. Pokud v této době 
stanete před hvězdárnou zazvoňte u branky areálu, 
případně zkuste zavolat na telefon 774 95 34 23 a vyčkejte 
příchodu pracovníků. Případné aktuální změny jsou 
zveřejňovány na webu nebo na vývěsce u hvězdárny.

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
5. 7. 4.00 -6.00 SSB liga
5. 7. 10.00-13.00 Polní den mládeže
5.- 6. 7. 14.00 – 14.00 Polní den na VKV
12. – 13. 7. 12.00 – 12.00 IARU HF World Championship
20. 7. 8.00 - 11.00 Mistrovství ČR juniorů VKV
28. – 29. 7. 12.00 – 12.00 IOTA Contest

2. 8. 4.00 – 6.00 SSB liga
2. 8. 10.00 – 21.59 European HF Championship
2. – 3. 8. 14.00 – 14.00 QRP závod
16. 8. 8.00 – 11.00 Mistrovství ČR juniorů VKV

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I.P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20,27), oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Půjčovní doba:
Půjčovna pro dospělé po, út, čt, pá 10.00 - 18.00
Čítárna  st 10.00 - 14.00
  so 9.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež 
  po, út, čt, pá 13.00 – 18.00
  st 12.00 – 15.00

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

UZAVŘENÍ POBOČEK V DOBĚ DOVOLENÝCH
14. - 25. 7. Vyhlídka
21. 7. – 1. 8. Čankovská 
27. 7. – 8. 8. Stará Role
4. – 15. 8. Drahovice

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 prostorech - v budově ZŠ Truhlářská 
– (vchod směrem od hřiště za budovou školy). 

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
VÝSTAVA:
4. 6. - 28. 9.  ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří - připraveno 

ve spolupráci s česko-arabskou společností. Výstava poukáže 
na stereotypy evropského pohledu na zahalenou ženu Blízkého 
východu. Představí pestrý ženský šat a nezbytné doplňky jako 
jsou šátky, šály a zkrášlovací prostředky. Vnitřní krása ženy osloví 
návštěvníky v podobě literatury arabských žen. 

20. 8. 17.00 přednáška Mgr. Jana Nedvěda: Čtyřicáté výročí okupace. Historik 
karlovarského muzea připomene posluchačům v předvečer 21.8. 
následující dramatické události.

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

Po - Pá: 11.30 - 12.30 Společný oběd
Pondělí: 9.00 - 11.00 Klub Sluníčko (pro rodiče s dětmi) (cvičení na míčích, 

výtvarné činnosti, divadlo, zpívání, říkanky...)
 14.00 - 14.30  Klub Učíme se spolu (práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
 14.30 - 16.00 Klub Netradiční hry (D)
Úterý: 8.30 - 9.15 Angličtina pro pokročilé (SP)
 9.30 - 10.15 Angličtina pro začátečníky (SP)
NOVĚ! Pouze 1. úterý v měsíci 13.00 - 17.00 hod:
 Burza sezónních oděvů a obuvi (příjem a prodej) (MK)
Středa: 8.30 - 11.00 Kavárnička (SP) 
 9.00 - 15.00 Sociální poradenství (jiný termín po domluvě možný)
 14.00 - 16.00 Klub Šikula (výtvarné a vzdělávací činnosti) (D)
 16.00 - 18.00 Chvály a modlitby s Armádou spásy
Čtvrtek: 9.00 - 9.45 Kondiční cvičení I. - SP
 10.00 - 10.45 Kondiční cvičení II. - SP
 13.30 - 15.00 Senior klub (přednášky, výlety, výtvarka, zajím. hry..)
Pátek: 8.30 - 9.15 Angličtina pro mírně pokročilé I. - SP
 9.30 - 10.15 Angličtina pro mírně pokročilé II. – SP

Veřejný internet - po domluvě - SP+D.
Srdečně Vás zveme!

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,

e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz

Upozorňujeme všechny návštěvníky MCKV, že od 1. června do 31. srpna 2008 bude 
MCKV uzavřeno z důvodu rekonstrukce střechy a vnitřních svodů. 

Hlídání dětí a Rekvalifi kační kurzy ve spolupráci s o.s. STUDNICE budou realizovány 
v náhradních prostorách ZŠ Truhlářská, ve Staré Roli.
 

Letní tábor od 14. července do 16. srpna 2008 bude probíhat také v náhradních pro-
storách v Základní škole pro žáky se specifi ckými poruchami učení v Mozartově ulici č.7, 
Karlovy Vary - Drahovice.
 

V době Mezinárodního fi lmového festivalu připravujeme hlídání dětí přímo v LS Ther-
mál.
 

Od září pokračují rekvalifi kační kurzy ve spolupráci s o.s. STUDNICE v prostorách 
MCKV. V nabídce bude: Rekvalifi kace PC, Angličtina základy, Podvojné účetnictví, Digitál-
ní fotografi e, Komunikační a prezentační dovednosti, Tvorba webových stránek, Power-
Point, Vystupování při pohovorech, Základy společenského chování, Praktický SW a mul-
timédia a Příprava a řízení projektu. Kurzy nejsou určeny pouze matkám na MD, ale široké 
veřejnosti, budou částečně zpoplatněny.

Zájem nutno nahlásit na:
Tel.: 723 611 544 paní Radka Svatková,
E-mail: RSvatkova@seznam.cz
 

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
VÝSTAVA V KAVÁRNĚ:
16. 7. - 29. 8. (po–pá 11:00–18:00)
  Kresby regionálního autora Jiřího Krátošky 

A-klub - přízemí
* více než 6.000 ks hudebních nosičů – CD, LP, kazety
* hudební, počítačová, sci-fi a fantasy literatura

Herní klub - každý čtvrtek odpoledne v A-klubu. Chytrá zábava pro každého od 15 
let – bez horní věkové hranice. K dispozici je více než 30 moderních společenských 
deskových her: Kris Kros, Land Unter, 6. bere, Da Vinci Code, Cech zlodějů, Carcassone 
- Lovci a sběrači, Atlantic Star a další.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
knihy, časopisy a CD ROMy, společenské, deskové hry, internet, hry, kvízy, dětské verze 
moderních společenských deskových her

Informační středisko Karlovarského kraje
přízemí Krajské knihovny K.Vary-Dvory, 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.

Centrální pult – tel 353 502 888 - přízemí
* registrace čtenářů
* odbavování výpůjček s výjimkou hudebních nosičů

Půjčovny
* knihy, časopisy, CD ROMy
* regionální dokumenty, právní informace, balneologická knihovna
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* cizojazyčná literatura, Britské centrum

Oddělení pro handicapované
* naváděcí systém pro nevidomé
* SW pro převod textů do zvukové podoby
* speciální software pro dyslektiky a dyskalkuliky, internet pro nevidomé

Krajská knihovna K.Vary – studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice, tel: 

353 224 034
červenec + srpen - OTEVŘENO v pondělí, úterý a čtvrtek, vždy od 12:00 do 18:00 hod.

Pohlednice z prázdnin
Dvouměsíční soutěž pro děti do 15 let. Úkol – ztvárnit zážitek z prázdnin do výtvarné, 
literární, či počítačové podoby. Bližší informace na webu www.knihovna.kvary.cz

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252-3, Otevřeno : ÚT – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

VÝSTAVA:
10. 7. – 28. 9. Green story – historie a současnost golfu v Karlovarském kraji. První 

projekt svého druhu v Karlovarském kraji i České republice. Přehled 
světové historie golfu, pravidla a etika sportu, odborné studie 
o flóře a fauně v golfových areálech, vliv výstavby a provozu hřišť 
na ekologii, vývoj golfového vybavení. Každé hřiště je zaznamenáno 
konkrétním příběhem, budou představeny nejvýznamnější 
regionální, tuzemské a světové osobnosti spojené s místními hřišti. 
V interaktivní části si může návštěvník zahrát na cvičném greenu 
nebo PC hrách. Pro děti a mládež je připravena soutěž o atraktivní 
ceny. Zahájení výstavy se uskuteční ve dnech konání 43. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

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

Jógacentrum Karlovy Vary
CChebská 56A – www.joga.cz – tel.: 732-606-474

BUS 1,22 stanice Sklářská
Prázdninové cvičení pro mládé a dospělé podle Systému Jóga v denním životě,
(1. lekce ZDARMA)
Úterý 17:30 (od 8. 7.)

Během prázdnin je možné přijít na libovolný počet hodin bez předchozího přihlášení.

Od června přihlašujeme do pravidelných kurzů jógy na nový školní rok 2008/9.
Bližší info - viz www.joga.cz

Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...) najdete na www.joga.cz
 

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

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

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna
26. 7. 14.00  „Žlutá, zelená, modrá, každá je dobrá“, činoherní divadlo L. Baláka
30. 8. 14.00  „Pavouček Filípek“, loutkové divadlo Cecílie Tajšlové

Knihovna humanitních věd
se sídlem ve Varšavské ulici č.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

Otevřeno: Po – ČT 9.00 – 17. 00, PÁ 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz;www.galerie-husarikova.cz

VÝSTAVA:   
 J. Husáriková – Konfrontace (do 23. 7.)
VERNISÁŽ:
29. 7. 17.00 LUCIO DIODATI /Italie/
   „Harlekýnův stůl“ (do 29. 8.)

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC 
11. 7. 19.30 Smíšený pěvecký sbor a orchestr Latymer Upper School , Anglie 

Program: písně a skladby anglických i světových autorů

23. 7. 19.30 Benefi ční concert, Smyčcový orchestr KSO. Program: E. Grieg, W. A. 
Mozart 

Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné 
Akce se koná za podpory města Karlovy Vary

STUDIO PRO ŽENY - Magdaleny Mikulandové
Mozartova 6, tel.: 353226041 

1. 9. od 15 - 20 hodin - Zápis dětí do kurzů na rok 2008/2009 - orientální tance 
dívky (9-14let)

4. 9. od 8 - 19 hodin - Zápis na Cvičení rodičů s dětmi (1-4roky)
4. 9. od 14 hodin - Zápis na Babygymnastiku (od 3 měsíců)

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY
Stará Louka 26, 353 223 641

2. 7. 17.00 VERNISÁŽ: Pavek Skalník – obrazy, Jiří Pošva – plastiky. (do 22.7.)

FESTIVAL MITTE EUROPA
Koastel sv. Maří Magdaleny

1. 8. 19.30 TRUBKOVÝ RECITÁL, J.S. Bach, O. Torelli, H. Purcell, J.B. Loeillet, 
G.F. Händel, G. Martini, Bernie Hammes – trubka, Maurice Clement 
- varhany

Seznam akcí v areálu koupaliště Rolava
2. 8.  Kiwi Cup – amatérský triatlon
9. – 10. 8.  Triatlon – mezinárodní amatérský triatlon
13. – 15. 8.  Autokino Fabia – promítání fi lmů
30. 8.  Dětský den – pod záštitou ČSSD
6. 9.  Dětský den – pod záštitou ODS

Divadelní náměstí, KV
6. 7. 19.00 Koncert kapely Čechomor pro nadaci Pomocné tlapky. vstup 

zdarma

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch
1. 7. 17.00 Mládežnický pěvecký sbor z Texasu a pěvecká třída Mgr. Štěpánky 

Leitgebové. Českoamerický koncert . Do anglikánského kostela 
je vstupné dobrovolné a je to jedna z mála příležitostí vidět interiéry 
této památky, která je v současné době a ještě nadlouho uzavřena. 
S pozdravem krásného dne Dominika Kožešníková.

Dotace na kulturní aktivity
Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace na kultur-

ní aktivity na rok 2009, aby své žádosti zasílali na odbor lázeňství, cestovního ruchu 
a kultury do 30. září 2008 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. 

Účelové dotace jsou poskytovány na realizaci projektů rozšiřující nabídku kulturních 
akcí v Karlových Varech.

Formuláře „Žádostí …“ jsou k dispozici:
- na informacích, v budově MMI, Moskevská 21
- u pana Bc. Šeratovskýho OCLRK – tel: 353118278
- na internetových stránkách www.mmkv.cz
- termín podání do 30. 9. 2008

Milé děti,
srdečně vás zvu na hlasité čtení 

do dětského oddělení 
Městské knihovny Karlovy Vary

v měsíci srpnu
každé úterý 

od 17 do 18hodin. 

Přijďte, budeme si společně
číst a povídat.

Těším se na vás
knihovnice Lída

Tel.: 353 221 365, linka 21
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Skate Park Karlovy Vary - Bohatice
Centrum pro mládež a alternativní sporty o. s.,
kontakt: 603 985 069, 608 023 047.

Provoz: Út až Pátek od 14, 30 maximálně do 21,00 
 Sobota od 13,30 maximálně do 20,30 hod. 
 Neděle a pondělí je sportovní odpočinek (zavřeno).

Nabízíme v období letních prázdnin v určené dny, zdravotní první pomoc a odbornou 
poradenskou službu, zejména pro začínající sportovce. Další informace jsou na urče-
ných místech v areálu skateparku a na webové stránce www.sk8-vary.wz.cz. Do služeb 
se nepočítají dny, kdy nepřízeň počasí neumožňuje ježdění a využití skateparku (např. 

S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy 
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
Tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště

- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- prázdninový provoz: po – ne 10.00 – 21.00

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 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
- prázdninový provoz: po – ne 15.00 – 20.00

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou, nohejbal, 

fl orbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- prázdninový provoz: po – ne 15.00 – 20.00

A T L E T I K A
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým účelům 
sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma

- prázdninový provoz: celodenní – přesný rozpis provozních hodin
   bude vyvěšen u vstupu do areálu

J E Z D E C T V Í
JK STARÁ ROLE

sak.jit@centrum.cz
9. - 10. 8. CDN Memoriál MUDr Válové – drezury

Termíny akcí na dostihovém závodišti
v Karlových Varech - Dvorech – sezóna 2008
05. 07.  od 14.00 hod. Letní cena klisen 2 000m
06. 07.  od 14.00 hod. Cena k 650. výročí Města Karlovy Vary
20. 07.  od 14.00 hod. Lázeňská Míle 
03. 08.  od 14.00 hod. Cena Města Karlovy Vary 
17. 08.  od 14.00 hod. Cena Masise-Pohár Grandhotelu Pupp

CITY TRIATHLON Karlovy Vary
ITU Triathlon European
9. a 10. srpna 2008
 Koupaliště Rolava, centrum města a plocha před Thermalem
 
Sobota 9. srpna 
 14.00 start OPEN race – otevřený závod
 15:30 vyhlášení vítězů všech kategorií na pódiu 

Neděle 10. srpna 
 10.30 START – CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2008 ITU European Cup (ženy)
 15.00 START – CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2008 ITU European Cup (muži) 
 17.00 vyhlášení vítězů na pódiu
  

• CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2008 ITU European Cup (Český pohár v triatlonu) 
o 1.5 km plavání (koupaliště Rolava, 3 okruhy) 
o 40.0 km cyklistika (zvlněný terén,nájezd na okruh+7 okruhů v centru města, 

uzavřená trať ) 
o 10.0 km běh (rovina, 4 okruhy) 

• CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2008 OPEN race – otevřený závod 
o 0.5 km plavání (koupaliště Rolava, 1 okruh) 
o 20.0 km cyklistika (zvlněný terén, nájezd na okruh+3 okruhy v centru města, 

uzavřená trať ) 
o 5 km běh (rovina, 2 okruhy)

• Pořadatel: 
CITY TRIATHLON Karlovy Vary 
Šmeralova 320/26
360 05 Karlovy Vary
tel: +420 604 480 763
 fax:+420 774 813 556, 
e-mail: info@citytriathlon.cz
www.citytriathlon.cz

Zlatá hokejka
Připravujeme 40. jubilejní ročník prestižní ankety Zlatá hokejka o nejlepšího hokejis-
tu České republiky za sezónu 2007/2008. Výsledky budou vyhlášeny 23. srpna 2008 
v hotelu Thermal v Karlových Varech (přímý přenos na ČT).

Vstupenky jsou také k dispozici ve všech pobočkách
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Budování dětských hřišť ve městě
I v letošním roce pokračuje město Karlovy Vary prostřednictvím Správy lázeňských par-

ků v budování nových dětských hřišť ve městě. V současné době probíhá realizace dětské-
ho hřiště v ulici Přátelství v Tuhnicích a zbrusu nové hřiště s prolézačkami a herními prv-
ky vzniká i v Drahovicích na náměstí Emy Destinové. Generální rekonstrukcí prošlo také 
hřiště v Tylově ulici, kde byl kromě úpravy okolních ploch vytvořen nový umělý povrch 
a přibudou zde i dvě pružinová hopsadla.

Magistrát města Karlovy Vary společně s Baumaxem ČR, s.r.o. vyhla-
šují v rámci oslav 650. výročí od založení města akci: „Vyzdob si své 
okno, balkón“

Akce potrvá od 1. května do 31. července 2008. V průběhu toho-
to období se mohou občané Karlových Varů, kteří jsou hrdí na svou 
květinovou výzdobu v okně či na balkóně do soutěže přihlásit. Přihláš-
ky naleznou ve vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary v Moskevské ulici a v Baumaxu 
v Karlových Varech. Přihlášku je dále možné vyplnit na internetových stránkách magistrá-
tu města a odeslat elektronicky.

V průběhu měsíce srpna vyhodnotí všechny přihlášené odborná komise, která zvolí 
celkem dvacet oken, či balkónů s nejkrásnější květinovou výzdobou. Všech dvacet autorů 
nejkrásnější květinové výzdoby v oknech či na balkónech obdrží poukázku na nákup 
v Baumaxu v hodnotě 1.500,- Kč.

SLAVÍME S VÁMI - ZDOBTE S NÁMI!

Město chystá opravy Lidového domu
ve Staré roli

Ještě v letošním roce začnou stavební práce na vnitřní úpravě společenského sálu 
v Lidovém domě ve Staré Roli. Odbor majetku města na tyto práce vyčlenil pro letošní rok 
ze svého rozpočtu několik milionů korun. Rekonstrukce je naplánována do několika etap. 
V těchto etapách se počítá s výměnou vnitřní elektroinstalace, novým vybavením audi-
otechnikou, moderní úpravou vnitřních dispozic sálu a prvního patra, vstupních prostor 
a zázemí pro účinkující. Projekt přestavby vnitřních dispozic by měl být hotov do konce 
měsíce července.  Se stavebními úpravami v Lidovém domě se však začne až po prázd-
ninách, aby nebyl narušen průběh kulturních akcí, které jsou zde přes léto dlouhodo-
bě naplánovány. Podle náměstka Tomáše Hybnera by tak mohli mít  občané již koncem 
letošního roku zcela nový kulturní a společenský sál.

Projekt přírodního parku „ Meandr Ohře“ v Karlových Varech.
Na území bývalého zahradnictví v  Tuhnicích za býva-

lou vodárnou, které není v současné době nijak využíváno 
a kolem kterého tvoří řeka Ohře meandr, plánuje město 
Karlovy Vary vybudovat přírodní park. 

Součástí parku bude dětské hřiště, sportovní hřiště, 
pěší, sportovní a cyklistická stezka   a umělé vodní nádrže. 

Celková výměra přírodního parku je cca 8,66 ha. 
Náklady na vybudování přírodního parku se odhadují 

v současné cenové úrovni na cca 41 mil. Kč včetně DPH.  
Se zahájením akce se počítá v tomto roce a s postupnou 
realizací  v několika příštích letech.

Město Karlovy Vary podalo na projekt „Meandr Ohře“ 

žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Náklady na první část projektu činí 
cca 20,7 mil. Kč, příslib dotace je cca 5,5 mil. Kč, neuznatel-
ný náklad z hlediska dotace je ve výši cca 15,1 mil. Kč, tento 
musí hradit město ze svých prostředků.

je jednou z předních společností působící na českém trhu se širokou sítí prodejen 
masa, uzenin a lahůdek. Díky stabilnímu růstu a neustálému rozšiřování sítě prodejen 

v České republice nyní hledá nové kolegy na pozice:

VEDOUCÍ PRODEJNY, ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
ŘEZNÍK, PRODAVAČ a PRODAVAČKA
do odd. masa, uzenin, lahůdek a pečiva

pro novou prodejnu v K. V. STARÁ ROLE

-  perspektivní zaměstnání
(i pro nevyučené v oboru)

- adaptační program pro nové zaměstnance
- možnost postupu na vedoucí funkce
- pěkné pracovní prostředí
- motivující fi nanční ohodnocení
- příplatky za SO, NE a svátky

- pravidelné čtvrtletní hodnocení
- vstřícnost při plánování směn
- sociální program pro zaměstnance:

• zdarma týdenní lázeňský pobyt
• penzijní připojištění
• odměny při životních a pracovních výročích
• zdarma stravování na pracovišti

- vysoké pracovní nasazení
- pozitivní přístup k práci

- zájem o práci v obchodě
- bezkonfl iktní povahu

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na adrese: 
ZIMBO Czechia s.r.o., Na Zátorách 8, 170 00 Praha 7,

 tel.: 353 585 189, tel. 724 043 146

Co nabízíme:

Co očekáváme:

V rámci našeho několikatýdenního tréninkového programu Vás připravíme na Vaše budoucí úkoly. 
Metodicky Vám poskytneme důkladné zapracování, při kterém Vás individuálně povede zkušený kolega.

Studie Lidového domu
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Telegrafi cky

Na konci května navštívila na pozvání německého partnerského města delegace v čele 
s primátorkou Veronikou Vlkovou město Bernkastel – Kues. Celá delegace byla přijata sta-
rostou Wolfgangem Portem. Při této příležitosti proběhlo jednání s primátorem a dalšími 
politickými představiteli Bernkastelu – Kues, následovala prohlídka města a návštěva Kar-
lovarského náměstí.

  

Na konci května předala ve třídě vítězů již tradičně primátorka města Veronika Vlková 
cenu výhercům soutěže Kamarádi moudrosti. Letos zvítězili žáci z primy B na Prvním čes-
kém gymnáziu v Karlových Varech. Darem primátorky byl, tak jako v předešlých letech, 
dort, který obdrželi žáci vítězné třídy. Soutěž Kamarádi moudrosti vyhlašují společně Kraj-
ská knihovna a Městská knihovna Karlovy Vary. 

  
 
Řady Městské policie Karlovy Vary na vlastní žádost opustil dlouholetý zástupce velite-

le pan Jaroslav Klarner, který se rozhodl odejít pracovat do soukromé sféry. Jaroslav Klar-
ner pracoval v řadách městské policie od roku 1997 a po zapracování se stal operátorem 
stálé služby. V roce 2001 byl jmenován zástupcem velitele a v řadách strážníků odvedl 
obrovský kus práce. V loňském roce byl rovněž vyznamenán stužkou za dlouholetou čin-
nost u městské policie. „Patřil k největším profesionálům, se kterými jsem měl možnost 
spolupracovat a jeho nástupce tak bude mít skutečně těžkou úlohu,“ uvedl velitel stráž-
níků Marcel Vlasák. Své poděkování za službu vyjádřila bývalému zástupci i primátorka 
města.

  

Na konci května se v Bohaticích uskutečnil již 12. ročník série závodů Českého Skate-

boardového Poháru. Slunečné počasí přilákalo do bohatického skateparku nejen něko-
lik desítek závodníků z celé České republiky i zahraničí, ale také spoustu přihlížejících 
fanoušků.  Závodníci se utkali celkem ve třech disciplínách a po celý den bylo opravdu 
na co se dívat.

  

Od začátku června dochází k opravě komunikací v Drahovicích, konkrétně ulic Havlíč-
kova, Lidická, Krokova a drahovické spojky okolo prodejny Plus. Práce budou postupovat 
ve směru od Havlíčkovy ulice. Oprava spočívá v odfrézování stávajícího krytu a násled-
né pokládce nového krytu asfalto-betonové směsi. Magistrát tímto žádá všechny řidiče 
o shovívavost a trpělivost během prací. Oprava by měla skončit nejpozději do 21. červen-
ce, v případě příznivých klimatických podmínek bude skončena i dříve.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Bernkastel: Delegace z Karlových varů navštívila partnerské město Bernkastel – Kues.

Skate: Podobné kousky mladých závodníků byly k vidění ve skateparku v Bohaticích.

        Komplexní služby  
v odpadovém hospodá ství

Spole nost AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o., 
nabízí tyto služby :
- išt ní a údržbu komunikací metením a skráp ním
- odvoz a odstran ní sm sného komunálního odpadu 
- svoz a využití separovaného odpadu 
- odvoz a odstran ní nebezpe ného odpadu 
- odvoz a odstran ní velkoobjemového odpadu 
- kontejnerovou dopravu 
- odstra ování nepovolených skládek 
- výstavbu a opravu komunikací 
- ekologické poradenství, ekologickou osv tu

AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o., Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary, 
Tel.: +420 353 176 261, Fax.: +420 353 224 738, www.avecz.cz 

j a z y k o v ék u r z y
a n g l i č n a ,  a r a b š n a ,  
č ínš na,  francouzš na,  
chor vatš na ,  i ta l š na ,  
j a p o n š n a ,  n ěm č i n a ,  
r u š n a ,  š p a n ě l š n a ,
č e š n a  p r o  c i z i n c e

v z d ě l á v a c ík u r z y
p r á c e  n a  P C ,  p rů v o d c e
Č R ,  p r ů v o d c e  P r a h o u ,  
p s y c h o l o g i e ,  r é t o r i k a  a  
k o m u n i k a c e

p ř e k l a d y ,  k o r e k t u r y
v  s o u č a s n é  d o b ě  
za j i šťujeme p řek lady  a  
k o r e k t u r y  z / d o  4 0
j a z y k ů

Centrum cizích jazyků a dalšího vzdělávání, s.r.o.
MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION

ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR

tento  inzerát  s louž í  jako  s leva
200 Kč pro každého nového klienta

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

www.ccjskola.cz

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

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


