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Program 41. ročníku Tour filmu 2008
Čas
10:00

8. října Středa
Akce
Slavnostní zahájení festivalu

10:30 - 11:30 Neobvyklé setkání s hvězdou festivalu
11:30 - 12:30 Jiří Kolbaba - Fotil jsem svět
12:30 - 13:30 Vladimír Šimek - Mé dobrodružství - Amazonka
13:30 - 14:30 Pavel Klicpera - 9288 km Moskva-Vladivostok vlakem
15:00 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
13:00 - 15:00
19:30 - 20:30
20:30 - 23:50
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
18:00 - 21:00

Čas

××Õìäùèícñî
îãíwéàùùîõåäòóèõàë
ïîcãcîálàíòòênòãñôäíw
ÉàùùîõêñôçÊ
ÊàñëîõøÕàñø
ïîãùcóèóîôïïñèìcóîñêø
ÊàñëîõâçÕà
Õàñ
ÉÔÃñÕäñîí
ñîíèêøÕëêîõn

Velvyslanci vaří svá národní jídla - Mezinárodní Gastro soutěž
s ochutnávkou (CzechTourism + AHR + ACK + Česká televize)
6 projekcí TOURFILMU a TOURREGIONFILMU
Soutěžní přehlídka www a CD - ROMů a TOURMAP - soutěžní
výstava map, průvodců a cestopisů
Retrospektivní výstava foto Jiřího Kolbaby - Discover the
World
Tisková konference hvězdy festivalu - O největší expedici
současnosti
Media party (jen pro novináře)
TOURFILM Student Academy - Moderní marketing pro
cestovní ruch (VŠE a CzechTourism)
Slavnostní předávání cen TOURREGIONFILM 2008
Slavnostní večer CzechTourism - Česká gastronomie - Jak
se prezentujeme ve světě
Doprovodný program
Projekce Tourfilmu pro veřejnost
Filmový vlak Tourfilm - projekce pro veřejnost
Cestovatelé na TOURFILMu - určeno široké veřejnosti

9. října Čtvrtek
Akce
Česká televize na Tourfilmu

10:00 - 11:00 Objektiv - setkání s tvůrci a ukázkami
11:00 - 12:00

Toulavá kamera v Karlových Varech (+Divnopis) - Česká
Televize - I. Toušlová + J. Maršal

12:00 - 13:00 Cesta na Severní pól - Petr Horký
13:00 - 14:00 Seriál „Na cestě“ a setkání s tvůrci
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14:00 - 15:00

10:00 - 15:00

13:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
15:00 - 16:00
20:00
21:00
10:00
9:30

MAXTREME - Pořad ČT 4 Sport - adrenalinové sporty na ČT.
Pořad představí redaktor Marek Rejman
Projekce České televize (autogramiády protagonistů ČT,
ze zákulisí realizace jednotlivých programů, jak se dělá
znělka - klíčování (každý divák si to může zkusit sám), výběr
nejlepších programů
Soutěž Toulavé kamery - O nejlepší videoúlovek z Vašich
toulek - amatérská soutěž vyhlášená
na www.toulavakamera.cz
6 projekcí Tourfilmu
Soutěžní přehlídka www a CD - ROMů a TOURMAP - soutěžní
výstava map, průvodců a cestopisů
Retrospektivní výstava foto Jiřího Kolbaby - Discover the
World
Press foyer - Výsledky TOURFILMu 2008
Awards Ceremony TOURFILMu 2008
Slavnostní večer města Karlovy Vary
Sportovní turnaje
Tenisový turnaj TOURFILM OPEN
GOLF CUP TOURFILM

Místo konání
Slavnostní sál
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál
Slavnostní sál - balkon
Randez-vous
Slavnostní sál
Malá Dvorana
Parkhotel
salonky Bohemia
Slavnostní sál
Slavnostní sál
Kino Čas, pěší zona
Dolní nádraží Karlovy Vary
Kino Čas, pěší zona

Místo konání
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - hlavní
podium
Slavnostní sál - balkon

Slavnostní sál - balkon
Slavnostní sál - balkon
Randez-vous
Slavnostní sál
Malá Dvorana
Slavnostní sál
Slavnostní sál
Gejzír Park
Golf Resort Karlovy Vary
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LÁZEŇSKÝ FESTIVAL
KARLOVY VARY

SLOSOVACÍ LÍSTEK

SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA

o lázeňské a wellness pobyty

o vstup na slavnostní večer s rautem dne
8. 10. 2008 v Grandhotelu Pupp

SOBOTA 11. 10.
ČESKÉ LÁZNĚ V OBCHODNÍM CENTRU VARYÁDA KARLOVY VARY

Vyplňte zde své jméno, příjmení a bydliště a odevzdejte
v press centru TOURFILMu v Grandhotelu Pupp dne 8. 10. od 10.00 do 16:30

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

ADRESA

Slosovací lístek odevzdejte 11. 10. 2008 v rámci lázeňské prezentace v OC
Varyáda – stánek CzechTourism v prostřední části centra u food courtu. Losování
proběhne ve 13:00, 15:00 a 17:00 na tomtéž místě. Osudí, do kterého
můžete vhazovat vyplněné lístky, bude otevřeno vždy hodinu před losováním.
Pokaždé se bude losovat z nových lístků vhozených do osudí během hodiny před
losováním. Každý může vhodit v daném kole do osudí pouze 1 slosovací lístek.
Vyhrát může jen osoba starší 18 let a pouze 1 cenu. Podmínkou výhry je osobní
účast při losování. Účast ve hře o pobyty v českých lázních je bezplatná.

www.spalife.info

Vaše osobní přítomnost v době losování
(8. 10. 16:45 – Slavnostní sál Grandhotel Pupp) je nezbytná.

VE HŘE JE 5 VSTUPENEK PRO 2 OSOBY.

www.tourﬁlm.cz

t 300 ﬁlmů z celého světa s turistickou
tematikou v Grandhotelu Pupp

P
VSTU
A
M
R
A
ZD

t Setkání s osobnostmi z České televize,
semináře, promítání soutěžních ﬁlmů, zajímaví
cestovatelé, knihy s autogramiádami hostů

TOURFILM 2008 | PROGRAM
8. října 2008, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
10:30 – 11:30

Neobvyklé setkání s hlavní hvězdou festivalu TOURFILM – Mike Horn

11:30 – 12:30

Jiří Kolbaba – Fotil jsem svět

12:30 – 13:15

Vladimír Šimek – Mé dobrodružství – Amazonka

13:15 – 14:00

Pavel Klicpera – 9 288 km vlakem Moskva – Vladivostok

14:00 – 14:45

Mirek Lukeš (ze Švýcarska) – Tibet, přechod Transhimaláje

15:00 – 17:00

Velvyslanci vaří svá národní jídla – ochutnávka jídel

9. října 2008, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
10:00 – 11:00

Objektiv – setkání s tvůrci pořadu

11:00 – 12:00

Česká televize s Toulavou kamerou v Karlových Varech – Iveta Toušlová a Josef Maršál

12:00 – 13:00

Cesta na Severní pól 2008 – dokumentarista Petr Horký

13:00 – 14:00

Seriál Na cestě – setkání s tvůrci

14:00 – 15:00

MAXTREME – pořad ČT4 Sport – adrenalinové sporty.
Pořad představí redaktor Marek Rejman

Lázně jedou do lázní
VYHRAJTE VÍKEND V LÁZNÍCH
V Obchodním centru Varyáda Karlovy Vary (www.varyada.cz)
proběhne v sobotu 11. 10. od 10 do 18 hodin prezentace
aktuálních nabídek českých lázeňských společností.
Lázně nejsou jen Karlovy Vary. V České
republice najdete přes 30 lázeňských
míst s rozmanitou nabídkou pro všechny
věkové kategorie. Vybrat si můžete
nejen z klasických léčebných, ale i z celé
řady relaxačních a rekondičních pobytů
(antistresové, manažerské, beauty, atd.).
Darujte sami sobě nebo svým blízkým
příjemnou lázeňskou relaxaci a sílu
přírodních léčivých zdrojů. Je to ta nejlepší
prevence a investice do Vašeho zdraví!

Lázeňská prezentace v OC Varyáda nabídne:
losování o pobyty v českých lázních – stačí vyplnit slosovací lístek
ochutnávku lázeňských likérů a oplatek zdarma
doprovodný program včetně hudebního doprovodu a vědomostních soutěží
ucelenou aktuální nabídku českých lázní na jednom místě

spa.czechtourism.com
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Opravy komunikací v roce 2008

Rok 2008 je rokem rozsáhlých oprav komunikací
v našem městě, na které bylo v letošním roce z městského rozpočtu vyčleněno více než 100 milionů
korun. Rozsah oprav nemá v historii obdoby. Jsme
rádi, že se nám v letošním roce podařilo rekonstruovat téměř všechny komunikace dotčené výstavbou
průtahu, který na sebe převzal zátěž silnice 1. třídy.
Enormní objem dopravy ještě donedávna zatěžoval
centrum města. Nejen nově vybudovaný průtah,
propojení levého a pravého břehu řeky Tuhnickým
most, dokončený kruhový objezd u Kauflandu a další pod hasičskou zbrojnicí pomohly urychlit průjezd

městem. Kolony stojících aut na rozcestí U Koníčka
a paralyzovaná městská hromadná doprava jsou
minulostí.
V letošním roce došlo k rekonstrukci serpentin od Libušiny ulice k Richmondu, ulice Lidické,
Západní, Nákladní. V současné době probíhají práce na Chebské, 1. etapa Sokolovské a Vítězné ulice.
Došlo k úplné rekonstrukci mostu nad železniční
tratí v Bohaticích, který bude oproti předchozím plánům zprůjezdněn ještě o měsíc dříve. Byla kompletně rekonstruována Ondřejská ulice, včetně zastávky pro MHD. Ve Vřídelní ulici byl opraven povrch

Karlovarský týden 2008 (...týden cestovatelských filmů a lázeňství)

Karlovarský týden 2008 je za dveřmi. V Karlových
Varech se uskuteční 3. ročník přehlídky, kterou Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism poprvé v roce 2006 propojila filmový festival TOURFILM
s Lázeňským festivalem a Lázeňskou konferencí
Sdružení lázeňských míst.
41. ročník nejstaršího filmového festivalu s turistickou tematikou TOURFILM (www.tourfilm.cz)
se letos představí v novém kabátě. Na Tourfilmu
2008 budou návštěvníci sledovat nejlepší světové cestovatelské filmy, nově mají také amatéři
možnost uplatnit vlastní tvorbu na DVD formátu.
Očekává se, že se letos poprvé prosadí v přehlídce
amatérské dokumenty. Na odborných seminářích
vystoupí ing. Jiří Mikeš, nestor marketingu z VŠE

v Praze a PhDr. Jitka Vysekalová, marketingová specialistka a analytička. Pro veřejnost je připravena
na odpoledne 8. října ochutnávka jídel z kuchyní
celého světa, neboť i národní kulinářská specialita
je turistickým cílem. Známé osobnosti budou nejen
vařit, ale také jídla komentovat. Divácky atraktivní
část Tourfilmu připraví na 9. října Česká televize,
v jejímž dopoledním pódiovém vystoupení budou
účinkovat protagonisté populárních televizních
pořadů o cestování. Připravena je autogramiáda
s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem a jejich
knihami Toulavá kamera 1 - 6. K mladým divákům
se bude obracet Martin Zeller z pořadu Pomeranč.
Dále přijedou cestovatelé Petr Horký a Mirek Jakeš,
kteří došli letos na severní pól. Divákům přiblíží své
pocity ukázkou z připravovaného filmu. Hlavním
hostem festivalu má být Mike Horn, který v těchto
dnech startuje další extrémní expedici. Většina akcí
Tourfilmu se i letos odehrává v Grandhotelu Pupp.
Nebudou chybět soutěže o zajímavé cestovatelské
ceny. Vstup na akce je zdarma. Promítání mohou

a zpřístupněn vchod k naučné podzemní stezce.
V nadcházejícím roce bude dokončena Sokolovská
ulice a to včetně parkové úpravy – zeleně, laviček,
osvětlení a další infrastruktury, Vítězná, ulice Závodu míru, revitalizace lázeňského území a mnoho
dalšího. Ale nepředcházejme. Všem občanům děkujeme za trpělivost při opravách, které bohužel není
možné realizovat bez dopravních omezení. Stavíme
pro Vás!
Ing. Petr Keřka
náměstek primátorky

www.karlovarskytyden.cz
diváci po oba dny navštívit také ve filmovém vlaku
na Dolním nádraží a v kině Čas.
Lázeňského
festivalu
Hlavním
cílem
(www.spalife.info) je propagace českých lázeňských míst formou poznávací cesty zahraničních
médií a cestovních kanceláří do České republiky
s následným obchodním jednáním. Představitelé
cestovních kanceláří a médií letos navštíví v rámci
poznávací cesty kromě Karlových Varů i Mariánské
a Františkovy Lázně. Pro karlovarské občany je připravena prezentace lázeňských nabídek v obchodním centru Varyáda s losováním o pobyty.
Konference
Sdružení
lázeňských
míst
(www.spas.cz), určená pro odborníky v oblasti cestovního ruchu a lázeňství, se ve svém jedenáctém
ročníku bude věnovat zvláště propagaci a marketingu v lázeňství – destinačnímu managementu.
Druhý den bude v souvislosti s připravovanými
reformami na poli lázeňství věnován problematice
lázní v systému zdravotního pojištění.

Ottova výšina
Řecký král Otta se v K. Varech poprvé léčil
v létě roku 1852. Zanechal zde takový dojem,
že karlovarští radní dali na jeho počest postavit
památník. S velkou slávou a za přítomnosti krále, byl ještě téhož roku odhalen, na tehdy velmi
navštěvovaném, vyhlídkovém místě nad městem
– na tzv. „Orientační výšině“.
Dnes zde stojí alespoň torzo z kdysi dlouhého,
štíhlého a bohatě vyzdobeného sloupu. V roce
2002 dokončila organizace Lázeňské lesy nové
úpravy na temeni dnes trochu zapomenuté výšiny.
Ottova výšina s torzem památníku na řeckého
krále, má zvláštní půvab. Naskýtá se tu nádherný výhled na město a hlavně na Imperiál. Cesta
stoupá ze Tří křížů mezi porosty starých buků,
takže i v létě zde proudí příjemný a chladný
vzduch.

lem. Protože Otto byl v době příjezdu do Řecka
nezletilý, faktickou vládu za něho držel koncil
regentů, který za něho vládl až do roku 1835.
Otto I. se chopil vlády jako absolutistický monarcha, který se obklopoval rádci, většinou původem z Bavorska. Ti vytvořili Státní radu, v jejímž
čele stanul král. Otto I. vládl Řecku až do roku
1862.
V letošním roce proběhla náročná rekonstrukce Ottovo sloupu v hodnotě 350.000,Kč. (Z toho 300.000,- Kč byla účelová dotace
města Karlovy Vary a 50.000,- Kč přispěl Krajský úřad).
Dne 15. 10. v 10.00 hodin proběhne na Ottově výšině odhalení sloupu po rekonstrukci.

První řecký král pocházel z Bavorska
Na konferenci velmocí v Londýně, roku 1832
byl nový řecký trůn nabídnut mladému bavorskému princi Ottovi z rodu Wittelsbachů, který
nabídku přijal a stal se tak prvním řeckým krá-
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Oslavy 650. výročí založení města Karlovy Vary
V září proběhlo Slavnostní vyvrcholení oslav 650. výročí založení města Karlovy Vary. Připomeňme si nejvýznamnější události a okamžiky oslav.

Slavnostní vyvrcholení oslav zahájil dne 11. září
koncert hudby Hradní stráže. Při této příležitosti
byl pokřtěn hrnek s logem 650 let města Karlovy
Vary.

V pátek 12. září proběhlo u Thermalu losování soutěže žáků základních škol
Velryba VARYBA a koncert skupiny MAXIM TURBOLENCE.

V sobotu 13. září proběhl na Mlýnské kolonádě
slavnostní akt k uložení listiny k 650. výročí, která
byla uložena v kryptě kostela sv. Maří Magdalény.

V sobotu 13. září proběhl na Mlýnské kolonádě slavnostní akt k uložení listiny k 650. výročí, která byla uložena v kryptě kostela sv. Maří
Magdalény.

V neděli 14. září se na Tržní kolonádě uskutečnila
Karlovarská snídaně pro veřejnost.
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Děti se mohou těšit na moderní hřiště
I v letošním roce vybudovalo a zrekonstruovalo město prostřednictvím
Správy lázeňských parků několik dětských hřišť. Nového hřiště s prolézačkami
a herními prvky v celkové hodnotě 700 tisíc Kč se dočkaly děti v ulici Přátelství
v Tuhnicích, vybudováno bylo také hřiště na náměstí Emy Destinové v Drahovicích, jehož cena přesáhla 1, 5 milionu korun.
V letošním roce se konečně podařilo vyřešit i vybudování dětského hřiště
v Jahodové ulici v Doubí, na kterém v současné chvíli probíhají dokončovací
práce. Generální rekonstrukcí prošlo také hřiště v Tylově ulici.
Za připomenutí určitě stojí i pokračující revitalizace části Bohatice, kdy po loňské renovaci náměstíčka pokračují práce v bohatickém parku. Zde se mohou
lidé těšit na odpočinkovou zónu s velkou šachovnicí, lavičkami a také posilovacími stroji.
Novinkou letošního roku při budování dětských hřišť je použití umělého
gumového povrchu. Ten nahradil doposud používaný písek. „Vstupní investice u umělého gumového povrchu je podstatně vyšší, neboť se jedná o ceny
od 1500,- až do 2500,- Kč/m2. Nicméně následný provoz a údržba by měla být
podstatně levnější a z hlediska hygieny a bezpečí více vyhovující dětem a z hlediska údržby zase našim zaměstnancům“, uvedla ředitelka Správy lázeňských
parků Zuzana Macešková. „Písek se časem vyšlape, sesedne a nevyhovuje. Musí
se tedy častěji vyměnit, což značně zvyšuje náklady na údržbu hřiště. Umělý
povrch přibližně jednou za týden zameteme a pokud bude hodně znečištěný,
vystříkáme jej vodou“, dodala Macešková.
Nového asfaltového povrchu se dočkalo i fotbalové hřiště na Sokoláku, kde
byly zároveň provedeny drenáže okolních svahů a podloží hřiště, čímž se podstatně zvýšil komfort našich sportovců. Hřiště bylo také doplněno o dva streetbalové koše.

Dětské hřiště v Tuhnicích

Nové hřiště v Drahovicích

Nově budované dětské hřiště v Jahodové ulici v Doubí

Školky dostaly další 4 miliony na opravy
Zastupitelstvo města na svém jednání v září uvolnilo z rozpočtu města další 4
miliony korun na opravy mateřských škol. Peníze musí být vyčerpány do konce
letošního roku, proto začnou opravy co nejdříve. „Stav některých budov a hřišť
byl již neúnosný, proto jsme se rozhodli k 17 milionům, které byly letos uvolněny na investice do školek, přidat ještě další čtyři miliony, uvedl náměstek primátorky Tomáš Hybner. „Od nového roku bude u všech hracích prvků, které jsou
výše než jeden metr nad zemí umístěn speciální dopadový povrch a obrubníky
z měkkého materiálu kvůli bezpečnosti dětí, dále bude probíhat oplocení areálů a opravy přístupových ploch“ říká Hybner. Nejnákladnější oprava proběhne
v MŠ Doubí, zde je zapotřebí investice přibližně 700 tisíc Kč. Většina oprav, které
se uskuteční ještě v letošním roce, je naplánována na víkend, tudíž by neměl
být omezen běžný chod školek. „Do rozpočtu města na rok 2009 jsou navrhovány investice do školek přibližně za 50 milionů korun. Na základě zjištění
z energetických auditů je nutné začít od příštího roku s výměnou oken postupně ve všech mateřských školách. Plán výměny oken bude připraven tak, aby
nenaboural chod jednotlivých mateřinek“ dodává Hybner. Do školek investuje
město dlouhodobě, jen za poslední 4 roky proběhly v šestnácti mateřinkách
investice za 50 milionů Kč.
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Den cyklistiky Stará Role – Nová Role
Město K. Vary se letos oficiálně přihlásilo ke kampani Evropský týden mobility (ETM). Cílem bylo zamyšlení nad tím, že i když se po listopadu 1989 výrazně zlepšila většina složek životního prostředí; u individuální dopravy se stav stále zhoršuje, zejména ve větších městech. Prašnost, exhalace, hlučnost stále narůstá, stejně
jako dopravních nehod s úrazy i smrtelnými.
V rámci Evropského týdne mobility se konalo několik akcí: Městská policie zorganizovala akci Vzorný cyklista ráno u ZŠ s odměnami pro dobře vybavené žáky
a také proběhly besedy Bezpečná jízda na kole v 5. třídách ZŠ.
V pondělí 22. září jezdil Dopravní podnik K. Vary celý den zdarma. Tentýž den dokonce tři prodejci cyklopotřeb poskytovali 30 % slevu na veškeré zboží – za to
díky.
Do redakční uzávěrky jsme stihli konkrétně dokumentovat jednu z akcí 20. září 2008: Den cyklistiky. Šlo o organizovanou jízdu po cyklotrase Stará Role – Nová
Role. Pro dospělé i malé cyklisty byl pak u ekofarmy Kozodoj připraven program: předně prohlídka Ekofarmy s odborným výkladem, pro nejmenší také vyjížďka
v koňském sedle. Asociace Záchranný kruh předvedla způsoby ošetření možných cyklozranění, ale také ukázala zájemcům vybavení moderní sanitky záchranné
služby.
RNDr. Pavel Žlebek
Garant Programu Zdravé město K. Vary

Program Dne cyklistiky připravili (z leva): Jana Drhovecká - Záchranná služba, Martin Vinš
- STUŽ, Petra Hnátková - Magistrát města, Pavel Žlebek, Pavla Štyndlová - Kozodoj, Radek
Veselý - ZS.

O zvířátech se účastníci dověděli mnoho zajímavého

Lyžaři –Slovanu Karlovy Vary budou slavit 50 let od založení klubu
Již 8. a 9. 11. 2008 se na ,,Božáku“ sejdou nejen
Mistryně světa, olympijští účastníci, náměstek primátorky města Tomáš Hybner a 94 letá Anna Kupilíková, ale i stovky dalších, kteří mají jedno společné
- určitou dobu jejich života ovlivňoval – LK Slovan
K. Vary.
Je to až neuvěřitelné, že je to již 50 let co přátelé a
kamarádi kolem pana Jana Pravečka staršího se rozhodli v roce 1958 v Karlových Varech založit běžecký lyžařský oddíl. Hned v počátku bylo rozhodnuto,
že letní příprava bude probíhat v Karlových Varech
a v zimě budeme jezdit za větším množství sněhu

na Boží Dar.
Když slavil LK Slovan K. Vary 20 let své činnosti,
vystoupil s úsměvnou „pohádkou“ o klubu tehdejší
člen vedení lyžařského oddílu, Jirka Čáslavský. Je to
až neuvěřitelné, jak jsme jeho pohádku za dalších
30 let činnosti téměř do písmena splnili.
Oddíl přivezl z domácích šampionátů přes 200
medailí. 14 závodníků si svojí výkonností vybojovalo nominace do reprezentačních družstev juniorů a dospělých. Stejně razantně se naši nejlepší
odchovanci začali prosazovat i na ZOH, MS a MSJ.
Důkazem toho je i 14 medailí, které naši odchovan-

ci z těchto soutěží přivezli. Máme Mistryně světa,
olympijského medailistu i celkového vítěze Světového poháru.
Na posledních šesti ZOH startovali vždy nejméně
2 odchovanci karlovarského oddílu (ale taky 4 startovali v Lillehammeru). Znáte jiný tak úspěšný oddíl
v Karlových Varech ,či karlovarském kraji ? Já ne.
Rozhodně i v pořadatelské činnosti v republice
hodně znamenáme a byli jsme a jsme úspěšnými
pořadateli jak celorepublikových pohárových a mistrovských závodů, tak masového závodu ,,Karlův
běh“, jenž se poběží již po 37. I v letošní úspěšné
premiéře mezinárodních závodů ,,SKI sprint“ v K.
Varech jsme měli nezastupitelnou úlohu, byli jsme
hlavními pořadateli 50 let je 50 let. Oslavy se uskuteční kde jinde, než na B. Daru v hotelu Praha. Už
se moc těším, jak se zde sejdou první držitelé medailí z Mistrovství ČSSR 1968 v běhu na lyžích – Kubát,
Peřina, Novák s pozdějšími Mistryněmi Světa Evou
Burešovou-Hákovou a Ivetou Knížkovou – Roubíčkovou. Těch krásných setkáních po mnoha letech
bude stovky. Vždyť se na sraz přihlašují první závodníci klubu, kteří za klub závodili již v letech 1960
stejně jako borci, kteří úzká prkénka závodně opustili teprve nedávno. Pevně doufám, že se na sraz
dostaví i poslední žijící spoluzakladatelka klubu 94letá paní Anna Kupilíková.
8. a 9. listopadu budeme na B. Daru svědky Slovaňáckého hemžení. Je téměř symbolické, že při
vjezdu do Božího Daru nás bude vítat stejně jako
ostatní návštěvníky tohoto horského městečka
bildboard, na kterém je letošního vítěze Světového
poháru – Lukáš Bauer. Právě ten dovršil naši 50-ti
letou pouť k vrcholu.
Honza Novák
lyžař ve výslužbě
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Nadace města Karlovy Vary vyhlašuje grantové řízení pro výběr
a podporu projektů v těchto oblastech:
• podpora kultury
• podpora sportu
• podpora vzdělávání

• podpora sociální oblasti
• podpora zdravotní oblasti

Vybrané projekty podpoří Nadace města Karlovy Vary příspěvky v celkové
hodnotě 5 mil. Kč. Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu jednotlivých
projektů je dne 15. listopadu 2008.
Přihlášky projektů zasílejte na adresu:
Nadace města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
k rukám náměstkyně Petříkové

Web KV Areny – kvarena.cz směřuje už ke stotisícovému návštěvníkovi!
Web společnosti KV Arena www.kvarena.cz se již od poloviny září letošního
roku může pochlubit návštěvností 55 tisíc přístupů */. Hranici neuvěřitelných
50.000 uživatelů přitom prolomila zhruba před měsícem (ze 13. na 14. srpen
2008). Stránky tak začínají atakovat metu stotisícovou!
Podle kontinentů přitom vede Evropa - jenom od 1. ledna 2008 do současnosti se z jejích zemí uskutečnilo 24.400 návštěv (uprostřed srpna 2008 přes
21.500 uživatelů), což činí na 80 % všech v tomto období započtených přihlášení. Nejvíce příchozích internetových spojení se přitom uskutečnilo z počítačů
v ČR – více než 23.500 (téměř 21.000 dosaženo v půlce srpna 2008).
Uživatelům webu se líbí i jeho design. V anketě na odkazu Ostatní ankety,
který nabízí možnost individuálního srovnání grafiky webu www.kvarena.cz
s několika dalšími weby náhodně vybraných arén v ČR (rubrika Výběr ostatních
multifunkčních areálů v ČR), pro něj hlasovalo 37 % respondentů, a vede tak
o 15 % před nejbližším webem na druhém místě.
Pilotní verze webových stránek byla spuštěna více než před rokem – a to 18.
července 2007. Ve zcela novém funkčním a designovém uspořádání s mnoha
důležitými zakomponovanými, originálně vyvinutými aplikacemi, přizpůsobenými de facto již konečnému řešení na podporu provozu v karlovarském sportovně zábavním multifunkčním centru, pak byly veřejnosti představeny přesně
za sedm měsíců poté – 18. února 2008.
Budoucí základní rozhraní ´Kalendář akcí´ stejně jako sekce ´Akce a programy´ nebo rezervační a prodejní moduly jsou zatím vyvíjeny nebo testovány

– s jejich spuštěním do ostrých, plně
zabezpečených verzí společnost KV
Arena počítá v dostatečném předstihu před otevřením multifunkčního
Výstavního, sportovně kulturního
a kongresového centra Karlovy Vary.
Avíza o aktualitách na web průběžně zařazovaných lze automaticky odebírat – stačí se přihlásit vyplněním cílové
e - mailové adresy v rubrice ´Odběr novinek´.
Společnost KV Arena, s.r.o., byla založena Městem Karlovy Vary a zabývá
se přípravou koncepce, konkrétního vytížení akcemi a souvisejícího plného servisu v budoucím zábavně sportovním multicentru. To v konečné podobě pojme
na 6.000 sedících diváků, při koncertním uspořádání pak až mezi 7.500 až 8.000
návštěvníky. S otevřením komplexu se počítá během jara 2009. První oficiální
plánovanou akcí je program k zahájení lázeňské sezóny – jeho součástí by měl
být koncert jednoho z nejpopulárnějších českých interpretů.
*/ Uvedená čísla vyjadřují součet pouze prvních připojení návštěvníků z jejich počítačů ( originálních IP adres ) během 24 hodin – druhá ani žádná další případná
návštěva stejného uživatele na webových stránkách se v daném dni do statistiky
již nepromítá.

Nová nabídková řada KV Areny pro karlovarské multicentrum
Sportovní kempy v srdci Evropy a Výstavy, veletrhy, sympozia a kongresy
v srdci Evropy – to jsou dva stěžejní produkty, které v průběhu léta 2008 zařadil
do svého pilotního nabídkového portfolia provozovatel budoucího moderního
víceúčelového centra – největšího krytého komplexu v Karlovarském kraji, společnost KV Arena.
Produkty by měly doplňovat běžnou – každodenní sportovní, volnočasovou a kulturní nabídkovou programovou škálu, respektive vytížení multicentra
předpokládanými periodickými akcemi klíčových
místních partnerů a ostatních zájemců ze spádového regionu.
„Akvizici možných zákazníků koncipujeme tak,
abychom efektivně zasáhli zajímavá, zcela konkrétní
cílová místa jak v ČR, tak zejména v těch zahraničních destinacích, ze kterých již máme předběžné
slibné signály a z nichž odezvu očekáváme přednostně. Prioritními trhy přitom pro nás ze zřejmých
důvodů zatím zůstávají Rusko a některé země jeho
bývalé federace, dále státy EU s důrazem na sousední Německo a Rakousko, z dalších evropských pak
třeba Švýcarsko,“ vypočítává směry předpokládané
poptávkové reakce ředitel KV Areny Ing. Mgr. Milan
Bártl.
Kromě osobních obchodních jednání s případnými zahraničními klienty se společnost KV Arena
se začíná průběžně prezentovat také jinde ve světě
– mimo jiné na významných mezinárodních veletrzích. Jednou z prvních takových akcí byla účast
na RDA v německém Kolíně na Rýnem v srpnu
2008.
Aktuálně a ve spolupráci se státní agenturou
Czech-Tourism bude nabídka společnosti uvedena
na největším podzimním veletrhu cestovního ruchu
v Rusku – Otdych Moskva (9/2008) a dále na obdobné akci – ukrajinském UTM Kyjev (10/2008).
Vrcholnou světovou událostí sezóny, na kterou KV
Arena připravuje set propagačních materiálů, mezitím operativně doplněný o druhý budget Výstavy,
veletrhy, sympozia a kongresy v srdci Evropy,
bude WTM Londýn (11/2008), jeden z nejprestižnějších veletrhů cestovního ruchu v Evropě (určený
výhradně odborné veřejnosti). „Zde bychom se měli
představit společně v expozici s Karlovarským kra-

jem,“ doplňuje ředitel Bártl.
Prvními mezinárodně obsazenými veletrhy, kde se společnost odprezentuje hned v prvních měsících roku 2009, budou GO a Regiontour 2009 (1/2009,
Brno) a Holiday World 2009 (2/2009, Praha).
Jednotlivé produkty jsou k dispozici ke stažení v elektronické podobě a jazykových mutacích na webu společnosti – www.kvarena.cz, zároveň se připravuje jejich multiplikace na digitální nosiče.
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Karlovarské muzeum se přestěhovalo
Po celé léto 2008 se velká část karlovarských muzejníků stěhovala do nového.
Od poloviny září 2008 sídlí ředitelství karlovarského muzea (Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary)
s odbornými pracovišti na novém působišti. Ze Zámeckého vrchu čp.22, kde
muzeum sídlilo od roku 1949 (!), se přestěhovalo a má novou adresu: Pod Jelením skokem 393/30, 36001 Karlovy Vary. Zde byly pro muzejní účely moderně zrekonstruovány dvě historické budovy zvané Belvedere a Jelení skok.
V novém sídle badatelé najdou vedení muzea, knihovnu a všechna odborná pracoviště. Studovna v knihovně bude pro odbornou veřejnost otevřena
od října vždy v pondělí od 8 do 18 hodin a ve středu od 8 do 16 hodin. V ostatní
dny po telefonické domluvě. Badatelské návštěvy doporučujeme ohlašovat

předem. K dispozici bude fond regionální a historické literatury, ostatní knihovní fondy budou zpřístupněny postupně během podzimu.
Telefonní čísla do nového sídla jsou následující:
353 223 125 a 353 540 726-7. Jedná se o dočasné linky, jež budou od října
nahrazeny stávajícími čísly telefonu a faxu, tj. 353 224 433 a fax 353 224 434.
Webové a e-mailové adresy muzea se nemění:
(www.kmkk.cz, www.kvmuz.cz, sekretariat@kvmuz.cz). Adresy a kontakty
poboček muzea rovněž zůstávají beze změny.
Těšíme se, že si badatelé a všichni klienti a přátelé muzea brzy najdou cestu
na naše nové pracoviště.

Městská knihovna aneb co se za dobu existence povedlo
V roce 2006 došlo k rozdělení karlovarské knihovny na městskou a krajskou. Po odluce čekalo městskou knihovnu mnoho nelehkých úkolů, jako bylo
rozdělní majetku, knihovního fondu, zajištění nového knihovnického softwaru atd.
Některé knihovny byly vybaveny novým zařízením, pobočka v Tuhnicích prošla celkovou rekonstrukcí a knihovna ve Staré Roli byla přestěhována
do prostor Základní školy Truhlářská, kde získala
nové vhodné zázemí. Dobrou zprávou jistě je,
že nových čtenářů stále přibývá, k čemuž přispívá
výběr z kvalitních knih a časopisů, jejichž počet
stále narůstá. Díky velkému úsilí zaměstnankyň
se knihovna může pochlubit řadou zajímavých
přednášek, které jsou pro občany města a jejich
návštěvníky organizovány zdarma. Mezi nejúspěš-

nější patřily cestopisné přednášky Ilony Füzekové, která vystoupí v naší knihovně opět 15. října.
K dalším zajímavým akcím patřila přednáška MUDr.
Marie Svatošové, festivalové setkání s dokumentaristkou Olgou Špátovou a mnoho dalších.
Na pobočce Čankovská probíhala po celý školní rok 2007/2008 „Velká knihovnická soutěž“, v níž
každý měsíc odpovídaly děti na otázky z různých
vědních oborů. Soutěž se rozběhla opět v tomto
školním roce a pro nejúspěšnější řešitele je každý
měsíc připravena řada zajímavých cen. Kromě soutěže zde probíhaly ekologické akce, na nichž spolupracovala Jana Chyšková se studenty z Obchodní
akademie Karlovy Vary.
V dětském oddělení se podařilo navázat užší spolupráci s několika školami. Pravidelně byly pořádá-

ny besedy pro děti. Velký úspěch měl pořad o poezii
a vydařilo se také březnové hlasité čtení, kdy dětem
přišla číst i primátorka Veronika Vlková.
Knihovna pořádá také zajímavé výstavy. Mezi
pěkné exponáty patřil keramický model Karlových
Varů, který vznikl spoluprácí dětí a seniorů.
Výhodou městské knihovny je dobrá poloha a snadná dosažitelnost. Individuální přístup
ke každému čtenáři oceňují zejména starší lidé
a děti. Na podzim chystáme další zajímavé besedy, soutěž pro děti „Po stopách Jaroslava Foglara“ a nejrůznějšími akcemi chceme připomenout
70. výročí úmrtí Karla Čapka. Přijďte navštívit městskou knihovnu, rádi se Vám budeme věnovat.
Ludmila Křivancová

Charakteristika akce „ŠKOLA 2009 Karlovy Vary„ v roce 2008
Již patnáctý ročník prezentační výstavní akce „Škola 2009 Karlovy Vary“
pořádá Úřad práce v Karlových Varech, Pedagogicko-psychologická poradna
Karlovy Vary, Národní institut pro další vzdělávání Praha a firma Top info. Akce
bude probíhat ve dnech 13. - 15. října 2008 v lázeňském sanatoriu Thermal
v K. Varech. Slavnostní otevření výstavy bude 13. 10. ve 12.00 hod., ostatní dny
od 9 do 17 hod. Protože mottem letošní výstavy Škola 2009 je „uplatnění absolventů škol na trhu práce“, účastní se výstavy i zástupci metodických institucí
se svými poradenskými centry, kde budou s veřejností diskutovat nad danou
problematikou, dále Národní institut pro další vzdělávání se širokou znalostí
aktuální problematiky. Jedná se o výstavu se zaměřením na možnosti vzdělávání, výběr studijních a učebních oborů v rámci regionu i vybraných speciálních
škol z celé ČR včetně vysokých, nástavbových, pomaturitních forem studia. Dále
vybavení škol a učební pomůcky.
Výstavu budou po tři dny doprovázet různá vystoupení: např. módní přehlídky, mladé orchestry a ukázky činností odborných škol, velkoplošná projekce
nových výukových programů. Výstava patří mezi důležité nástroje marketingu.

NEVÍTE JAK DÁL PO UKONČENÍ ŠKOLY?

Myslíme si, že postavení a význam výstav a veletrhů nenahradí ani dynamický
rozvoj elektronické komunikace včetně internetu. Výstavu „Škola“ v Karlových
Varech každoročně navštíví kolem 8000 návštěvníků, včetně absolventů středních i nástavbových forem studia. Je o ni velký zájem nejen mezi odbornou
veřejností, která ji využívá k výměně nových zkušeností mezi školami. Je navštěvována rodiči žáků základních škol a dále veřejností se zájmem o budoucí
uplatnění na současném trhu práce. Návštěvníci se mohou těšit na přibližně 55
expozic z regionu i mimo region, včetně vyšších odborných škol a škol vysokých. Na výstavě budou umístěny i stánky Úřadu práce a Pedagogicko-psychologické poradny s jejich informačním a poradenským centrem. Velmi se také
těšíme na nové školy, které ještě v K. Varech nevystavovaly jako Středočeský
vysokoškolský institut a VOŠ Kladno, Bankovní institut - vysoká škola Praha,
Jezdecká akademie M. Lázně, Evropské jazykové gymnázium, Veterinární škola
z Českých Budějovic, Vysoká škola zemědělská Praha, Jihočeská zemědělská
univerzita Č. Budějovice, vojenské školy a další.

SVAZ DIABETIKŮ ČR, Územní organizace Karlovy Vary si Vás dovoluje pozvat na

ÚP K. Vary, PPP, NIDV a Top info zvou rodiče a žáky na

XV. ROČNÍK PRESTIŽNÍ AKCE

DEN PRO ZDRAVÍ
(nejen pro diabetiky) v rámci Světového dne diabetu

v pondělí 20. října 2008 od 10 do 16 hodin
K.VARY - KONGRES CENTR THERMAL

13. 10. - 15. 10. 2008, od 9.00 do 17.00 hodin
Slavnostní otevření výstavy:
13. 10. od 12.00 hodin
Co uvidíte?
Možnosti vzdělání, učební pomůcky, trh práce a personální marketing.

PRO MATURANTY ŠIROKÁ NABÍDKA POMATURITNÍHO
STUDIA, VČETNĚ VYSOKÝCH ŠKOL
Doprovodný program:
Módní přehlídky, vystoupení hudebních a tanečních skupin,
praktické ukázky z činnosti studentů a škol.

Ve společenském sále Lázní V – Alžbětiny lázně (vchod z parku u Hlavní pošty), I. patro (možnost
použití výtahu).
Nabízeny budou tyto služby:
• měření: tělního tuku, krevního tlaku krevního cukru, cholesterolu
• svícení Biostimulem
• prodej zboží a pomůcek pro diabetiky
• „informování o činnosti organizace“
Projekt je realizován za spoluúčasti: VZP ČR K. Vary, Střední zdravotní školy K. Vary, Zdravotní ústav
K. Vary, Magistrát města K. Vary
Další informace o svazu na: www.diabeteskv.cz

TOP info

Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné: 0 Kč
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Kulturní akce a výstavy v červenci a srpnu 2008
CLUB IMPERIAL
3. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
FRED HALL (USA). Jedinečný černošský zpěvák a kytarista Fred
Hall zcela vyjímečně v ČR, repertoár s prvky blues, jazz, pop a soul;
mimořádný muzikantský projev a styl.
RORY STUART TRIO (CZ-USA). Americký jazzový kytarista Rory Stuart
na turné v ČR; v doprovodu předního kontrabasisty Jaromíra Honzáka
a skvělého bubeníka Tomáše Hobzeka.
LOS QUEMADOS (Praha). Dynamická jazzová formace, nový hudební
projekt vynikajícího baskytaristy Filipa Spáleného.
PETRA VLKOVÁ BAND. Stylová a charismatická zpěvačka, jejíž repertoár
tvoří klasické jazzové standardy doplněné o skladby světové populární
hudby, příjemný zvuk a pohodová atmosféra

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
VÝSTAVY:
pokračuje: VARY(i)ACE. Výstava pořádána v rámci oslav 650. výročí založení
města zahrne současnou výtvarnou tvorbu více než desítky autorů
z Karlovarska. (do 2. 11.)
KONCERT:
21. 10.
19.30 Jan Budař & Eliščin band. Držitel několika Českých lvů Jan Budař
se představí jako zpěvák, pianista a autor písniček balancujících
mezi folkem, šansonem, jazzem a rockem. Neotřelé texty
v rozptylu od banalit, recese až po baladický neklid. Zazní
skladby z alba Uletěl Orlovi i z filmů Nuda v Brně a Hrubeš
a Mareš jsou kamarádi do deště.

GALERIE NA OCHOZU
Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č. 353 333 316
9. – 30. 10. ARTKONTAKT 2008 – mezinárodní umělecké setkání s výstavou

24. 10.
31. 10.

Wojciech Waleczek - klavír (Polsko), Vladislav Liněckij - housle.
Dirigent Martin Lebel (Francie).
Koncert se uskuteční pod záštitou pana Macieje
Szymanowského, kulturního rady Velvyslanectví Polské lidové
republiky a za přispění Polského kulturního institutu v Praze.
19.30 GH Pupp Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku republiky - C4.
Bedřich Smetana: Má vlast. Dirigent Jiří Stárek
19.30 Lázně III Symfonický koncert - A4. Ludwig van Beethoven:
Koncert C dur pro housle, violoncello a klavír. Franz Schubert:
Symfonie č. 4 c moll, Ludwig van Beethoven: Egmont - předehra.
Vladislav Liněckij - housle, Šimon Kaňka - violoncello. Renata
Pitrová – klavír, dirigent Jiří Stárek

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY
2. 10.
3. 10.

5. 10.

8. 10.

14. 10.
18.10.

21. 10.
25. 10.
29. 10.

HUSOVKA

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
19.30 Bernard Slade: „KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU“. Divadlo Bez
zábradlí. Režie: Jiří Menzel. Hrají: Veronika Freimanová , Zdeněk
Žák
19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ.
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Petr Horák – tenor, sólista
hudebních divadel a souboru Nálady. Štěpánka Heřmánková
– soprán, sólistka hudebních divadel
15.00 Božena Šimková: „Krakonošův klobouk“. Divadelní agentura
Praha, režie: Jiří Untermüller. Děti se mohou těšit na další
pohádku z dílny oblíbené autorky krkonošských pohádek
Boženy Šimkové. Tentokrát bude jednou z hlavních postav
Krakonoš.
19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek, Divadlo
J. K. Tyla Plzeň. Režie a choreografie: Libor Vaculík. Hrají: Kateřina
Brožová, Zdeněk Žák, Dana Morávková, Jana Švandová, Petr
Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Josef Carda. Režie: Karel Heřmánek
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“.
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Režie a choreografie: Radek Balaš
19,30 „BALETNÍ GALAVEČER“ Mladý balet Praha. Fryderyk Chopin,
Michail Fokin: Les Sylphides (Chopiniana). a klasický odkaz
z pokladnice světového repertoáru: A. Bournonville, M. Fokin, J.
Grigorovič, I. V. Psota, V. Vajnonen aj.
19.30 Alexandr Sergejevič Gribojedov „HOŘE Z ROZUMU“. Moskevské
divadlo Na Pokrovce (představení bude uvedeno v ruském
jazyce). Režie : Sergej Arcibašev
19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek. Divadlo
J. K. Tyla Plzeň. Režie a choreografie: Libor Vaculík
19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ.
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Petr Horák – tenor, sólista
hudebních divadel a souboru Nálady. Štěpánka Heřmánková
– soprán, sólistka hudebních divadel
19.30 Murray Schisgal: „LÁSKA“, Divadlo Bez zábradlí Praha. Hrají: Ivana
Chýlková, Karel Heřmánek a Zdeněk Žák

Vřídelní kolonáda, 1. patro
Divadelní soubor Žlutičan. Hořká komedie z učňovské školy. Představení bylo
nominováno na přehlídku amatérských divadel.

31. 10.

5. 10.
9. 10.

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
Vítězná 50 / K.Vary
rezervace 353 233 933
1. 10.
17.00 Představení pro seniory KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
VB 2007. Režie: Shekhar Kapur. Hrají: Cate Blanchett, Clive
Owen, Samantha Morton, Geoffrey Rush aj.. Historické drama
je pokračováním devět let starého snímku Královna Alžběta,
nominovaného na sedm Oscarů.
1.10.
19.30 Bio Art KONEČNĚ SPOLU USA 2008. Režie: Helen Hunt. Hrají:
Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick aj. Film Konečně
spolu byl promítán i v rámci MFF Karlovy Vary 2008, v sekci
Horizonty.
2. 10.
19.30 Filmový klub KV UMĚNÍ PLAKAT Dánsko 2006. Režie: Peter
Schonau Fog.
3. - 4. 10. 17.00,
a 5. 10. 16.30 SISSI A YETTI Německo 2007 Režie: Michael Herbig.
3. - 4. 10. 19.00 a 21.15 MAMMA MIA! VB, USA 2008 Režie: Phyllida Lloyd. Hrají:
Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan aj.
4. - 5. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší KAMENNÁ TETKA
5. 10.
18.30 a 21.00,
a 6. 10. 17.00 BATHORY SR, ČR, Maďarsko, VB 2008. Scénář a režie: Juraj
Jakubisko.
6. 10.
20.00,
7. 10.
18.00 a 20.00
a 8. 10. 19.30 MÁJ ČR 2008. Předloha: Karel Hynek Mácha - „Máj“. Režie: F. A.
Brabec.
9. 10.
19.30 Filmový klub KV REZERVACE PRAGA, režie: Lukasz Palkowski,
Polsko 2007
10. - 12. 10. 17.00 VALL - I USA 2008 rodinný, animovaný
10. a 12. 10.19.30 Bio Art – document SLEPÉ LÁSKY SR 2008. Režie: Juraj Lehotský.
11. - 12. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
11. 10.
18.45 MET IN HD SALOME | Richard Strauss Jürgen Flimm / USA
2008, německy - PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY
V NEW YORKU. Karita Mattila způsobila senzaci, když v roce
2004 v MET poprvé vystoupila v roli tajemné a smyslné Salome.
Nyní zopakuje své mimořádné ztvárnění této výjimečné
postavy operní literatury, včetně slavného a v jejím podání
nezapomenutelného Tance sedmi závojů. První z deseti přímých
přenosů sezony 2008/09.
13. - 15. 10. 19.30 Bio Art RUDÝ BARON Německo 2008

14. 10.
19. 10.
29. 10.

15.00 POPELKA. Divadlo rozmanitostí Most. Loutková pohádka
19.30 NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN. Divadelní studio D3. Před arogancí
a mocí nelze utéct ani se schovat. Je třeba bránit se včas. Režie:
Anna Ratajská
19.30 PAROHÁČ Hudební divadlo KAPSA. Moliérovský příběh
o domněle podváděném muži, který se zamotává do svých
léček, až se nakonec za svou nevěřícnost vytrestá sám.
15.00 NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA. Docela velké divadlo Litvínov. Úplně
nová pohádka o tom, jak je nebezpečné otevírat vrátka, když
maminka není doma, protože vždycky někde číhá nějaký zlý vlk.
19.30 Jiří Hubač GENERÁLKA. Divadlo Rity Jasinské – Praha. Aneb
zpívej abys nemusel brečet. Brilantní komedie, dokazující,
že s úsměvem jde všechno lépe. Přenese nás do roku 1818
na ostrov Svaté Heleny, kde již tři roky od své porážky u Waterloo
živoří Napoleon, coby zajatec Velké Británie. Letargii poraženého
císaře naruší jako hurikán Josefina Pontiová, vymáhající dluh
za svého zabitého manžela, vojáka francouzské armády.

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15, Otevřeno po – pá 15.00 18.00
1. 10.
Plenér 2008 Horní Blatná, výtvarníci Karlovarska
VERNISÁŽ:
1. 10.
17.00 Akvarel a olej, Eva Brinkmannová, Jindra Kuhnová (do 23.10.)
8. 10.
18.00 Literární večer Štěpánka Bergerová: Povídky – vlastní tvorba

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
3. 10.

19.30

5. 10.

16.30

10. 10.

19.30

17. 10.

19.30

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
50. ročník festivalu Dvořákův karlovarský podzim 2008
Lázně III Franz Lehár a jeho operety - B2. V0eselá vdova, Země
úsměvů, Giuditta, Carevič, Paganini. Dirigent František Drs
Lázně III Mimořádný koncert ve spolupořadatelství KSO.
Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie č. 1. Antonín Dvořák: Rondo
pro violoncello, Johannes Brahms: Symfonie č. 2. SBS Radio
and Television Youth Orchestra Sydney. Dirigent Matthew Krel
(Austrálie)
Lázně III To nejlepší z baroka - M. Antonio Vivaldi: Čtvero
ročních dob. Tommaso Albinoni: Adagio pro housle g moll.
Vladislav Liněckij - housle. Dirigent Alexander Apolín
Lázně III Večer polské hudby - C3. Fryderyk Chopin: Koncert
pro klavír č. 1 e moll, op. 11. Henryk Wieniewski: Koncert č. 2 d
moll pro housle a orchestr. Karel Szymanowski: Symfonie č. 2.

KINO PANASONIC
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15. 10.

17.00 Představení pro seniory VENKOVSKÝ UČITEL ČR, Francie,
Německo 2008
16. 10.
19.30 Projekce FK KV NA VODĚ, režie: Marek Piwowski, Polsko 1970
17. - 19. 10. 17.00 MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE USA 2008
17. - 18. 10. 19.30 Bio Art PO SVATBĚ Dánsko, Švédsko 2006
18. - 19. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší KRTEK A OSLAVA
19. 10.
19.30 Bio Art STRACH(Y) ZE TMY, Francie 2007
20. - 22. 10. 19.30 Bio Art PAŘÍŽ Francie 2008
23. 10.
19.30 Filmový klub FK KV CESTA DOMŮ Čína 1999. Režie: Yimou
Zhang.
24. - 26. 10. 19.30 Bio Art - Vítězný film MFF KV 2008. UKRUTNĚ ŠŤASTNI Dánsko
2008. Režie: Henrik Ruben Genz. CENY: MFF KV - hlavní cena
Křišťálový globus
25. - 26. 10. 15.00 Bijásek pro nejmenší MIKEŠ II
25. - 28. 10. 17.00 HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA USA 2008
27.10.-2.11. 19.30 NESTYDA ČR 2008. Předloha: Michal Viewegh - „Povídky
o manželství a sexu“. Režie: Jan Hřebejk
29. 10.
17.00 Představení pro seniory POKÁNÍ VB 2007. Režie: Joe Wright
30. - 31. 10. 17.00 STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY USA, Singapur 2008. Režie: Dave
Filoni.
30. 10.
19.30 Projekce FK KV CONTROL, režie: Anton Corbijn, VB/USA 2007
31. 10.
21.15 Bio Art FUNNY GAMES USA VB, USA, Francie, SRN 2007

HVĚZDÁRNA KARLOVYVARY
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
St a Pá 17.00 – 19.30
Stálá astronomická výstava
St
19.30 NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA. Večerní pozorování pro všechny
Pá, So
19.30 POHÁDKOVÉ POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY. Pozorování
oblohy pro děti. Doporučený věk od 5 let.
Pá a So 21.00 NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA. Pozorování pro děti od 10 let
a dospělé
INTERNETOVÁ POZOROVÁNÍ - http://www.astro-webcast.eu
1. 10.

17.00 Svět malé astronomie 2008. ŽÁROVKOU NA MĚSÍC.
Astronomický kroužek - program pro děti i jejich rodiče
10. - 12. 10.
ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI. Akce určená dětem ve věku
8 – 14 let. Děti mají možnost strávit celý víkend tj. od pátku
večer do nedělního odpoledne, přímo v prostředí hvězdárny.
Program akcí se ubírá vždy určitým tématem, převážně z oblastí
astronomie, které je zpracováno zábavnou a poutavou formou
her. Je-li navíc příznivé počasí, zahrnuje program pozorování
noční oblohy dalekohledem. Info tel. 777953423 Jindřich
Morávek
10. 10.,
24. 10.
17.00 ASTRONOMIE V ČÍSLECH. Dvě úvodní lekce Kursu astronomie.
Protože astronomie není jen romantické pozorování zářících
hvězd vzdálených světů, ale především obor zahrnující mnohé
vědní disciplíny jako matematiku, fyziku, geologii aj., vážnějším
zájemcům o ni nabízíme absolvování základního kursu
rozděleného do čtrnácti setkání vždy v pátek od 17:00 - 19:00h
na hvězdárně v Karlových Varech. Na některá z nich naváže také
Astronomický pozorovací víkend. Úspěšné absolvování povede
k získání demonstrátorských (průvodcovských) zkoušek. Vhodné
pro děti od 10 let. Info tel. 777953421 Miroslav Spurný
5. 11.
17.00 Svět malé astronomie 2008 SVĚT OČIMA MRAVENCE A OBRA.
Astronomický kroužek - program pro děti i jejich rodiče

také „dechno“. Prostě osobitou hudbu se skvělými texty.
21.00 Goodfellas + Dominik Kotyza. V nezvykle pozdní dobu, jak
se na rockové hvězdy patří, vystoupí známá karlovarská formace
se svým pražským hostem.
23. 10.
Jaroslav Hutka. V rámci „hudebních sklepů“ přijede
do Paderewského hlavní představitel tzv. městského folku,
popularizátor Sušilových sbírek lidových písní, autor stovek písní
vlastních, člen sdružení Šafrán, někdejší disident proti své vůli
i kritik poměrů současných Jaroslav Hutka.
27. 10.
Primitivové neznámé kultury. Po delší odmlce mají diváci opět
možnost spatřit koncert skupiny, která rozhodně nehraje k tanci
ani pro pobavení davů. Jejich hudba je prodchnuta duchovnem
a oduševnělostí. V Paderewském představí a pokřtí nové album
„Písně šesti směrů“.
29. 10.
Majerovy brzdové taulky. Populární kapela, která má na svém
kontě už více než dva křížky a sedm alb, přijede představit to
poslední, které nese název „Noc ozvěn“.
VÝSTAVA:
Svět není černobílý. Prodejní výstava fotografií Míši Kováčové
a Zoltána Horvátha
18. 10.

KINO ČAS
1. 10.
1. 10.
2. - 7. 10.
4. – 5. 10.
8. 10.
9. - 12. 10.
9. - 12. 10.
a 13. - 15.
11. - 12. 10.
13. - 15. 10.
16. – 19. 10.
16. – 19. 10.
16.- 19. 10.
16. – 19. 10.
20. – 22. 10.
20. – 22. 10.
20. – 22. 10.
23. – 26. 10.
23. – 26. 10.
25. – 26.10.
27. – 29.10.
27. – 29.10.
30. – 31. 10.
30. – 31. 10.

Tel. 353 223 272, www. kinocaskv.cz
17.40 HANCOCK, USA 2008
19.15, 21.15 AKTA X: CHCI UVĚŘIT, USA/Kanada 2008
16.30, 18.30 a 20.30 MÁJ, ČR 2008
HraJeme pro děti : PAN VČELKA, USA 2007, animovaný
TOURFILM – Mezinárodní filmový festival turistických filmů
18.00 TEMNÝ RYTÍŘ, USA 2008
16.00, 20.30
20.30 NEUVĚŘITELNÝ HULK, USA 2008
Hrajeme pro děti: HORTON, USA 2008
16.30,18.30 MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE, Kann.,USA., Něm., 2008
15.00 CESTA DO STŘEDU ZEME, USA 2008
16.45 ZAPOMENUTÝ OSTROV, USA 2008
18.30 ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK, USA 2008
20.30 KATYŇ, Polsko 2007
16.30 ZAPOMENUTÝ OSTROV, USA 2008
18.15 BREAKOUT, Švýcarsko 2007
20.00 NOVÁ FRANCIE, Kanada,Francie 2004
18.00 BATHORY, SR,ČR,VB, Maď., 2007
16.00 a 20.30 TROPICKÁ BOUŘE, USA 2008
14.30 Hrajeme pro děti: ALVIN A CHTRMUNKOVÉ, USA 2007
16.00 a 20.00 TROPICKÁ BOUŘE, USA 2008
18.00 MAMMA MIA! USA, VB 208
17.00 a 20.00 HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA, USA 2008
19.00 LÁSKA ONLINE, Švédsko 2005

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.
Kontakt: 777 95 34 21

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením
na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz
a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní v národních
i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každé po 16.00 Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Každý čt 16.00 Kroužek elektrotechniky

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderewski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak
3. 10.
Dorota Nvotová a Band (Slovensko). Z daleké ciziny,
až ze Slovenska přijíždí populární zpěvačka a také cestovatelka,
která se v Karlových Varech zastaví v rámci svého turné
a představí nové album „Sila vzlyku“.
7. 10.
Věra Wajsarová. Koncert šansoniérky, která po mnohaleté
odmlce přijíždí představit své nové, hudební kritikou vysoko
hodnocené album Měsíc sebevrahů z roku 2007.
11. 10.
Pink Freud (Polsko). V rámci Polských dnů v Karlových Varech
vystoupí polská skupina s mnohoslibným názvem, produkující
moderní elektronický jazz, populární doma i v zahraničí. Vstup
zdarma!
16. 10.
Traband. Po obrovském úspěchu loňského koncertu se na naší
scénu vrací kapela hrající „country-punk“, „dvoutaktní rock“, nebo
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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 dospělépo, út, čt, pá
Čítárna
st
so
Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá
st

10.00 - 18.00
10.00 - 14.00
9.00 - 12.00
13.00 – 18.00
12.00 – 15.00

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč.doba po - čt 10.00 –12. 00, 12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 ,
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 ,
Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203,
Doubí, Modenská 150, Po 13.00 –18.00

Tašovice, U Brodu 9, ÚT 14.00 –18.00
Stará Role – pobočka je již otevřena v nových prostorech - v budově ZŠ
Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou školy).

Výtvarná dílnička - pro děti od 5 let
Angličtina hrou - pro děti od 5 let
Hudební hrátky - pro děti od 4 let
Plavání rodičů s dětmi - od 6ti měsíců do cca 3 let

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605, 608 947 794
www.regeneracnicentrum.cz, email : regeneracni@centrum.cz
REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO - pasáž LH THERMAL
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – PASÁŽ THERMALU
Po – Pá 10 – 12
12.30 – 17.30
7.,14., 21. a 28.11. od 14.00 léčitelská poradna
7.,14., 21. a 28.11. od 18.00 TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO REIKI. MUDr. Petr
Kadleček
11. - 12. 10. 9.00 ABHYANGA kurz základní ayurvédská olejové masáže
4. 10.
9.00 PINDA SVEDA kurz bylinnými měšci
5. 10.
9.00 GARSHAN kurz ajurvédské zeštíhlující procedury
5. 10.
9.00 MASÁŽ V SEDĚ – kurz masáží prováděných na speciální židli
11. 10.
9.00 TWIGGY MASÁŽE –kurz zábalové techniky v kombinaci
s celotělovou masáží určené formování postavy
12. 10.
9.00 BAŇKOVÁNÍ kurz
16. - 19. 10.
THAJSKÁ MASÁŽ kurz dle metodiky chrámové školy Wat
Po v Bangkoku
18. 10.
9.00 AROMAMASÁŽ holistická /celotělová /- terapie pro tělo i mysl.
25. 10.
9.00 MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ - kurz
26. 10.
9.00 INDICKÁ MASÁŽ HLAVY / champi / a ušní svíce
1. 11.
9.00 REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY - kurz

dále nabízíme: hlídání dětí, půjčování pomůcek, Logopedii, Jógu pro dospělé, Biofeedback, Kondiční cvičení pro ženy, Akvaaerobik, služby Dobrovolnického střediska Vlaštovka, rekvalifikační kurzy o.s. STUDNICE

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
6. 10. – 10. 10. Týden knihoven - celostátní akce
SPOLEČENSKÝ SÁL DVORY:
7. 10.
17.00 „Staré a památné stromy Karlovarska“ – 1. část třídílného cyklu
o památných stromech; lektor RNDr. Jaroslav Michálek botanik
ze sokolovského muzea
30. 10.
17.00 Přednáška Ing. Zuzany Maceškové „Zeleň Karlových Varů
a lázeňské parky především“
A-KLUB DVORY:
2., 9., 16., 23., 30. 9. Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických
a společenských deskových, od 15:00 her. Chytrá zábava pro
každého od 15 let, horní věková hranice není omezena. Dětské
verze her jsou k dispozici v Dětském oddělení
VÝSTAVY:
„Památné stromy“ – výstava fotografií RNDr. Jaroslava Michálka
k cyklu přenášek
6. 10. - 12. 10.

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno: ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
1. 10. - 9. 11.
výstava Motivy z Karlovarského kraje. Petr Pohanka a Ludvík
Erdmann představí fotografie členů Občanského sdružení
fotoklubu FOS Sokolov a Klubu přátel fotografie v Karlových
Varech.
29. 10.
17. 00 přednáška Vznik Československé republiky a Karlovy Vary
(říjen - prosinec 1918). Přednáší Mgr. Milan Augustin. Zatímco
český národ přijal vznik ČSR v říjnu 1918 kladně, ba dokonce
s nadšením, postoj německého obyvatelstva v pohraničních
oblastech českých zemí byl naopak chladný a odmítavý.
Přednáška se zaměří na nejdůležitější úseky nejranějších
počátků československého státu, o nichž bude pojednáno
jak z úhlu politiky československé vlády, tak i německého
obyvatelstva se zvláštní pozorností na Karlovy Vary. Autor
se pokusí ukázat, že vznik ČSR nebyl zdaleka tak přímočarý
a idylický, jak se dodnes často předpokládá. Výklad bude
doplněn promítáním archivních snímků a dokumentů týkajících
se Karlových Varů.

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861
9.00 - 11.00 Klub Sluníčko (prostor pro rodiče s předškolními dětmi)
15.30 - 16.15 Angličtina pro pokročilé
16.30 - 17.15 Angličtina pro začátečníky
14:00 - 17.00 Děti a mládež
9.00 - 9.45
Cvičení s Hankou I.
10.00 - 10.45 Cvičení s Hankou II.
13.00 - 14.30 Kreslení s paní Pludkovou
14.00 - 17.00 Děti a mládež. Pouze 1. úterý v měsíci !
13.00 - 17.00 Burza sezónních oděvů a obuvi (příjem a prodej)
8.30 - 13.00 Kavárnička (SP)
9.00 - 15.00 Sociální poradenství (jiný termín po domluvě možný)
13.00 - 15.00 Zájmové kluby
15.00 - 16.00 Křesťanská poradna
16.00 - 18.00 Chvály a modlitby s Armádou spásy
9.00 - 9.45
Cvičení s Petrou I
10.00 - 10.45 Cvičení s Petrou II
13.00 - 15.00 Vycházky (SP)
15.30 - 16.15 Angličtina pro pokročilé I.
16.30 - 17.15 Angličtina pro pokročilé II.
10.00 - 11.00 Country tance
12.00 - 15.00 Sociální poradenství (jiný termín po domluvě možný)
14.00 - 17.00 Děti a mládež

Služby Sboru a Komunitního centra Armády spásy Karlovy Vary - vysvětlivky:
• Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – terénní služba
• Sociální poradenství pro seniory a zdr. postižené osoby ohrožené sociálním
vyloučením, pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy, případně jiné
osoby v nouzi)
• Služba místní komunitě: Klub rodičů s dětmi a Burza sezónních oděvů a obuvi
• Služba duchovní - pro každého zájemce

„Knihovna jako truhlice pokladů“ – výstava „klenotů“ z fondu
krajské knihovny. Výstava je pořádaná v rámci Týdne knihoven.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
2. 10.

13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
populárních televizních soutěží, tentokráte „Kufr“.
13. 10.
13.00 EVROPSKÝ DEN – SKANDINÁVIE. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení
autorů dané země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
16. 10.
13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
populárních televizních soutěží, tentokráte „5 proti 5“.
23. 10.
13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – hrajeme hry našich maminek a babiček.
27. 10.
13.00 EVROPSKÝ DEN – RUSKO A UKRAJINA. Pro děti od 6 do 10 let.
Čtení autorů dané země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
30. 10.
13.00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
populárních televizních soutěží, tentokráte „Videostop“.
Pro zájemce o anglický jazyk
READING GROUP:
14. 10.
17.30 Odd. pro nevidomé - Meera Syal „Life isn´t all ha ha hee hee“
cyklus čtení z britské literatury, lektor Martina Appeltauerová.
Zájemci se mohou přihlašovat i v průběhu cyklu.
BRITSKÝ FILMOVÝ KLUB:
21. 10.
17.00 Sál – „Under Milk Wood“ (Pod mléčným lesem) 1972 - komedie;
Velká Británie; V původním znění s anglickými titulky.režie:
Andrew Sinclair; hrají: Richard Burton, Peter O´Toole, Elizabeth
Taylor.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ LIDICKÁ
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
tel: 353 224 034
9. 10.
10.00 Literární klub pro seniory „Román pro ženy“ – pořad o Vlastě
Javořické
23. 10.
10.00 Literární klub pro seniory „Drátkování“. Lektor Kateřina Plachá
25. 9. – 30. 10. „Okamžiky z přírody“ – výstava fotografií zaměstnankyň
knihovny K. Plaché a J. Burianové
6., 13., 20. 14.00 PONDĚLNÍ HRÁTKY PRO DĚTI „Kvízy“
7. 10.
15.00 Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže pro děti „Pohlednice
z prázdnin“.

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252-3,
Otevřeno : ÚT – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Ve vstupní hale je každý měsíc vystaven jeden ze zajímavých předmětů ze sbírek
muzea.
VERNISÁŽ:
15. 10.
17.00 výstava Historie české stavebnice Merkur. Výstava se věnuje
fenoménu jedné z nejznámějších dětských stavebnic u nás
– Merkuru. Merkur je názvem kovové stavebnice, která vznikla
počátkem minulého století v Polici nad Metují. Původní
stavebnice byla patentována pod názvem Inventor, ale
až po r. 1925 přišel výrobce pan Jaroslav Vancl na systém,
jenž se uchoval do dnešních dnů. V téže době se také změnila
ochranná známka, pod kterou byla prodávána, a to na dnešní
známý Merkur. Výstava osloví všechny, kteří rádi tvoří a hrají
si. Návštěvníci si mohou nejen prohlédnout, co všechno lze
sestavit. Přímo na místě budou mít malí i velcí možnost cokoli
sestrojit podle svých nápadů (do 31. 12.).

MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
MCKV připravilo pro rodiče a děti v novém školním roce následující kurzy:
Hrátky s batolátky - pro děti od 1 roku
Klub dětí a maminek - pro děti od 2 let
Poprvé bez mámy - pro děti od 2,5 let
Výtvarné hrátky - pro děti od 3 let

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)
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Každé úterý

15.00 - 16.00

Každá středa 10.00 - 12.30
Každý čtvrtek 10.00 - 12.00
Každý pátek

10.00 - 12.00

Pohybová terapie - sportstudio Prima
(Buchenwaldská ul.)
Výtvarná terapie v DDM (Čankovská ul.)
Chovatelství, práce na PC, společenské aktivity
(dle počasí).
Sportovní aktivity (cvičení, bowling, petangue ap.,
vše dle počasí).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, BUS 1,22 stanice Sklářská, tel.: 732-606-474
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...)
najdete na www.joga.cz
Pravidelná cvičení pro mládež a dospělé podle Systému Jóga v denním životě, (1.
lekce ZDARMA) - zahájení 1. týden v září - pokud není uvedeno
Pondělí - 18.00 - Jógacentrum - pokročilí
Úterý
- 16.45 - Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý
- 18.30 - Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý
- 19.30 - ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí
Středa
- 18.00 - ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
Čtvrtek - 19.00 - Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí
25. 10.
- „ÁJURVÉDA: přirozená cesta ke zdraví- podzim“ - celodenní
seminář; vede Claudia Matejovski, Ájurvédská akademie Jógy
v denním životě

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

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD
se sídlem ve Varšavské ulici č.2, otevřeno každou středu od 14 .- 18.00
Otevřeno každou středu od 14. - 18.00, pořádáme přednášky Křesťanské
akademie v klubu Paderewski.

SPORT
ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25, kontakt: 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
Tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po - pá 14.00 - 21.00
so - ne 10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)
ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
- Multifunkční sportovní areál AMOS - atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nhejbal, kopnaou, tenisový kurt, cvičná tenisová
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí
- možnost využití pro petangue
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po - pá 14. 00 – 19.30
ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou,
nohejbal, florbal a tenis.
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:
po – pá 15.00 – 20.00
so – ne 15.00 – 20.00
svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový vrch, kontakt 353 437 111
Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým
účelům sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma
- provoz:
po – pá 15. – 19. 00
so – ne dle domluvy se správcem

„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: Jindra Husáriková – obrazy (do 14.10.)
18. 10.
17.00 vernisáž: Claus Tittmann - kovová plastika, Julia Tittmann
- keramika Gerd Kanz – obrazy ( do 20. 11.)

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC
23. 10.

18.00 Benefiční koncert . Účinkují: Karlovarský dívčí sbor a Komorní
smyčcový soubor, řídí Jiří Štrunc. Program: W. A. Mozart, A.
Vivaldi, aj. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela.
Vstupné dobrovolné. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ, Smetanovy sady
13. 10.

17.00 přednáška zdarma na téma: Tradiční, nové a nejnovější
procedury v Alžbětiných lázní

ARTKONTAKT 2008 – mezinárodní umělecké setkání s výstavou
WOKSHOP – 8. 10. - 11. 10.:
8. 10.
18.00 Galerie Duhová paleta – povídání s účastníky wokshopu o umění
a životě pro veřejnost
9. 10.
17.00 vernisáž – galerie Na ochozu
9. 10.
19.00 prezentace tvorby autorů s překladem a promítáním pro veřejnost
v penzionu U studánky v Hájích U K. Varů

ATELIER MIRKA
8. 10.
14. 10.
22. 10.
29. 10.

Moskevská 42, 36010 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
atelier v provozovně Rámování www.ateliermirka.cz
17.00 Tvorba šperku - NÁRAMKY z kůží, šňůr a drátů NOVINKA
17.00 PEDIG - obal na květináč NOVINKA
17.00 DECOUPAGE - krabice - nové materiály a techniky
17.00 Tvorba šperku - drátování, tepání

MLÝNSKÁ KOLONÁDA
12. 10.

16.00 koncert norského orchestru HAUKEROD VETERANKORPS.
(vystoupení 30ti členného norského dechového orchestru)

4. 10.

14. 00 EVA A VAŠEK – Thermal, Velký sál
15.30 KARLOVARKA – Taneční odpoledne, Thermal, kongresový sál

DEN SENIORŮ 4.10.2008

Výdej vstupenek v INFOCENTRU, DOLNÍ NÁDRAŽÍ A V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ,
I.P. PAVLOVA

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
10.10.
28. - 29. 10.
každou středu
22. 10.

KLUB DŮCHODCŮ, NÁM. M. HORÁKOVÉ
zájezd na Ašsko
zájezd do Regensburgu
9.00 - 11.00 informace pro členy
se bude konat výroční členská schůze v Moravě
od 9.00 hodin
(viz vývěska u hlavní pošty)
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BKLOKOMOTIVAKARLOVYVARY
4. 10.
11. 10.
22. 10.
25. 10.
25. 10.
26. 10.

Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary, www.bklokokv.cz
ženy KV - Gambrinus Brno
ženy KV - Sparta Praha
ženy (Středoevropský pohár) KV - Strakonice
starší dorostenky KV - Strakonice
ženy KV - Trutnov
starší dorostenky - KV - Benešov

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice
kontakt 353 227 426
Česká fotbalová liga –muži
5. 10.
10.30
FC Buldoci – FK Mladá Boleslav B
19. 10. 10.30
FC Buldoci – FC Graffin Vlašim
I. Liga žen – hřiště Drahovice
19. 10. 13.15
FC Buldoci – FC Viktoria Plzeň
I. Liga dorostenek)hřiště Drahovice
19. 10. 15.45
FC Buldoci – FC Viktoria Plzeň
Česká divize staršího/mladšího dorostu – hřiště Drahovice
4. 10.
10.00/12.15 FC Buldoci – FK Chmel Blšany
18. 10. 10.00/12.15 FC Buldoci – FK Ústí n/L
Krajský přebor dorostu – hřiště Stará Role
5. 10.
14.00
FC Buldoci B – FC Františkovy Lázně
19. 10. 14.00
FC Buldoci B – FK Baník Sokolov
Krajská soutěž dorostu – hřiště Drahovice
26. 10. 13.30
FC Buldoci C – FK Loket
Česká divize starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
11. 10. 10.00/11.45 FC Buldoci – FK Ústí n/L
25. 10. 10.00/11.45 FC Buldoci – FK Meteor Praha
Krajský přebor starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
12. 10. 10.00/11.45 FC Buldoc B – FK Baník Sokolov B
26. 10. 10.00/11.45 FC Buldoci B – FC Viktoria M. Lázně
Krajský přebor starších přípravek – hřiště Drahovice
12. 10. 13.30
FC Buldoci B
25. 10. 13.30
FC Buldoci A
28. 10. 10.00
FC Buldoci A

SKATEBOARD
4 .10.

Snowbitch.cz a Centrum pro mládeža alternativní sporty
Skateboardové závody v disciplínách street style,
pool a best trick.

Centrum cizích jazyků a dalšího vzdělávání, s.r.o.
MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR

www.ccjskola.cz

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

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

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

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

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

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

Telegraficky
Město Karlovy Vary ve spolupráci s Klubem T. G. Masaryka uspořádalo, tak jako
každoročně, vzpomínkovou akci při příležitosti úmrtí prvního prezidenta samostatného československého státu Tomáše Garrigua Masaryka. Vzpomínkový akt
se uskutečnil v pondělí 15. září u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenné třídě
v Karlových Varech a za město se jej zúčastnila primátorka Veronika Vlková.

Celkem 14 primátorů statutárních měst se sešlo v září v Karlových Varech,
kde proběhlo jednání Komory statutárních měst. Část pozvaných primátorů se následně zúčastnila i víkendových oslav výročí 650 let našeho města.
Na svém jednání se primátoři zabývali například zákonem o elektronickém
občanském průkazu, herním zákonem, problematikou měření rychlosti městskou policií nebo připravovanou novelou zákona o sociálních službách. Primátoři si také prohlédli Karlovy Vary, sklárnu Moser či Japonskou zahradu u hotelu
Richmond.

ka Marie, s níž v loňském roce oslavil
zlatou svatbu, ani kamarádi z fronty,
se kterými coby kapitán dělostřelectva
Československé armády zažil krušné
chvíle v bitvách u Tobruku a Dankerque.
Potřást pravicí přišla i primátorka města Veronika Vlková. Pan Deneš dodnes
nepohrdne procházkou a skleničkou
dobrého českého piva. Gratulujeme
a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Během zářijových víkendových oslav navštívil Karlovy Vary v rámci EU Road
show místopředseda vlády České republiky Alexandr Vondra. Šlo o vládou připravenou komunikační kampaň k českému předsednictví v Evropské unii v roce
2009, při níž vicepremiér v jednotlivých regionech vysvětluje lidem, co obnáší naše předsednictví v EU. Společně s vicepremiérem Vondrou se kampaně
v Karlových Varech zúčastnila i primátorka města Veronika Vlková a hejtman
Josef Pavel. K dispozici byla i celá řada propagačních a vysvětlujících materiálů
k tomuto tématu.

Velkou slávou bylo pro jednotku starorolských dobrovolných hasičů předání
„nového“ vozidla Liaz CAS 25 RTHP z roku 1995. Původní vozidlo z roku 1967
bylo nahrazeno speciálním vozem z výbavy profesionální jednotky v Rybářích.
Zásahy se starým „Matesem,“ jak starorolští nazývali svůj předchozí stroj, byly
vskutku opravdovým dobrodružstvím. Mates v loňském roce oslavil své třicáté
narozeniny a od té doby technika přeci jen citelně pokročila. Jednu raritu však
starorolským může závidět celý svět, historické vozidlo Henschel z roku 1936
dochované pouze ve dvou exemplářích. (viz. obrázek vpravo)

Krásných devadesát let oslavil v Domově péče o válečné veterány v Karlových Varech pan Otto Deneš. Mezi gratulanty samozřejmě nechyběla manžel-
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