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Den otevřených dveří památek
města Karlovy Vary 20. - 21. 9. 08
sobota 20. 9. 2008
10.00 - 12.00
ZÁMECKÁ VĚŽ A VÝTAH
• V rámci oslav 650. výročí založení K. Varů prohlídka historického sklepení - nejstarší místnosti
v Karlových Varech z dob Karla IV..
• Odborný výklad - Mgr. Jiří Klsák, který se podílel
na archeologickém výzkumu.
• Koncert před budovou – Collegium Fiddle Dolce.
14.00 - 16.00
PARK U HOTELU RICHMOND
• Prohlídka parku včetně Japonské zahrady Hany Bälz
s odborným výkladem.
• Odborný výklad - PhDr. Zdeněk Musil.
• Koncert před hotelem Richmond – smyčcové
kvarteto.
neděle 21. 9. 2008
10. 00 - 12.00
LÁZNĚ I.
• Císařské lázně postavené v letech 1893-95
architekty Ferdinandem Fellnerem a Hermannem
Helmerem ve stylu francouzského ranného baroka.
Poslední veřejná prohlídka před přestavbou.
• Odborný výklad – PhDr. Stanislav Burachovič.
• Koncert před budovou - SWING STUDIO Karlovy
Vary
14.00 - 16.00

ZŘÍCENINY KOSTELA SV. LINHARTA
a KAPLE SV. LINHARTA
• Kostel býval součástí zaniklé vsi Obora a první
zmínky pocházejí z roku 1246. Archeologický
výzkum provádělo Karlovarské muzeum v letech
1989 - 92. Součástí prohlídky bude i kaple
Sv. Linharta renovovaná v roce 2007.
• Odborný výklad - Mgr. Jiří Klsák
• Koncert u památky – Kvarteto lesních rohů

9. Slovenská Veselica
6. 9. 2008 15.00 - 24.00 Thermal, kongresový sál
9. SLOVENSKÁ VESELICA, která se koná
v rámci 13. folklórního festivalu Karlovy Vary.
Účinkují:
TRENČAN z Trenčína, hudba JEŠTĚŘICE z Nejdku.
K ochutnání jsou připravené slovenské speciality.

K A R L OVA R S K É K U LT U R N Í L É T O 2 0 0 8
pořádá Město Karlovy Vary
Akce se konají většinou ve čtvrtek, na podiu před Thermalem, na Mlýnské kolonádě.
6.-7. 9. so
ne
11. 9. čt 16.00
13. 9. so

město
Thermal
podium
AC Start

MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

10. 9. st

15.00

COUNTRY
koncert Věry Martinové
Elán – koncert skupiny

26.9. pá 19.30

MK

Hudba hradní stráže a Policie ČR

GH Pupp 50. ročník Dvořákův karl.podzim
– závěrečný koncert
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Tourfilm NOVĚ 8. - 9.říjen Grandhotel Pupp
Festival TOURFILM prochází rozsáhlou inovací.
Po loňském jubilejním 40. ročníku jsme TOURFILM
otevřeli nejen odborné, ale také široké veřejnosti
a mladým lidem. A to nejen programem filmovým,
ale především doprovodným. Festival má ve svém
doprovodném programu za cíl, co nejvíce diváka
pobavit.
Letošní hvězdou festivalu je proslulý cestovatel
a dobrodruh MIKE HORN, Jihoafričan trvale žijící
ve Švýcarsku. Jeho cestovatelské zážitky znají
televizní diváci v řadě zemí světa. Absolvoval celou
řadu extrémních cest – cesta okolo světa podél
rovníku, kterou šel sám pěšky, na kole a na koni.
Cesta trvala 17 měsíců. Dálé podnikl cestu na Severní
pól. Vlastní kvalifikaci sportovní instruktor bez
jakéhokoliv omezení. Realizoval řadu šílených
skutků – např. 6700 km sestupů z Amazonie sólo
bez podpory. V současné době chystá největší
světovou expedici, která potrvá 4 roky. S Mikem
se pomocí družicové techniky budeme setkávat
po celé čtyři roky. Proto i letos se můžeme
těšit na neobvyklé setkání s tímto slavným
cestovatelem.
TOURFILM už nyní registruje přihlášky soutěžních
filmů ze 136 zemí a určitě bude rekord překonán.
Doprovodný program festivalu má dvě hlavní

témata – ČESKÁ TELEVIZE na TOURFILMu
a GASTRONOMIE. Pod záštitou generálního
ředitele České televize Jiřího Janečka proběhne
celodenní program Česká televize na TOURFILMu
(9.10.2008). Budou zde představeny hlavní
cestovatelské programy České televize. Toulavá
kamera s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem,
Objektiv s Tomášem Šponarem a Kateřinou Krejčí,
Na cestě – seriál točený po celém světě, ale i u nás,
představí ho jeho tvůrci, cestu na Severní pól
nám přiblíží Petr Horký s polárníkem Miloslavem
Jakešem, Martin Zeller představí adrenalinový
magazín pro mladé POMERANČ a Petr Rejman zase
nový program ČT 4 Sport – MAXTREME.
Toulavá kamera předvede nejlepší amaterské
filmy ze své soutěže o Nejlepší videoúlovek z Vašich
toulek. Vedle vystoupení všech protagonistů
na hlavním podiu se s nimi budete také moci setkat
na speciální projekci České televize, která bude
umístěna na balkoně Slavnostního sálu Grandhotelu
PUPP. Zde budou probíhat autogramiády, představí
se zákulisí natáčení jednotlivých programů, jak
se dělá znělka – klíčování. Navíc každý divák si to
může zkusit sám. V obchůdku ČT si budete moci
koupit vše, co ČT nabízí.

České republiky v zahraničí. Odpoledne proběhne
zábavné klání šesti ambasadorů, kteří zde budou
předvádět svojí národní kuchyni a diváci budou
ochutnávat a hodnotit. Večer pak CzechTourism
ve spolupráci s asociacemi hotelů a restaurací,
kuchařů a cukrářů a hotelem Grandhotel PUPP
předvedou vzorovou českou kuchyni určenou pro
prezentaci České republiky v zahraničí.
Těšíme se na vystoupení fotografa a cestovatele
Jiřího Kolbaby, který také na letošním TOURFILMu
má největší restrospektivní výstavu fotografií
z celého světa.
TOURFILM nezapomněl ani na studenty, a proto
je zde TOURFILM ACADEMY určená pro studenty
vysokých a vyšších odborných škol se specializací
na cestovní ruch.
Program festivalu je koncipován tak, že každou
hodinu se něco děje na hlavním pódiu Slavnostního
sálu Grandhotelu PUPP.
Široká veřejnost má na festival vstup volný –
proto se přijďte pobavit na TOURFILM i VY.
Více na www.tourfilm.cz

První den doprovodného programu je věnován
GASTRONOMII – důležitému tématu pro prezentaci

Karlovarský folklórní festival

Program 13. Karlovarského folklorního festivalu

Město Karlovy Vary oslavuje 650 let své existence. Mezi gratulanty k tomuto
významnému jubileu se chce zařadit také Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy
Vary a celý 13. ročník Karlovarského folklorního festivalu, který je pravidelně
v měsíci září právě tímto souborem organizován. Kytička, kterou folklorní
festival městu uvije a předá, bude složena z lidových písní a tanců, muziky, krojů
a dobré pohody.
Gratulanti se sjedou zblízka i z veliké dálky. Z Dálného Východu přijede
soubor ze sibiřského Jakutska, z jižní Evropy soubor z ostrova Malta, z krásných
Julských Alp soubor za Slovinska, soubor Trenčan z Trenčína bude reprezentovat
Slovensko. Samozřejmě vystoupí na festivalu také řada renomovaných souborů
z Čech včetně domácí Dyleně, ze srdce Moravského Slovácka, ze Strážnice,
přijede soubor Danaj a folklor valašský předvede soubor Klobučan.
Na festivalu budou účinkovat také dva soubory národnostních menšin.
Představí se nám lidé, kteří si obdiv a lásku k rodnému jazyku, lidovým písním,
tancům a krojům uchovali navzdory tomu, že po generace žili nebo ještě žijí
mimo svou vlast. Je to Sdružení Čechů z Banátských Karpat a rusínský soubor
Skejušan. Pojetí folkloru v podání těchto souborů nenese žádné komerční rysy,
je prostou oslavou národní hrdosti a uchováváním tradic v tom nejpravějším
slova smyslu.
Festival se koná pod záštitou primátorky Karlových Varů JUDr. V. Vlkové,
hejtmana Karlovarského kraje JUDr. J. Pavla a houslového virtuóza J. Svěceného
za vydatného finančního přispění Města Karlovy Vary, Ministerstva kultury,
Karlovarského kraje a dalších institucí. Diváci si mohou během festivalu
vybírat z celkového množství 12 pořadů na nejrůznějších scénách ve městě
i v okolí. Zcela ojedinělým programem, v němž se tentokrát představí převážně
zahraniční účastníci, zůstává Galaprogram, který se uskuteční v sobotu 6.9.2008
od 19.30 hodin ve Velkém sálu LH Thermal.
Festival již tradičně doprovodí Jarmark lidových řemesel na prostranství před
LH Thermal, letos tento Jarmark v sobotu oživí pořad Městu k narozeninám
v rámci Karlovarského kulturního léta.
Organizátoři festivalu pevně věří, že jeho 13. ročník bude stejně zdařilý jako
všechny předchozí a že ona třináctka znamená pouze číslo pořadové, nikoliv
nešťastné. Přijďte a přijeďte se sami přesvědčit ve dnech 4. až 7. září 2008. Určitě
se bude na co koukat. Organizátoři Karlovarského folklorního festivalu Vás
srdečně zvou!

Čtvrtek 4. 9. 2008
• 19.30 hod.
FESTIVALOVÝ PŘEDVEČER - vystoupení zahraničních souborů
Jáchymov, Dům kultury
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Pátek 5. 9. 2008
• 10.00 – 17,00 hod.
Jarmark lidových řemesel
Prostranství před LH Thermal
• 14.00 – 17.00 hod.
Vystoupení souborů v rámci Porcelánových slavností
Festivalová scéna před GH Pupp
• 16.00 hod.
POZVÁNKA NA FESTIVAL
Taneční vystoupení před LH Thermal
• 18.30 hod.
ZAHRADNÍ SLAVNOST V POŠTOVNÍM DVOŘE
Vystoupení nejlepších domácích souborů a zahraničních hostů Karlovy Vary, Poštovní
dvůr
Sobota 6. 9. 2008 ( všechny uvedené pořady jsou v K. Varech )
• 10.00 – 16.30 hod.
MĚSTU K NAROZENINÁM - KARLOVARSKÉ FOLKLORNÍ PÓDIUM
Prostranství před LH Thermal
• 9.00 – 17.00 hod.
Vystoupení souborů v rámci Porcelánových slavností
Festivalová scéna před GH Pupp
• 9.00 – 17.00 hod.
Jarmark lidových řemesel
Prostranství před LH Thermal
• 10.00 – 15.30 hod.
ROZTANČENÉ MĚSTO
Vystoupení souborů na různých scénách ve městě
• 14.00 hod.
SLOVENSKÁ VESELICE v LH Thermal – Pořádá Obec Slovákov Karlovy Vary
• 14.00 hod.
HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO VE ZLATÉM KLÍČI
Pořad lidových muzik a odlehčená historie K. Varů v podání Dr. Burachoviče

Muzeum Zlatý klíč
• 16.00 - 17.00 hod.
Krojovaný průvod
Trasa průvodu od GH Pupp k LH Thermal
• 19.30 hod
GALAPROGRAM ZAHRANIČNÍCH SOUBORU
Jedinečná podívaná na folklor dvou světadílů
LH Thermal – Velký sál
Neděle 7. 9. 2008
• 9.00 – 14.00 hod.
Vystoupení souborů v rámci Porcelánových slavností
Festivalová scéna před GH Pupp
• 9.00 – 14.00 hod.
Jarmark lidových řemesel
Prostranství před LH Thermal
• 10.00 – 11.00 hod.
Krojovaný průvod
Trasa průvodu od LH Thermal k Vřídelní kolonádě
• 14.00 – 16.00 hod.
TANEČNÍ VESELICE V POŠTOVNÍM DVOŘE
Restaurace Poštovní dvůr
Odpoledne s možností zatancovat si při lidové hudbě
• 14.00 - 16.00 hod.
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V LOKTI
Přírodní amfiteátr pod hradem Loket

Umělci na 50. DKP

L. Pešek - diriguje Festivalový symfonický
koncert dne 19. 9.

S. Vavřínek - diriguje Slavnostní koncert
k 650. výročí města dne 12. 9. v Městském
divadle
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Po dvou létech partnerství Města a Ekocentra Karlovy Vary
seznamují zejména mladou generaci s tradičními
přírodními řemesly a způsoby ekologického
zemědělství. Zejména tyto biojarmarky se setkaly
s velkým zájmem veřejnosti, především rodičů
s dětmi. Květnovou akci v areálu ekofarmy Kozodoj
ve Staré Roli navštívilo přes 4 tisíce občanů.

Informační tabule naučné stezky St. Role - N. Role

Dále proběhlo mnoho seminářů, různých školních
soutěží, i dvoudenní zájezd vítězů těchto soutěží
na celostátní akci Ekofilm v Č.Budějovicích a Č.
Krumlově.
Publikace vydané v rámci tohoto partnerství
můžete získat na Magistrátu města, nebo Ekocentru
Majakovského 29 - většinou jsou také k dispozici
i na webové stránce: www.stuz-kv.cz

V srpnu letošního roku uběhly již dva roky
od partnerství Města K.Vary a Společnosti pro
trvale udržitelný život – Karlovy Vary (STUŽ K.Vary)
v projektu EU RLZ, jehož náplní byly nejrůznější
ekologické aktivity, včetně informatiky a poradenství
v tématech životního prostředí.
Za toto období byly realizovány jen v K. Varech
akce v hodnotě více než 2 mil. Kč.
Finančně nejnáročnější, ale zároveň nejvíce
ceněny jsou zejména Naučné stezky, např.
podél cyklostezky Stará Role – Nová Role, nebo
v lázeňských lesích či lázeňských parcích.
Založila se v K.Varech i tradice biojarmarků,
které propagují nejen zdravý životní styl ale také

P. Žlebek a J. Jandová - pracovnice Ekocentra K. Vary
na Ekoslavnostech

Z pohledu koordinátora tohoto partnerství
se nejvíce cením navázané spolupráce s některými
školami, neziskovými organizacemi, regionálními
masmedii i podnikatelskými subjekty, které začaly
na těchto aktivitách ochotně spolupracovat.
Přestože finanční podpora z EU po dvou létech
skončila, bude partnerství Města K.Vary a STUŽ
K.Vary v tomto směru pokračovat.
RNDr. Pavel Žlebek
Koordinátor projektu
p.zlebek@mmkv.cz

Ukázky sokolnictví na Ekoslavnostech ve St. Roli

Z dějin Sedlce
Dějiny
západního
pohraničí,
zejména
Karlovarska, jsou spojeny s nejstarší obcí Sedlcer
(Sedlec). Čechové, kteří sem pronikali v 8. až 9.
stol. z vnitrozemí od východu vytlačovali původní
neslo-vanské obyvatelstvo, usídlené při tocích řek
do Bavor a Sas. Zakládali osady, jejichž český původ
se udržel i přes pozdější kolonizaci německou např.
u jmen osad Zettlitz z českého Sedlce, Dalowitz
z Dalovic, Sodau - Sadov, Donitz -Tuhnice atd.,
dokazují původní české osídlení zdejšího kraje.
Nejstaršími slovanskými obyvateli v oblasti
Karlovarska byli Sedlčané, kteří si udrželi na území
Sedlecká (dnešní Karlovarsko, Kraslicko, Sokolovsko)
nezávislost až do příchodu Přemyslovců. Sedleckém
byl tento kraj zván až do třetího desetiletí XIII stol.
Poslední doklad toho máme z r. 1226. Pak byla
správa přenesena do hradu Lokte.
Sedlec je poprvé připomínán r. 973 se vznikem
pražského biskupství. Jeho obnovená zakládací
listina se zachovala v opise v listině od císaře
Jindřicha III. z r. 1086, která se zmiňuje i o župě
sedlecké. Už tehdy se uvádí Sedlec jako děkanství
s kostelem asi z r. 900. Že Sedlec byl sídlem župy
v 10. až 12. stol. dokazují četné listiny, hovořící
o „provincia sedlcensis“. V r. 980 byl Sedlec povýšen
na arciděkanství. Pod Přemyslem Otakarem I. r. 1212
se uvádí, že Provincie Sedlec byla zase v českém
držení. Král Václav I. v r. 1240 předal sedleckou
a církevní oblast řádu křižovniků s červenou
hvězdou.
Třetí jméno zakládací listiny ZEDLZA se ztotožňuje
s místním názvem Sedlec u K. Varů, který se považuje
za ústřední hrad Sedličanů.
Původní kostel se nezachoval. Kde stával původní
kostel nám není známo. Kolem r. 1290 byl po-staven
kostel druhý, zděný, který stával v místech nynějšího
kostela. Z doby gotické je pozůstatek lomené klenby
v sakristii. Je jediným stavebním zbytkem tzv.
druhého gotického kostela a dokazuje to i lomové
zdivo. V r. 1677 ke starému kostelu byla přistavěna
postranní kaple. Byl zbořen a v r. 1738 na jeho
místě postavena stavba nová, poutní barokní kostel
1738-45 stavitelem Janem Schmidem z Útviny.
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(Potvrzené smlouvou z 2.4.1738). Je známa i částka,
kolik celá stavba stála: 12 384 zl., 52 kr. A v církevním
archivu je originál plánu. Kostel byl vysvěcen sv.
Anně Samotřetí, udivují jeho veliké rozměry, když
je známo, že v r. 1750 žilo v Sedlci pouze 250 lidí.
Účelem stavitele a stavebníka bylo vytvořit rozměrný
poutní chrám, jenž by pojal všechna procesí, která
na sv. Annu do Sedlce přicházela.
Půdorys kostela tvoří obdélník, je jednolodní
s bohatou štukovou výzdobou, která zejména
je působivá ve vítězném oblouku kněžiště. Nástropní
fresková výzdoba je od El. Dollhopfa z r. 17401750. Na východní straně vyrůstá z tělesa kostela
věž, zdobí ji pilíře ve zdi a nad nimi trojí římsa.
Pohled po stránce architektonické ruší poněkud
nízko položená báň s lucernou. Kolem kostela byl
obezděný starý hřbitov, zrušený v r. 1836. Za ním
je sloup Bolestné P. Marie z r. 1716.
V kostele stojí za pozornost: Ladná dřevěná mříž
v barokním slohu oddělující kněžiště od ostatní lodi,
hlavní oltář je barokní s nepatrným vlivem rokoka,
zdobené dřevěnými sloupy, sochy se vyznačují
pohybem. Uměleckou perlou je dřevěná soška
sv. Anny Samotřetí vysoká 1,8 m představuje sv.
matku Annu jako počestnou ženu staršího věku,
která nese na levé ruce Ježíška, na pravé Marii
rovněž v dětském věku. Kde a kterým umělcem
byla zhotovena, o tom chybí jakákoli zpráva.
Podle názoru odborníků vznikla nejpozději v r.
1480, pravděpodobně však mnohem dříve. Stala
se sochou milostnou, k níž putovaly dary věřících
v takovém množství, že pražská konsistoř prohlásila
dekretem 20. 4. 1694 kostel poutním. Ke cti sv. Anny
vzniklo Svatoannenské bratrstvo, založené farářem
Kašparem Lorenzem v roce 1704. Mělo hojně členů
i v cizině, vlastní majetek a svoje účty.
Tvůrce sochy ani oltáře neznáme. Víme jen,
že hlavní oltář daroval v r. 1794 Thdr. Ondřej Kneissl,
kanovník u sv. Víta, bývalý farář sedlecký. Oltářní
křesla silně zlacená z r. 1807 daroval Josef Knobloch,
ředitel panství v Ostrově. Stěnu kostelní lodi zdobí
rozměrný obraz Nanebevzetí P. Marie. Boční oltář

je rovněž barokní z let 1750 s pozoruhodnou řezbou,
znázorňující utrpení Františkánských mučedníků
v Japonsku. Druhý boční oltář zasvěcený P. Marii
uchovával na dřevě malovanou kopii „Pasovské
madony Lukase Cranacha st. (z let 1472-1553).
Podle legendy za bitvy na Bílé Hoře obraz nesla
před sebou císařská vojska.
Dalším uměleckým skvostem jsou dvoukřídlové
varhany, zcela zachovalé z r. 1754, zdobené bohatým
rokokovým ornamentem. Zapadají slohově velmi
ladně do prostoru chrámového.
U vchodu do křestní kaple je renesanční kamenná
křtitelnice.
Sochu Krista Krále, pod kazatelnou, daroval
smíchovský prelát dr. Pauly kapli sv. Josefa
v Karlových Varech. Je přesnou kopií sochy, která
stála na Strahově při katolickém sjezdu.
Rozměrný obraz z r. 1670 - portrét představuje
obnovitele sedleckých poutí, prvního katolického
faráře (po katolické restauraci) Dr. Kašpara Haase,
jenž v r. 1655-1672 vedl zdejší duchovní správu
a jehož tělesné pozůstatky byly v kostele uloženy
do hrobky. Na portrétu je znázorněn v kněžském
rouše s růžencem v ruce a s nápisem (překlad: Pane
nezavrhuj mne v době stáří, když mi schází síla,
neopouštěj mne).
Barevná dvě okna nechala zasadit v r. 1902 rodina
Gottlů z Rybář (za jedno okno zaplatili 900 K) a byla
zhotovena v rakouském Innsbrucku.
pokračování příště
Jiří Jásek

Kostel sv. Anny v Sedleci kolem roku 1860.

Shanty-sbor „Frische Brise“

Den seniorĤ v MČstské knihovnČ

"Masox aneb matky v kostce"

V říjnu 1988 se setkalo dvanáct mužů, jejichž
koníčkem bylo plachtění, k prvnímu společnému
zpívání v hospůdce „Deisterquelle“ v Bad Münderu,
v místní části Nienstedt (Německo). V té době
se nepředpokládalo, že se během krátké doby sejde
více než sedmdesát zpěváků a hudebníků. Členové
sboru pocházejí z oblasti Hannoveru, Schaumburger
Land, Deister-Sünteltal, okresu Hameln-Pyrmont
a někteří také se vzdálenějších oblastí.
Shanty-sbor „Frische Brise“ se v průběhu doby
stalo pojmem. Umístoval se se svými CD nahrávkami
na předních místech na žebříčku lidové hudby.
Např. Radio Bremy, SDR 1 a SFB ( píseň „Eine frische
Brise und ´ne Budd´l Rum“ dokonce týden byla
na prvním místě). Stanice NDR a Welle Nord Kiel
vysílaly dlouhá interwiew a již dvakrát zpíval sbor
Frische Brise v hitparádě lidové hudby u Carolin
Reiber na ZDF. Skladby pro obě vysílání ZDF byly
komponovány speciálně pro zpěváky mistryní světa
ve hře na akordeon, paní Christou Behnke. Sbor a paní
Behnke pojí po mnoha společných koncertech pevné
přátelství.
V televizním vysílání (3.program) se mezitím stal
sbor„Frische Brise“ častým hostem v pořadech o lidové
hudbě. Nejvýraznějším se stal živý přenos „Silvestr
2001“ z požární lodě „Elbe 1“ z přístavu v Hamburku
a silvestr Karla Moika v Augsburku. Zpěváci v modrých
rybářských košilích se stali díky více než 25 televizním
pořadům známi širokému publiku.
Společenství aktivních členů upevňují koncertní
turné po středozápadu USA, jižní Brazílii, Namibii a jižní
Africe, stejně jako cesty spojené s nezapomenutelnými
dojmy a jedinečnými zážitky z koncertů, nebo
každoroční týdenní plachtění na Baltu či v tureckých,
řeckých nebo chorvatských vodách.
V České republice vystoupí sbor „Frische Brise“
v rámci své koncertní cesty 2008 během tří koncertů
v lázeňských městech Západních Čech:
18. 9.

monology matek z dramat slavných autorĤ

ve stĜedu 1. Ĝíjna 2008 v 17 hodin
v MČstské knihovnČ Karlovy Vary,
I.P.Pavlova 7

vstup zdarma

poĜádá pro dČti akci

ZÁHADA HLAVOLAMU
6.- 17.10.2008
Velká soutČž o vytvoĜení nejkrásnČjší a
nejzajímavČjší knihy dle instrukcí, spousta soutČží a
kvízĤ na téma knih Jaroslava Foglara.
Také spousta zajímavých odmČn.
Registrace hráþĤ na poboþkách MČstské knihovny
v termínu 29.9.-3.10.2008

Mlýnská kolonáda

17.00

Srdečně Vás zveme k poslechu námořnických
písní z Německa !

Informace v krizových
situacích pomocí SMS zpráv
Vážení spoluobčané, Magistrát města Karlovy
Vary pro Vás připravil nový způsob informování
v krizových situacích (povodně, zemětřesení, živelné
katastrofy, technické havárie) pomocí moderního
komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš
mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat tyto informace, napište,
prosím, SMS zprávu ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera KRIZE mezera ANO
mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO mezera ULICE
mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými
písmeny).
Příklad SMS zprávy:
mesto kvary krize ano novak petr krizikova 20
Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03. Cena této
odeslané SMS zprávy je 3,- Kč vč. DPH. Ihned obdržíte
zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu
odběratelů informací zařazení.
Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr
informací, napište prosím SMS ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera KRIZE mezera NE
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení
k odběru informací, napište SMS zprávu ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera KRIZE mezera STAV
Informace, které Vám budeme v případě krizových
situací zasílat jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,Kč (vč. DPH).

Více informací v MČstské knihovnČ I.P.Pavlova 7 nebo na
tel:353 221 365

Jen samé dobré informace Vám přeje primátorka
města Karlovy Vary.

Sloupek slavných
návštěvníků a událostí
Červenec 2008
• 2. září 1883 - zněly všechny zvony po rakouskouherské monarchii u příležitosti narození
arcivévodkyně Alžběty Marie, dcery korunního
prince Rudolfa a princezny Štěpánky Belgické,
z níž se stala věrná návštěvnice Karlových Varů.
Její jméno nesla vyhlídková věž na vrchu Věčný
život (dnes Goethova) a Štěpánčin pramen
v parku před Richmondem.
• 4. září 1768 - se narodil spisovatel a diplomat
René Chateaubriand, který přijel do Karlových
Varů za vévodkyní d´Angouleme v květnu
1833.
• 5. září 1823 - končí Goethův 13. karlovarský
pobyt. Odjíždí zklamaný, neboť dostal košem
od Ulriky von Levetzow. V kočáře začíná psát
Mariánskolázeňské elegie a do českých lázní už
se nikdy nevrátí.
- se narodil v Oberholzheimu básník Christoph
Martin Wieland, profesor univerzity v Erfurtu,
vychovatel mladých výmarských kurfiřtů.
Od roku 1773 jezdil pravidelně do Karlových
Varů.
• 8. září 1923 - se narodil v Dagestanu básník
Razul Gamzatov, pravidelný lázeňský host
Karlových Varů.
• 10. září 1898 - šokující zpráva ze Ženevy:
na břehu jezera zavraždil anarchista Louigi
Lucheni císařovnu Alžbětu, zvanou Sissi, takže
už podruhé, jak slíbila roku 1892, do Karlových
Varů nepřijela.
• 13. září 1958 - se narodila v Karlových Varech
malířka Sylva Prchlíková, jejíž obrazy najdeme
v soukromých sbírkách milovníků insitního
umění po celém světě.
• 15. září 1833 - z Vídně přijela na léčení
hraběnka Stadionová, císařovnina dvorní
dáma s dcerou komtesou Eutrhrofine Stadion.
Ubytovaly se v domě U mořské panny.
• 22. září 1998 - tragicky zahynul výrazný
karlovarský novinář Petr Jandl.
• 24. září 1583 - se v Heřmanicích narodil
Albrecht
Valdštejn,
pozdější
císařský
generalisimus. V září 1618 poprvé prokázal
své organizační schopnosti v Jihlavě, když
zabezpečil pro císařskou armádu zásobování.
V letech 1621-1623 si v Čechách přivlastnil přes
50 panství a statků a císař jeho frýdlandské
panství povýšil na vévodství. V Karlových
Varech se s téměř tisícičlenným doprovodem
léčil roku 1630.
• 24. září 1973 - zesnul Pablo Neruda, který
Karlovy Vary navštívil roku 1951.
• V září 1933 - se rozjel do Karlových Varů
za Antonínem Švehlou Karel Čapek. Současně
zde pracoval na Povětroni. Do Lidových novin
odeslal fejeton Karlovy Vary letos a reportáž
Na karlovarském letišti.
• Začátkem září 1937 - byla v Karlových Varech
otevřena Česká obchodní akademie.
• Koncem září 1938 - doprovázel novinář Jiří
Mucha (syn Alfonse Muchy) do Karlových
Varů amerického novináře Johna Philipse, aby
mu ukázal, jak jsou čeští obyvatelé vyháněni
ze svých domovů. Oba novináři opouštějí lázně
na korbě posledního auta českého evakuačního
konvoje. Reportáž s fotografií na obálce vyšla
v časopise LIFE.
• V září 1988 - přijela ze Salzburgu na léčení
do sanatoria Sanssouci Lída Baarová, filmová
hvězda první republiky.
Eva Hanyková
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Exkurze komisařů IPC v KV Areně skončila na výtečnou

Ve dnech 10. – 11. července 2008 navštívili

v rámci pracovních konzultací k přípravě mistrovství
světa ve sledgehokeji 2009 rozestavěné karlovarské
sportovně zábavní multifunkční centrum techničtí
delegáti Mezinárodního paralympijského výboru
(International paralympic committee – IPC ).
Pánové Eric Angstadt Torres a Thor Kleppe
se společně se zástupci organizačního výboru pro
pořádání MS za českou stranu důkladně seznámili
s aktuální rozestavěností tuhnického víceúčelového
komplexu KV Arény a jeho celkovým chystaným
komfortním zázemím a se zjištěným stavem byli
mimořádně spokojeni. Areál je podle nich nejen pro
uvažovaný světový turnaj naprosto vyhovující.
„Pro Karlovy Vary a náš kraj, ale i pro Českou

republiku bude MS jednou z nejvýznamnějších
mezinárodních akcí pořádaných pro handicapované
sportovce. Nové karlovarské multicentrum bude
důsledně bezbariérové. Umožní bezproblémový
pohyb a příjemný pobyt tělesně či jinak zdravotně
postiženým hráčům, stejně jako návštěvníkům
a divákům. Mysleli jsme přitom i na takové detaily
jako je speciální značení části hlavních výtahů
pro slabozraké a nevidomé.
Se zahájením plného provozu v největším krytém
halovém volnočasovém komplexu pro 6.000
sedících diváků na západě Čech se počítá od jara
2009. Při koncertním uspořádání pojme jeho aréna
celkově až pro 8.000 osob.

Karlovy Vary budou hostit MS ve sledge hokeji 2009
podlaží v úrovni hlavního vchodu.
Vedle aktuálních věcných kroků karlovarského pořadatelství bude vedení
KV Areny prostřednictvím Města Karlovy Vary iniciovat potenciální součinnost,
případné partnerství či záštitu nad MS, a to jak u vedení Karlovarského kraje, tak
v Poslanecké sněmovně PČR i ve vládě ČR.
„Neváháme zůstat v přesvědčení, že pomoc všech, kteří osobními a odbornými
podněty ochotně podpořili naši kandidaturu pro získání MS pro ČR, Karlovarský
kraj a město Karlovy Vary, bude s blížícím se termínem jeho konání nadále
intenzívní. Chceme zároveň ujistit, že přivítáme a oceníme jakékoliv další
užitečné konkrétní podněty a vstřícné praktické kroky,“ poděkoval Bártl.
Společnost KV Arena si je vědoma, že zabezpečit tak výjimečné události
jako je právě MS handicapovaných sportovců zdárnou přípravu stejně jako
dokonalý, reprezentativní a důstojný průběh je bez jakýchkoliv pochybností
v širším společném zájmu. „Přispějeme tím k dynamickému procesu zvyšování
renomé našeho západočeského regionu jako známé – atraktivní a vyhledávané
destinace. Současně si tak obrazně řečeno každý z nás „zvedneme laťku“, čímž
zpětně posílíme naši motivaci po nalézání stále nových zajímavých témat
a oblastí vhodných také pro další pozitivní prezentaci města Karlovy Vary i naší
země,“ precizoval konsenzuální přístup vedení a zaměstnanců společnosti
ředitel Bártl.
Obchodní společnost KV Arena, s.r.o., byla založena na konci roku 2006
a je ve vlastnictví Města Karlovy Vary – to je investorem výstavby nového
karlovarského multifunkčního sportovně zábavního komplexu. KV Arena se již
přes rok intenzivně zabývá přípravou celkové produkční koncepce a zajištěním
kontinuálního provozu v něm. Jako první oficiální akce je na 1. května 2009
naplánován galaprogram k zahájení lázeňské sezóny, jehož součástí bude
koncert velmi známého českého interpreta.
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Definitivní znění již předtím připomínkované pořadatelské, respektive
hostitelské smlouvy k chystanému MS ve sledge hokeji 2009 by za českou stranu
mělo být pro finální konzultace s IPC připraveno zhruba na konci letošního
srpna.
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Obrovský diplomatický úspěch společnosti KV Arena !
Světové mistrovství reprezentačních celků skupiny A ve sledge hokeji
v roce 2009 přivítáme v Karlových Varech! S konečnou platností to potvrdil
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), když vyhodnotil konkurenční žádosti
uchazečů z několika států.
Ve dnech 6. – 17. května 2009 se tak v novém Výstavním, sportovně kulturním
a kongresovém centru Karlovy Vary představí elita zahraničních sledgemenů
– 8 čelních týmů nejprestižnější třídy tohoto mladého, nicméně mimořádně
populárního, a dokonce již olympijského, respektive paralympijského sportu,
který měl svoji premiéru na zimních POH v roce 1994 (Norsko, Lillehammer).
Půjde o vůbec první vrcholný šampionát špičkových handicapovaných
hokejistů z celé planety v České republice – jediným dosud v tuzemsku
pořádaným srovnatelným podnikem bylo mistrovství Evropy (Zlín, 2005).
Jde bezesporu o jeden z dosavadních největších mezinárodních pracovních
úspěchů společnosti KV Arena, která bude provozovatelem v dokončovaném
víceúčelovém karlovarském polyfunkčním komplexu. Ten se pak již od jara 2009
stane největším a nejmodernějším krytým sportovním a volnočasovým areálem
v širokém spádovém regionu.
„S plánem ucházet se o pořádání akcí podobných rozměrů a významu
jsme spolu s několika sledge hokejovými hráči, představiteli a nadšenci přišli
již zhruba v polovině roku 2007, když jsme koncipovali principy pro strategii
možného obsazování našeho budoucího multifunkčního centra. Bylo zřejmé,
že kromě osvědčených aktivit chceme – máme ambice a s unikátním, sportovně
zábavním komplexem evidentně a konečně i potřebné nejmodernější možné
zázemí v ČR a střední Evropě pro zcela nové alternativy využití,“ zdůvodnil
výchozí záměr ředitel společnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl.
Příprava MS je svěřena organizačnímu výboru MS ve sledge hokeji 2009, který
mezitím vznikl a začal pracovat. Je složen ze zástupců provozovatele multicentra
– společnosti KV Arena, zřízené Městem Karlovy Vary, a představitelů České
sledge hokejové asociace (ČSHA). Celá mezinárodně sledovaná akce samozřejmě
proběhne ve spolupráci s Českým paralympijským výborem a Českým svazem
ledního hokeje (ČSLH).
„Zároveň s úsilím o získání MS jsme v rámci kontrolních dnů na samotné
stavbě nad rámec původního řešení připomínkovali finální podobu řady
trvalých stavebních úprav a interiérových detailů tak, aby i déletrvající
účinkování a pobyt v dokončeném komplexu byly i pro postižené sportovce,
diváky a všechny ostatní účastníky co nejkomfortnější. Směřujeme k jednomu
z nejdokonalejších bezprahových společenských krytých areálů v současnosti
vůbec,“ podtrhl zájem KV Areny na dosažení co nejvyšší užitné hodnoty
především pro návštěvníky jako koncové uživatele ředitel Bártl. Dokumentuje
to mimo jiné fakt, že na 5.000 diváků (z celkové kapacity kolem 6.000 sedících)
bude mít do hlavní haly (arény) přístup pohodlně – bez nutnosti zbytečného
překonávání výškových bariér – přímo z prstencové galerie na 3. nadzemním

rhysv}ê}hy
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Vzory možného řešení loga puku pro MS Sledge 2009

Mobilní prezentace karlovarského víceúčelového centra na autobusech MHD
Od 29. července 2008 již může cestující i pěší
veřejnost
spatřit
slibovanou
velkoplošnou
upoutávku budoucího sportovně zábavního
multicentra v Karlových Varech-Tuhnicích. Poprvé
se představila na nízkopodlažním autobusu MHD
na lince č. 6, který v pravidelných intervalech dle
prázdninového provozního řádu jezdí z Doubí
kolem samotné stavby multicentra, po Západní
ulici přes Tržnici na konečnou do Staré Kysibelské
v Drahovicích a zpět. K vidění samozřejmě bude
i na jiných městských trasách podle toho, kam
bude Dopravní podnik Karlovy Vary tento autobus
průběžně nasazovat.
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Celková kompozice je originální a skutečně
nepřehlédnutelná. Dominantními prvky jsou
barevně rytmizované akční momentky z několika
sportů a zábavních akcí doplněné o symbolicky
zajímavé řešení s filmovými pásy na výstupní

a nástupní straně autobusu. Konečný vizuální dojem
pak umocňují opticky poněkud potlačené, i když
masívní virtuální externí boční a svrchní náhledy
na budoucí rozsáhlý komplex.

Blokové čištění a noční mytí komunikací
Technický odbor upozorňuje, že i během
měsíců září a říjen pokračuje blokové čištění
místních komunikací a chodníků. Z tohoto důvodu
budou na komunikacích s týdenním předstihem
umísťovány přenosné dopravní značky omezující
zastavení a stání vozidel. Začátky blokových čištění
jsou stanoveny na 8,00 hod. V této souvislosti
upozorňujeme, že stání na chodnících je zakázáno
všude tam, kde není výslovně povoleno dopravní
značkou IP 11.
Rovněž bude od 20,00 hodin prováděno noční
mytí komunikací v lázeňském území (pondělí
a úterý), na komunikaci Sokolovská (pondělí)
a v obchodně správním centru (čtvrtek). Proto
je třeba respektovat zónové značky, které jsou
v těchto lokalitách instalovány. Vozidla bránící
provádění blokového čištění a nočního mytí budou
odtažena.
Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn
na oficiálních webových stránkách města Karlovy
Vary www.karlovyvary.cz a na úřední desce
magistrátu města Moskevská 21. Změny v rozpisech
úklidů jsou vyhrazeny.
ZÁŘÍ
36. týden
pondělí 1. 9.
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové, Krále Jiřího, Poděbradská,
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV.,Zahradní, nábř.Osvobození, nábř.
J.Palacha, Sokolovská
úterý 2. 9.
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská část
(od pivovaru ke kruh. objezdu)
středa 3. 9.
Hřbitovní, 5. května část nad Lidickou, Máchova, Polská,
Jiráskova část nad Lidickou, Národní část nad Lidickou,

Mozartova část nad Lidickou, Baarova, Mánesova
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská
čtvrtek 4. 9.
nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná část, Chodská, Mozartova
(část pod Lidickou ul.) , Pod Tvrzí
37. týden
Blokové čištění ani noční mytí se neprovádí.

39. týden
pondělí 22. 9.
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové, Krále Jiřího, Poděbradská,
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV.,Zahradní, nábř.Osvobození, nábř.
J.Palacha, Sokolovská
úterý 23. 9.
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská část
(od pivovaru ke kruh.objezdu)

38. týden
pondělí 15. 9.
Okružní, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova, Truhlářská,
Nejdlova
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV.,Zahradní, nábř.Osvobození, nábř.
J.Palacha, Sokolovská

středa 24. 9.
Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská, Brigádníků, Jižní, Budovatelů,
Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská

úterý 16. 9.
Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská,
Příčná, Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická chodníky,
Na Kopečku, Rohová, Ak.Běhounka, Zlatá, Tisová, Nad
Dvorem

čtvrtek 25. 9.
Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská,
Wolkerova, Charkovská, Krymská včetně parkoviště před
Okresní správou sociálního zabezpečení a před bývalou
opravnou televizí

středa 17. 9.
Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova, Kostelní,
Rolavská, Vítězslava Nezvala, Javorová, Jabloňová,
Palackého, Spojovací
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská

pátek 26. 9.
kpt. Jaroše, 1.máje, Na průhoně, Závodní, Sklářská,
Karla Kučery, Adolfa Heimana včetně parkovacích zálivů,
V.Meerwalda, V lučinách, Lipová

čtvrtek 18. 9.
Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská, Kryzánkova, Závodu míru dům 682-689,
Závodu míru chodníky podél komunikace, Nádražní
pátek 19. 9.
Nákladní, plato horní nádraží, Ostrovský most,
Jáchymovská část Rybáře, Třeboňská, Českých bratří,
Rosnická, Hraniční, Mlýnská

40. týden
pondělí 29. 9.
B.Němcové, Švermova, Vrchlického, 5.května, Anglická,
Rumunská, Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám.,
Vrchlického, Italská, Americká
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV.,Zahradní, nábř.Osvobození, nábř.
J.Palacha, Sokolovská
úterý 30. 9.
Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská,
Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, Chodská, Kollárova,
nábř. J.Palacha,Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční

Návštěva z Katrineholmu
Ve dnech 2.6. – 6.6. pobývala v Karlových Varech
početná výprava žáků a učitelů ze švédského
Katrineholmu. Celkem 98 žáků a učitelů bylo hosty
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, z toho 82 dětí bylo ubytováno
v rodinách našich žáků. Jednalo se v pořadí o třetí
takto rozsáhlou výměnu žáků a učitelů. V roce 2006
u nás pobývala stejně početná švédská výprava,
loni jsme v obdobném počtu navštívili Katrineholm
my a letos opět Švédi nás. Všechny tato akce včetně
té letošní se konají s významnou podporou města
Karlovy Vary a jeho představitelům za to patří velký
dík.
Program pobytu byl opravdu bohatý. V úterý
dopoledne, po oficiálním přivítání, následovala
prohlídka školy a zkoušky na večerní společný
koncert. Po obědě byla skupina učitelů přijata paní
primátorkou Veronikou Vlkovou, kterou společně
pozdravili a pozvali na večerní představení
do Puppu. Od 18:00 hodin tentýž den potom

proběhl velký společný koncert ve Slavnostním sálu
Grandhotelu Pupp, kde nám žáci obou škol připravili
pod vedením sbormistrů Pavlíny Bauerové, Hanse
Thörnberga, Karin Hermansson, Marie Axelsson a Bo
Sundahla a dirigenta Miloše Boka opravdu nevšední
zážitek. Zejména závěrečná skladba T. Thielemanse
Bedarande Sommarvals v překrásné úpravě Miloše
Boka a v podání symfonického orchestru ZŠ a ZUŠ
a švédských sborů zvedla návštěvníky ze sedadel
a vynutila si ovace ve stoje.
Ve středu si naši hosté prohlédli centrum Prahy
a čtvrtek byl opět věnován pobytu v Karlových
Varech. Začal dopolední prohlídkou lázeňské části
v doprovodů našich žáků. Část učitelů v té době
navštívila o prohlédla si Střední průmyslovou
školu keramickou a sklářskou. Všichni se pak sešli
na Mlýnské kolonádě, kde se uskutečnil koncert
švédských sborů s malou ochutnávkou písní ABBY
a Beatles, ale i švédské lidové tvorby. Prohlídka

Karlových Varů poté pokračovala až ke škole
v Rybářích. Po obědě následovala vernisáž výstavy
prací švédských dětí v galerii Duhová paleta.
Zbytek čtvrtečního odpoledne byl potom věnován
nákupům, výletům a volnému programu v režii žáků
ZŠ a ZUŠ a jejich rodičů. Celý program návštěvy byl
zakončen bowlingovým kláním českých a švédských
učitelů a společnou večeří.
V pátek ráno nás čekalo už jen rozloučení a naše
hosty dlouhá zpáteční cesta do Katrineholmu.
Odjížděli se slovy díků za přijetí v Karlových Varech
a především v hostitelských rodinách. Že se loučení
neobešlo bez slz je vlastně potěšitelné, neboť
taková setkání jsou především o navazování
přátelství a rozvoji komunikačních schopností a to
se nám, myslím, podařilo. I proto jsme si samozřejmě
slíbili, že se příští rok opět setkáme. Tentokrát ovšem
v Katrineholmu.
Mgr. Břetislav Svoboda

Účelové dotace do sociální péče a zdravotnictví Dotace MP 2009
Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace
do oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2009, aby své žádosti zasílali
na odbor zdravotnictví 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

Komise prevence kriminality a protidrogové prevence upozorňuje žadatele
o účelové dotace z prostředků města na rok 2009 na včasnost podání žádostí
dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary. Žádosti
předkládejte prostřednictvím podatelen MM.
Projekty musí být zaměřeny na potlačování kriminálních a negativních
sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území
města.
Žádost se předkládá do 30. 9. 2008 na formuláři, který získáte na Městské
policii Karlovy 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
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Evropský týden mobility pomoci. V letošním roce
se kampaň zaměří na téma: „Čistý vzduch všem“,
tedy na zlepšení kvality ovzduší ve městech.
Město Karlovy Vary, člen Národní sítě Zdravých
měst ČR, se poprvé plnohodnotně zapojí do této
mezinárodní kampaně a uskuteční v rámci
Evropského týdne mobility a Evropského dne bez
aut tyto akce:
měření emisí (Český hydrometeorologický
ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší – Imisní
Automatizovaný Monitoring) - hodnocení vlivu
ETM a EDBA na stav emisí v našem ovzduší
výstava „Cyklotrasy ve městě a jeho okolí“
ve spolupráci s Karlovarským krajem

Evropský týden mobility (ETM) a Evropský
den bez aut (EDBA) jsou osvětové a propagační
akce, které mají v evropských městech podpořit
ekologicky přijatelnější a udržitelnější způsoby
dopravy a napomoci při omezování individuální
automobilové dopravy ve městech.

besedy Městské policie na téma „Bezpečná
jízda na kole“, kdy se žáci na základních
školách dovědí vše o vybavení kola, dodržování
silničních pravidel při jízdě na kole a prověří
si znalost dopravních značek

Mnohá evropská města už pochopila, že prostor
v ulicích patří také chodcům, cyklistům a veřejné
dopravě, nejen autům. Ulice mohou být opět
místem setkávání, místem pro život. A tomu má

přileb u dětí , vzorní cyklisté obdrží malý dárek
na „Den cyklistiky“ výlet po cyklostezce Stará
– Nová Role a na farmě Kozodoj zábavné akce
pro děti i dospělé
na„Den pěší chůze“ vycházka do lesa - přiblížení
lesa zábavnou a interaktivní formou
akce „Nechte své auto doma“ - zaměstnanci
Magistrátu města budou vyzváni, aby nechali
v tento den své automobily doma
Týden mobility se uskuteční v termínu úterý 16.
září až pondělí 22. září. Kampaň vyvrcholí Evropským
dnem bez aut, který se letos uskuteční v pondělí 22.
září. Po dobu jeho konání bude pravděpodobně
MHD po celý den zdarma. S přesnými termíny akcí
bude veřejnost včas seznámena.
Podpořte kampaň svou účastí a ukažte, že Vám
na čistotě ovzduší ve Vašem městě záleží!
Ing. Petra Hnátková
koordinátor projektu Zdravá města
a místní Agenda 21

při akci „Vzorný cyklista“ hlídky Městské policie
u základních škol a na hlavních městských
komunikacích – prověrka vybavení kol a nošení

Měřící tabule = klidnější doprava
Snaha po zklidnění dopravy v Karlových Varech
je v poslední době patrná. Vedle stavebních
úprav, preventivních akcí městské policie, měření
rychlosti na nebezpečných místech v blízkosti škol,
rizikových přechodů anebo místech vytipovaných
bezpečnostní komisí, nyní město zakoupilo tři
měřící tabule. Ve spolupráci s technickým odborem
magistrátu města bude možné tabule v průběhu
roku přemisťovat v návaznosti na dopravní situaci.
Vedle informace pro řidiče, jakou rychlostí právě
místem projíždějí, však budou vyhodnocována
statistická data i samotnými strážníky. Z nich
je pak možné zjistit, nejen kolik vozidel v daném
čase místem projede a tedy vytíženost měřeného
úseku, ale také zda řidiči dodržují předepsanou

rychlost. Strážníci tedy mohou operativně reagovat
na zhoršující se kázeň řidičů.
Přestože měření rychlosti není pro MP prioritou
(v řešení dopravy je zastoupeno 4%), snahou
strážníků bude působit na neukázněné řidiče.
S našimi strážníky se skutečně řidiči nesetkají
u cedule při výjezdech z města. Naší prioritou
jsou od samého počátku riziková místa v centru
města. Kde se tedy se strážníky můžete nejčastěji
setkat? V ulici Moskevská, Závodu Míru, Bezručova,
Na Vyhlídce, Vřídelní, P. Velikého, Lidická
a na základě petice občanů i v Sedleci.
Bc. Marcel Vlasák
Velitel MP K.Vary
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Dne 13. 9. 2008 pořádá zájezd na Krušnohorsko.
Informace na vývěsce u hlavní pošty.
Každou středu informace v Klubu důchodců na nám. Dr. M. Horákové
od 9.00 do 11.00 hodin.

ZZZSURVD]F]

Nabídka zájmových kroužku na školní rok 2008/2009 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Středisko Čankovská
353 364 222
• Aerobik - pro děti 6 - 8 let
• Aerobik - pro začátečníky a pokročilé
• Cvičení - pilátes - pro začátečníky a pokročilé
• Šerm - pro chlapce a dívky od 4. třídy
• Moderní gymnastika - pro dívky od 1. třídy
• Plavání - pololetní kurz pro děti do 4. třídy
• Judo - pro začátečníky i pokročilé
• Šachy - pro chlapce i dívky od 6 let
• Florbal - pro chlapce a dívky od 4. třídy
• Dívčí kopaná - pro dívky od 12 let
• Hokejbal
• Ju - jitsu a sebeobrana
• Počítače - výuka pro začátečníky a pokročilé
• Počítače - výuka grafických programů
• Lodní modeláři - pro chlapce od 4. třídy
• Železniční modeláři - pro chlapce od 2. třídy
• Rybářský kroužek - od 2. třídy
• Motokáry - pro chlapce od 5. třídy
• Dramatický kroužek - od 2. třídy
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• Kroužek mladého zdravotníka
• Taneční soubory - scénický tanec
• Základní pohybová průprava pro děti 3 - 4 a 5 - 6
let
• Břišní tance
• Jóga - pro začátečníky a pokročilé
• Tanec „hip - hop“
• Folklorní soubory - pro všechny věkové
kategorie
• Keramický kroužek pro děti i dospělé
• Magic - strategickologické hry
• Kytarový kroužek - pro začátečníky a pokročilé
• Výtvarný kroužek pro předškoláky a pro školáky
• Klub paličkování
• Cvičení pro maminky a děti
• Rokenrol - začátečníci, formace dívek a taneční
páry
• Výtvarný kroužek pro maminky s dětmi

Středisko Stará Role
353 562 961
• Keramika - na kruhu pro starší
• Keramika pro děti (1. - 3. třída)
• Stolní tenis - od 1. třídy
• Odbíjená - pro chlapce a dívky od 3. třídy
• Moderní výtvarné techniky - od 1. třídy
• Pony klub - od 1. třídy
• Rybářský kroužek - od 2. třídy
• Myslivecký kroužek - od 2. třídy
• Akvaristický a teraristický kroužek - od 2. třídy
• Zoologický kroužek - od 2. třídy
• Chovatelský kroužek - od 2. třídy
• Klub mladých táborníků
• Dětský koutek - „Myšáček“ - pro maminky a děti
• Klub přátel přírody
• Aerobik pro nejmenší
• Futsal - od 1. třídy
Přihlášky na zájmové
k dispozici od 1. září 2008.

kroužky

budou

Kulturní akce a výstavy v červenci a srpnu 2008
CLUB IMPERIAL
5. 9.
12. 9.
26. 9.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
Elin Špidlová & Jazzband. Charismatická jazzová zpěvačka, skvělá
interpretka moderních jazzových kompozic, jedinečný styl i repertoár.
Matěj Benko Quintet. Excelentní pianista Matěj Benko v čele quintetu
předních jazzových muzikantů, bravurní interpretace latinsko-americké
hudby a tradičních jazzových standardů.
Bossa Nova Sensation. Nový hudební projekt talentované pražské zpěvačky
V. Šmoldasové, repertoár tvoří brazilská a latinská hudba, samba,bossa nova,
jazz…

26. 9.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY
4. 9.
5. 9.

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: Armin Mueller – Stahl / Menschenbilder. Známý hollywoodský herec
/např. Hrací skříňka, Jakub lhář, Záře, Východní přísliby/ prezentuje v rámci
43. mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary svou malbu, kresbu
a grafiku inspirovanou nejen filmem (do 7. 9.)
12. 9.
15.00 vernisáž VARY(i)ACE. Výstava pořádána v rámci oslav 650. výročí
založení města zahrne současnou výtvarnou tvorbu více než desítky
autorů z Karlovarska.
KONCERT:
4. 9.
19.30 Bára Hrzánová & Condurango. Bára Hrzánová jako zpěvačka kapely
upomínající na slavné začátky Nerezu. World music, alternativa a folk
v zajímavém podání violoncella, kytary, percussí a výrazného hlasu
známé herečky.

9. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
16. 9.
17. 9.

19. 9.
21. 9.
22. 9.
25. 9.

29. 9.
30. 9.

GALERIE NA OCHOZU
Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č. 353 333 316
VERNISÁŽ:
10. 9.
17.00

HUSOVKA
11. 9.
14. 9.

19.30
15.00

18. 9.

19.30

19. 9.
21. 9.

19.30
16.00

28. 9.

15.00

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15, Otevřeno po – pá 15.00 18.00
VERNISÁŽ:
3. 9.
17.00 Hmatám, hmatám člověčinu, výstava výtvarníků Karlovarska, ZS
Chodov, Nová Role a ZUŠ K.Vary pro nevidomé (do 25.9.)
1. 10.
Plenér 2008 Horní Blatná, výtvarníci Karlovarska

1. - 2. 9.
3. 9.
4. 9.
5. - 7. 9.

3. 9.

4. 9.
5. - 7. 9.
7. 9.
8. - 10. 9.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
5. 9.

19.30

8. 9.
12. 9.

13.15
19.30

16. 9.

19.30

19. 9.

19.30

20. 9.

9.30

23. 9.

19.30

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
50. ročník festivalu Dvořákův karlovarský podzim 2008
Grandhotel Pupp Zahajovací festivalový koncert. Antonín Dvořák:
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95. Johannes Brahms:
Dvojkoncert pro housle a violoncello, op. 102. Leoš Janáček: Taras
Bulba, Ivan Ženatý - housle. Tomáš Jamník – violoncello, dirigent Jiří
Stárek
Dvořákovy sady Vzpomínkový akt u sochy Antonína Dvořáka
Městské divadlo Slavnostní koncert k 650. výročí založení města
Karlovy Vary. Sylvie Bodorová: Slavnostní předehra „Karlovarská“
- světová premiéra. Antonín Dvořák: Koncert pro klavír g moll, op.
33, August Labitzký: Hon Karla IV.. Bedřich Smetana: Z českých luhů
a hájů, Igor Ardašev - klavír. Dirigent Stanislav Vavřínek
Lázně III Festivalový komorní koncert „Zápisník zmizelého“. Leoš
Janáček: Zápisník zmizelého, Po zarostlém chodníčku, Slezské písně.
Antonín Dvořák: Poetické nálady. Martin Kasík – klavír, Josef Zedník
- tenor, Veronika Hajnová - mezzosoprán. Anna Trahová, Sylva
Čmugrová, Eliška Weissová - trio
Městské divadlo Festivalový symfonický koncert. Antonín Dvořák:
Koncert pro violoncello h moll, op. 104, Maurice Ravel: Bolero.
Claude Debussy: Obrazy - Gigues, Iberia. Jiří Bárta – violoncello,
dirigent Libor Pešek.
hotel Kriváń Konference „Hudební historie Karlových Varů ve XX.
století“. Setkání významných osobností české hudby
Lázně III Festivalový komorní koncert. Antonín Dvořák: Smyčcový
kvartet F dur op. 96 „Americký. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1
„Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“. Edward Grieg: Smyčcový
kvartet g moll, op. 27. Stamicovo kvarteto, Jindřich Pazdera – housle,
Josef Kekula - housle. Jan Pěruška – viola, Petr Hejný - violoncello

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
19.30 Yasmina Reza „KUMŠT“. Divadlo Na Jezerce. Komedie o životě
a o schopnosti umět žít. Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský.
Režie: Jan Hřebejk
19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek. Divadlo J. K.
Tyla Plzeň
19.30 Roman Lawrence: „DOHAZOVAČ“. Divadlo Palace. hrají: Kateřina
Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miloslav Mejzlík Jaromír
Meduna, Richard Trsťan, režie: Petr Hruška
19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní
orchestr Nálady se sólisty operety Divadla J.K. Tyla v Plzni: Venuše
Dvořáková – soprán, Roman Krebs – tenor.
19.30 Koncert KSO
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“
Divadlo Bez zábradlí
19.30 F. Veber: „BLBEC K VEČEŘI“ Divadlo Bez zábradlí - Praha
19.30 „MOZARTISSIMO“, HVL ART AGENCY . Účinkují: Markéta Bechyňová
(soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a Novákovo trio (Gabriela
Krčková – hoboj, zobcová flétna, Štěpán Koutník – klarinet, Vladimír
Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, Kostýmy“ Josef Jelínek.
19.30 Koncert KSO
15.00 „O HLOUPÉ KAČENCE“ Divadlo M Duchcov
19.30 Petr Iljič Čajkovskij: „LABUTÍ JEZERO“. Severočeské divadlo opery
a baletu. Režie Vladimír Nečas. Choreografie: Lev Ivanov, Marius
Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič.
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.
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“.
Divadlo Bez zábradlí
19.30 „KOMICI s. r. o.“ Vystoupí nejlepší baviči z pořadu „Na stojáka“
kabelové televize HBO! Účinkují: Ruda z Ostravy, Ester Kočičková,
Tomáš Matonoha, Pepa Polášek, Miloš Knor

KINO PANASONIC

SALON Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců. Výstava potrvá
do konce září.
Vřídelní kolonáda, 1. patro
PROMĚNY. Koncert karlovarské rockové kapely.
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL. Divadlo HP Praha.
Pohádkový příběh z Podkrkonoší
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN. Divadelní studio D3. Před arogancí a mocí
nelze utéci ani se schovat. Je třeba se bránit včas. Režie: Anna
Ratajská
ZPÍVÁNÍ O LÁSCE. Koncert Folk rockové kapely VLTAVÍN z Liberce
Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní studio D3. Pohádkový příběh
pro děti i dospělé. Režie: Anna Ratajská
O TŘECH KŮZLÁTKÁCH. Docela velké divadlo Litvínov. Loutková
pohádka

19.30 Grandhotel Pupp Závěrečný festivalový koncert. Antonín Dvořák:
Te Deum, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125. Livia
Vénosová – soprán, Michaela Kapustová – mezzosoprán, Antonio
Carangelo – tenor, Peter Mikuláš – bas. Pražský filharmonický sbor
- sbormistr Lukáš Vasilek, dirigent Jiří Stárek

11. 9.
12. - 13. 9.
11. 9.
12. - 14. 9.
12. - 13. 9.
14. 9.
14. 9.
15. - 17. 9.
17. 9.
18. 9.
19. - 21. 9.
19. - 20. 9.
21. 9.
21. - 22. 9.
23. - 24. 9.
25. 9.
26. - 28. 9.
29. - 30. 9.
25. 9.

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
Vítězná 50 / K.Vary
rezervace 353 233 933
18.00 a 20.30,
19.30,
16.30,
19.30 BATHORY. SR, ČR, Maďarsko, VB 2008Scénář a režie: Juraj Jakubisko.
Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Franco Nero, Deana
Horváthová aj. Jakubiskův historický velkofilm a současně nejdražší
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu
o Čachtické paní.
17.00 Představení pro seniory SYLVIA VB 2003 Režie: Christine Jeffs.
Filmový příběh na pomezí romance a tragédie poodhaluje
mýtus o legendární americké spisovatelce a připomíná jednu
z nejničivějších osudových lásek naší doby. vstupné 25 Kč
19.30 Filmový klub KV Dech, režie: Kim Ki-duk, Jižní Korea 2007
17.00 LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN VB, USA 2008. Režie: Andrew
Adamson. Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell
aj.
15.00 Bijásek pro nejmenší
19.30 Bio Art NÁŠ VŮDCE. Německo 2008 Režie: Dennis Gansel. Hrají:
Jürgen Vogel, Frederic Lau, Max Riemelt aj. Německo. Současnost.
Učitel gymnázia se rozhodne během týdenního projektu na téma
„Státní formy“ vyzkoušet pokus, aby přiblížil studentům počátek
diktatury. Pedagogický experiment s ničivými následky.
17.00 Bio Art
20.30 ROLLING STONES
19.30 FILMOVÝ KLUB KV ŠANGHAJSKÉ SNY, režie: Wang Xiaoshuai, Čína
2005
16.30 VALL – I, USA 2008
18.30,
19.30 MUMIE - HROB DRAČÍHO CÍSAŘE USA, Kanada, SRN 2008. Režie:
Rob Cohen. Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Michelle Yeoh, Maria Bello aj.
15.00 Bijásek pro nejmenší
19.30 AKTA X: CHCI UVĚŘIT USA, Kanada 2008. Režie: Chris Carter (Akta X
- seriál). Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy
Connolly aj.
15.00 a 17.00 Představení pro seniory BOBULE. ČR 2007
19.30 Filmový klub KV ONCE, režie: John Carney, Irsko 2006
17.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV. USA 2008. Režie: Mark Levin, Jennifer
Flackett. Hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler aj.
19.30 TEMNÝ RYTÍŘ USA 2008.
15.00 Bijásek pro nejmenší
19.30 Bio Art RENÉ ČR 2008.Námět, scénář, režie: Helena Třeštíková.
19.30 JAK UKRÁST NEVĚSTU (Made of Honor). VB, USA 2008.Režie: Paul
Weiland. Hrají: Patrick Dempsey, Michelle Monaghanová, Kevin
McKidd, Sydney Pollack aj.
17.00,
18.30 a 20.30,
18.00 TOBRUK. ČR 2008 Režie: Václav Marhoul (Mazaný Filip). Hrají: Jan
Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof Rímský aj.
19.30 Filmový klub KV NIKDO NESMÍ CHYBĚT
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Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Každý čt 16.00 Kroužek elektrotechniky
6. 9.
6. - 7. 9.
21. 9.

04.00 – 06.00 SSB
14.00 – 14.00 VHF Contest
08.00 - 11.00 Mistrovství ČR juniorů VKV

Klub Paderewski

3. 9.
5. 9.

10. 9.

12. 9.

18. 9.

24. 9.

29. 9.

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
18.30 Muž Tory - Avraham Avinu. V rámci cyklu přednášek Křesťanské
akademie představí Chaim Kočí osobu a činy praotce Avrahama, tak
jak jej chápe židovská tradice.
Zahájení klubové sezóny:
Blue Effect - unplugget
Jubilejní 10. sezónu zahájí Klub Paderewski vystoupením skutečné stálice.
Vysoko na rockovém nebi jsou už od 60. let, ale stále ještě září. Tentokrát nám
navíc hoši předvedou, co dokáží bez elektrického proudu.
Mirek Kovářík: Václav Hrabě – Blues pro bláznivou holku
Dvorní recitátor Hrabětových veršů Mirek Kovářík připomene divákům poezii,
se kterou vyrůstali snad všichni sedmnáctiletí. Postbeatnický večer hudebně
dotvoří Jiří Pertl a Václav Prejzek.
Svět není černobílý
V rámci vernisáže prodejní výstavy fotografií Míši Kováčové a Zoltána
Horvátha uvidíte film Janka Růžičky a uslyšíte dívčí trio Proměny. Navštivte
výstavu konanou pod záštitou občanského sdružení MIRET a Idy Kelarové.
BOO
Když přijedou Brňáci, je to vždy hudební zážitek. Kapela BOO obnovila
po pětileté odmlce činnost, zredukovala počet členů na tři a vyrazila do světa
představit nový repertoár. Hudba špičky naší alternativní tvorby se pohybuje
od nejjemnějších akustických pasáží až po úderný extatický rock.
Phil Shoenfelt + Pavel Cingl
Anglický hudebník Phil Shoenfelt působil na hudební scéně v New Yorku
a Londýně. Vydal několik CD a hrál s Nickem Cavem. V roce1994 přijel
do Prahy, aby zde hrál na turné s Tichou dohodou. Praha ho uchvátila natolik,
že se sem v roce1995 přestěhoval.
Martina Trchová + Hořký kafe
Vystoupení populární písničkářky má dvě poloviny. V té první uvidíte TRIJO
s Martinou Trchovou a ve druhé HOŘKÝ KAFE s Maryšou. Nerozumíte tomu?
Přijďte se podívat!

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

26. - 28. 9. 16.30 NEUVĚŘITELNÝ HULK, USA 2008. Režie: Louis Leterrier. Hrají: Edward
Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt aj.
28. 9.
15.00 Bijásek pro nejmenší
29. - 30. 9. 20.00 Bio Art PROSÍME, PŘETOČTE (Be kind rewind). USA 2008 . Scénář
a režie: Michel Gondry. Hrají: Jack Black, Mos Def, Danny Glover, Mia
Farrow, Sigourney Weaver aj.

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.
Každý pátek a sobotu
19.30 O nezbedné hvězdičce. Pohádkové pozorování večerní oblohy uvozené
pohádkou pro rodiče s dětmi 5 – 9 let.
21.00 Na křídlech Labutě a Orla. Odbornější pozorování večerní oblohy vhodné
pro starší zájemce od 9 let.
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 12. - 13. 9. kolem Měsíčního úplňku, ideální
podmínky ke sledování Měsíce 5. – 6. 9., celé prázdniny uvidíme také nádhernou planetu
Jupiter.
Každou středu, pátek a sobotu 15.00 – 17.00 a každou neděli 14.00 – 16.00
Astronomická expozice - volně přístupná prohlídka nové stálé astronomické expozice
s řadou volitelných programových doplňků pro děti i dospělé. Nabízíme také prodej
astronomických publikací, pohlednic a suvenýrů a především Turistickou známku Klubu
Českých turistů číslo 1531.
Internetová pozorování: Astro-Webcast.eu
Internetové programy hvězdárny - on-line pozorování oblohy podle pozorovacích
podmínek nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů dalekohled a on-line
astronomických kamer na našem ojedinělém webu.

STŘEDISKO 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
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1. - 7. 9.
1. – 7. 9.
8. – 14. 9.
8. – 14. 9.
15. - 17. 9.
15. - 17. 9.
18. - 24. 9.
18. - 24. 9.
25. - 30. 9.
25. - 30. 9.
25. - 30. 9.

15.00 a 17.00 VALL-I, USA,2008
19.00 a 21.15 Indiana Jones a království křišťálové lebky, USA,2008
16.30 a 21.30 Temný rytíř, USA,2008
19.00 Sex ve městě, USA,2008
16.00 a 21. 30 BATHORY, ČR, SR, Maď., VB/2007
18.30 Jak ukrást nevěstu, USA, VB, 2008
16.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA, VB, 2008
19.00 a 21.00 MAMMA MIA! USA, VB 2008
16.00 KUNG FU PANDA, USA, 2008
17.40 HANCOCK, USA, 2008
19.15 a 21.15 Akta X: Chci uvěřit, USA, Kanada, 2008

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
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).

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
Bylinné preparáty otevřeno: Po - Pá 10:00 - 12:00 a 12:30 - 17:30
Zdravotní poradna M. Hrnková - úterý 16., 23.,30.9. 14:00 - 16.00
9., 16., 23. 9. 18.00 večery REIKY, meditace, tanec ,učení... - MUDr. Petr Kadleček
29. 9. - 24. 10.
REKVALIFIKAČNÍ KURZ: MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ
A REKONDIČNÍ MASÁŽ - akreditovaný MŠMT ČR
6. 9.
9.00 Kurz ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ a zábal
6. 9.
9.00 Kurz MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
13. - 14. 9. 9.00 Kurz MASÁŽ HORKÝMI KAMENY / Hot stones /
20. 9.
9.00 Kurz ANTICELULITA - ruční anticelulitidní zeštíhlující masáž
se zábalem
20. - 21. 9. 9.00 Kurz THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ
24. - 28. 9. 9.00 Kurz LYMFATICKÁ MASÁŽ PRO REGENERAČNÍ MASÉRY

4. 10.
5. 10.
5. 10.

9.00
9.00

Kurz PINDA SVEDA ayurvédská detoxikační / bylinné měšce/
Kurz GARSHAN - ayurvédská zeštíhlující masáž
Kurz MASÁŽ V SEDĚ - na speciální židli

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.

6. 9.

17. 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.
14.00 Kulturní a společenská akce. Vystoupení hudebních a tanečních
souborů v rámci 5. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu.
Průvodní slovo bude mít historik Muzea Karlovy Vary PhDr. Stanislav
Burachovič.
17.00 Arabská žena a etiketa v arabském světě. Přednáška historika
Muzea Karlovy Vary Mgr. Lukáše Svobody. Autor přiblíží
posluchačům vlastní poznatky a zážitky z oblasti, kam občas zavítá
i evropan. Doprovodná přednáška k výstavě ONA: Krása arabské
ženy ze Středomoří.

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

9.00 - 11.00
15.30 - 16.15
16.30 - 17.15
14:00 - 17.00
9.00 - 9.45
10.00 - 10.45
13.00 - 14.30
14.00 - 17.00
13.00 - 17.00
8.30 - 13.00
9.00 - 15.00
13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00
9.00 - 9.45
10.00 - 10.45
13.00 - 15.00
15.30 - 16.15
16.30 - 17.15
10.00 - 11.00
12.00 - 15.00
14.00 - 17.00

Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861
Klub Sluníčko (prostor pro rodiče s předškolními dětmi)
Angličtina pro pokročilé
Angličtina pro začátečníky
Děti a mládež
Cvičení s Hankou I.
Cvičení s Hankou II.
Kreslení s paní Pludkovou
Děti a mládež. Pouze 1. úterý v měsíci !
Burza sezónních oděvů a obuvi (příjem a prodej)
Kavárnička (SP)
Sociální poradenství (jiný termín po domluvě možný)
Zájmové kluby
Křesťanská poradna
Chvály a modlitby s Armádou spásy
Cvičení s Petrou I
Cvičení s Petrou II
Vycházky (SP)
Angličtina pro pokročilé I.
Angličtina pro pokročilé II.
Country tance
Sociální poradenství (jiný termín po domluvě možný)
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

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
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
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
Zápis do všech kurzů (mimo plavání) je v týdnu od 1.9. do 5.9.2008 od 9:00 do 14:00
hodin Zápis do kurzu Plavání rodičů s dětmi je 3.9.2008 od 10:00 hodin v prostorách
MCKV.
27. 9. 9.00 - 16.00 prodej dětského oblečení z Anglie (ne BURZA!!! - bude v říjnu)
více info na www.materske-centrum.cz, mckv@seznam.cz, tel. 353 30 847
Od září pokračují rekvalifikační kurzy ve spolupráci s o.s. STUDNICE v prostorách
MCKV.
V nabídce bude: Rekvalifikace PC, Angličtina základy, Podvojné účetnictví, Digitální fotografie, Komunikační a prezentační dovednosti, Tvorba webových stránek, PowerPoint,
Vystupování při pohovorech, Základy společenského chování, Praktický SW a multimédia
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
SPOLEČENSKÝ SÁL DVORY:
25. 9.
17.00 Přednáška Mgr. Jiřího Klsáka „Historie a současnost Karlových Varů“

A-KLUB DVORY:
4., 11., 18.
25. 9.
15.00 Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických
a společenských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15
let, horní věková hranice není omezena. Dětské verze her jsou
k dispozici v Dětském oddělení
VÝSTAVY:
KAVÁRNA DVORY:
1. - 29. 9.
„Mostra d´arte“ - výstava fotografií Tomáše Fialy
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ LIDICKÁ:
25. 9. - 30. 10.
„Okamžiky z přírody“ – výstava fotografií zaměstnankyň knihovny K.
Plaché a J. Burianové

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
1. 9.

15.00 Výtvarná dílna „Vyrábíme planety“ (k 60. narozeninám 1. českého
kosmonauta Vladimíra Remka)
4. 9.
15.00 Turnaj ve společenských hrách
11. 9.
15.00 Turnaj ve společenských hrách
12. 9.
15.00 Dramatická dílna
15. 9.
15.00 Výtvarná dílna „Vyrábíme masky na Ufonský mejdan“
18. 9.
15.00 Turnaj ve společenských hrách
22. 9.
15.00 Výtvarná dílna „Vyrábíme kosmonauta“
25. 9.
15.00 Turnaj ve společenských hrách
26. 9.
15.00 Dramatická dílna
30. 9.
15.00 Odpoledne plné zábavy „Ufonský mejdan“
Pro zájemce o anglický jazyk
BRITSKÝ FILMOVÝ KLUB:
9. 9.
17.00 Sál – „MY LEFT FOOT“ (Moje levá noha) 1989 - drama; Irsko/Velká
Británie;
READING GROUP:
16. 9.
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.

Krajská knihovna K.Vary – studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
tel: 353 224 034
22. 9.
14.00 Pondělní hrátky v knihovně „Vyrábíme knihu“
29. 9.
14.00 Pondělní hrátky v knihovně „Kvízy“
30. 9.
Uzávěrka prázdninové soutěže „Pohlednice z prázdnin“. Vyhlášení
výsledků v říjnovém Týdnu knihoven.
Pro seniory
4. 9.
10.00 Literární klub pro seniory „Arteterapie I.“
11. 9.
10.00 Literární klub pro seniory „Arteterapie II.“
25. 9.
10.00 Literární klub pro seniory „Okamžiky v přírodě“ vernisáž výstavy
otografií zaměstnankyň knihovny p. Plaché a p. Burianové

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.
Turnaj ve hře Tiger Woods PGA TOUR 2008 na konzoli Nintendo Wii
Doba konání turnaje v září:
5. 9. 15.00 – 17.00
6. 9. 13.00 – 17.00
7. 9. 13.00 – 17.00
Podmínky turnaje: účastnit se mohou děti a mládež od 6 do 18 let
Ceny: výukové hodiny s profesionálním trenérem green fee na místních hřištích (pro
aktivní hráče), věcné (trička, čepice, míčky)
Vyhodnocení soutěže: slavnostní vyhlášení 13. 9. 2008 v muzeu na Nové louce (přesný
čas bude upřesněn)
Přihlášky na turnaj v pokladně muzea na Nové louce (353 226 253) nebo na emailu
svoboda@kvmuz.cz (přihlásit se lze nejpozději den předem).

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
Chebská 56A, tel.: 732-606-474, BUS 1,22 stanice SklářskÁ
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
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Úterý
Středa
Čtvrtek

- 16.45 a 18:30 Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
- 18.00 Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
- 19.00 Mateřské centrum, Východní 6 - Drahovice - začátečníci a mírně
pokročilí (zahájení 11.9.2008)

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

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna
27. 9.

14.00

Činoherní divadlo L. Baláka: Jak se komár bubnovat naučil

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.

nohejbal, florbal a tenis.
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:
po – pá 15.00 – 20.00
so – ne 15.00 – 20.00
svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

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

BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary, www.bklokokv.cz
19. - 21. 9. Turnaj žen, více informací na www.bklokokv.cz

„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

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC
27. 9.

18.00 Benefiční koncert. Účinkují: Velký akordeonový orchestr ZUŠ F.
Chopina M. Lázně, řídí A. Smutný. V programu zazní hudba všech
žánrů od baroka až po současnost. Výtěžek z koncertu bude použit
na opravu kostela. Vstupné dobrovolné. Akce se koná za podpory města
Karlovy Vary.

Dni otevřených dveří v kostele sv. Anny v Sedleci v rámci Dnů evropského dědictví.
20. 9.
9.00 - 11.00, 14.00 - 17.00 Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny
v Sedleci

STUDIO PRO ŽENY - Magdaleny Mikulandové

4. 9.
4. 9.

Mozartova 6, tel.: 353226041
15.00 - 20.00 Zápis dětí do kurzů na rok 2008/2009 - orientální tance dívky
(9-14let)
8.00 - 19.00 Zápis na Cvičení rodičů s dětmi (1-4roky)
14.00 Zápis na Babygymnastiku (od 3 měsíců)

6. 9.

Dětský den – pod záštitou ODS

1. 9.

AREÁL KOUPALIŠTĚ ROLAVA
DOMOV MLÁDEŽE a ŠJ K. Vary Drahovice
Nabízí pronájem bazénu pro organizace i školy v dopoledních i odpoledních hodinách.
Kontakt: 353 22 44 88

Dotace na kulturní aktivity
Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace
na kulturní 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.
Účelové dotace jsou poskytovány na realizaci projektů rozšiřující nabídku
kulturních akcí v Karlových Varech.
Formuláře „Žádosti …“ jsou k dispozici:
- na informacích, v budově MMI, Moskevská 21
- u pana bc. Šeratovskýho OLCRK – tel.: 353 118 278
- na internetových stránkách www.mmkv.cz
- termín podání do 30.9.2008

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 7776 358 080, 353 224 863
- Multifunkční sportovní areál AMOS - atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nhejbal, kopnaou, tenisový kurt, cvičná tenisová
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí
- možnost využití pro petangue
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po - pá 14. 00 – 19.30
ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou,
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KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice
kontakt 353 227 426
Hřiště Dvory Pohár ČMFS – Muži
3. 9. 17.00
FC Buldoci – FK Baník Sokolov
Česká fotbalová liga –muži
7. 9. 10.30
FC Buldoci – SK Hlavice
21. 9. 10.30
FC Buldoci – FC Slovan Liberec B
I. Liga žen
13. 9. 10,30
FC Buldoci – SK Slavia Praha
I. Liga dorostenek
13. 9. 13.00
FC Buldoci – SK Slavia Praha
Česká divize staršího/mladšího dorostu – hřiště Drahovice
6. 9. 10.00/12.15 FC Buldoci – FK Baník Sokolov
20. 9. 10.00/12.15 FC Buldoci – VOŠ a SOŠ Roudnice n/L
Krajský přebor dorostu – hřiště Stará Role
2. 9. 17.30
FC Buldoci B – S. Žlutice
7. 9. 14.00
FC Buldoci B – OSS Lomnice
21. 9. 14.00
FC Buldoci – FK Ostrov
Krajská soutěž dorostu – hřiště Drahovice
14. 9. 13.30
FC Buldoci C – Čechie Dalovice
28. 9. 13.30
FC Buldoci C – Baník Vintířov
Česká divize starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
13. 9. 10.00/14.15 FC Buldoci – SIAD Bílina
27. 9. 10.00/11.45 FC Buldici – Junior Praha
Krajský přebor starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
14. 9. 10.00/11.45 FC Buldoci – FC Cheb
28. 9. 10.00/11.45 FC Buldoci B – DDM Stará Role
Krajský přebor starších přípravek – hřiště Drahovice
3. 9. 16.00
FC Buldoci – (Drahovice)
10. 9. 16.00
FC Buldoci B (Dvory)
21. 9. 13.00
FC Buldoci A,B (Dvory)
Krajský přebor rmladších přípravek – hřiště Dvory
27. 9. 10.00
FC Buldoci

JEZDECTVÍ - JK STARÁ ROLE
20. 9.
21. 9.

Sak.jit@centrum.cz
veřejný trenink
CSN skokové závody

CVIČENÍ SE SLOVANEM
Od poloviny září 2008 se opět cvičí v oddílech Sport pro všechny při
Tělovýchovné jednotě Slovan Karlovy Vary. Cvičení je určeno každému, kdo
má rád pohyb a chce si udržet tělesnou zdatnost a dobrou duševní pohodu.
Stačí jen přijít a přihlásit se na některé z mnoha cvičebních hodin TJ Slovan
Karlovy Vary, jejichž přehled dále přinášíme:
Zahájení cvičení ve dnech dle rozvrhu po 15. 9. 2008
Oddíl

vedoucí

místo

den

hodina

zahájení

Rodiče a děti Tuhnice

Vltavská

T

pondělí

1700-1800

15.9.08

Předškolní děti Tuhnice

Štěpánková

T

pondělí

00

00

18 -19

15.9.08

00

00

PgŠ

úterý

18 -19

16.9.08

Mladší žactvo Tuhnice

Jindrová

T

pondělí

1600-1700

22.9.08

Žákyně ml. i st.

Prchalová
Kadeřábková
Stanková

DV

pondělí
čtvrtek

1730-1900
1730-1900

15.9.08

Předškolní děti Drahovice Ilkivová Tuláková

Ženy I.

Jindrová

DV

pondělí
čtvrtek

1900-2000
1900-2000

22.9.08

Ženy II.

Látová

DV

úterý

1930-2100

16.9.08

Ženy III.

Píšová

PgŠ

středa

00

00

20 -21

17.9.08

00

00

Starší ženy

Krausová

PgŠ

středa

19 -20

17.9.08

Jóga I. - začátečníci

Kodlová

DM

úterý

1600-1800

16.9.08

00

30

Jóga II.

Jungwirthová

DM

úterý

18 -19

16.9.08

Jóga III.

Jungwirthová

DM

čtvrtek

1630-1800

18.9.08

Jóga IV.

Jungwirthová

DM

čtvrtek

00

30

18 -19

18.9.08

00

30

Jóga V.

Valverde

O

čtvrtek

16 -17

18.9.08

Muži ml.

Trnka

T

středa

1800-1900

17.9.08

- Lidická ul. škola s rozšírenou výukou jazyku

Muži st.

Tišer

T

středa

1900-2000

17.9.08

PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA V „OPRAVDOVÉ“ ŠKOLE
Výuka probíhá 1-2x týdně odpoledne
Ve škole probíhá též výuka ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Místo cvičení: T=ZŠ Tuhnice
DV=ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična
DM=ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična
PgŠ=Pedagogická škola
O=Ostrov

TJ KSNP Sedlec
v partnerském městě Varberg ve Švédsku
Počátkem června pobývala skupina dospělých členů TJ KSNP Sedlec Karlovy
Vary v partnerském městě Varberg ve Švédsku. Kromě prohlídky města a okolí
sehrála část výpravy a sice starší páni ve věku nad 35 let dvě přátelská fotbalová
utkání s Varberg Boys a IF Tvaakers. Těmito zápasy završili naši týdenní pobyt
v partnerském městě. Navázaná spolupráce bude pokračovat v příštích
utkáních v Karlových Varech.
Po podepsání partnerské smlouvy mezi našimi městy koncem června 2004
přijíždějí pravidelně do Karlových Varů na mládežnické turnaje Eurosporting
dva fotbalové týmy jejich mládeže. Letos Švédové pozvali na velký mládežnický
turnaj do Varbergu dva mládežnické týmy z Karlových Varů a tak ve stejném
měsíci, koncem června, se tohoto turnaje účastnila dvě družstva z TJ KSNP
Sedlec Karlovy Vary – chlapci narozeni roku 1998, 1999 a 2000 spolu se svými
trenéry. Město Varberg vyšlo oběma výpravám z Karlových Varů velmi vstříc,
dospělí i žáci navázali četná přátelství. Město Karlovy Vary poskytlo pro obě
výpravy dotaci na částečné pokrytí dopravních nákladů. Spolupráce mezi
švédskými fotbalisty a fotbalisty z TJ KSNP Sedlec bude pokračovat i v budoucnu.
Mládež z Varbergu se opět chystá na Eurosporting do Karlových Varů a rovněž
na fotbalový kemp do Sedlece. Doporučuji návštěvu Varbergu ve Švédsku
i ostatním.
Milan Demjan
předseda občanského sdružení

B
OTANICUS
UNIKÁTNÍ ČESKÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

1. soukromá základní škola Karlovy Vary

353 228 122

www.fortepiano.czweb.org

• Výuka u Vás doma u Vašeho
počítače
• Školení zaměstnanců ve Vaší
firmě
akreditovaná lektorka pro testování ECDL

Děti se učí:
• adaptovat na školu přímo ve školním prostředí
• „zdravému“ sezení ve školní lavici a manipulaci se školními pomůckami, rozvíjení řeči, motoriky, soustředěnosti
• s dětmi pracuje kvaliﬁkovaný pedagog 1. stupně ZŠ
• VÝRAZNÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k jednotlivým
dětem
• školné Kč 320,- měsíčně
ZAHÁJENÍ VE ČTVRTEK 2. 10. 2008 v 15.00 hod.
Každý čtvrtek od 15.00 hod. předškolní výuka
Každý čtvrtek od 16.00 hod. výuka anglického jazyka
Dle zájmu otevřeme výuku anglického jazyka i každé
úterý od 15.00 hod.
Děti je možné přihlašovat kdykoliv v průběhu celého školního roku. Ve škole je možno absolvovat vstupní i závěrečné
individuální testy zaměřené na školní zralost.
Přihlášky lze vyzvednout ve škole od 1. 9. 2008
1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
tel. 353 228 210, 608 636 528, e-mail: kili.skola@centrum.cz

ZASKLENÍ LODŽIÍ
P Ø Í M O

OD VÝROBCE
Ceny roku 2007

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

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

5%

Sleva s tímto
inzerátem

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

VYHLEDÁVANÉ DÁRKY PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ

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

nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny
trámy sušené
truhlářské řezivo
pořez na katru
na zakázku
Info na tel.: 353 223 497,
724 255 614
p. Pechman
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Kuchyňské studio Koryna
Sokolovská 101, Rybáře

koryna

YN
H
C
U
J K
E
D
O
Ž 50%
A
Y
VÝPR
SLEV
O R I G I NÁ L N Í S U V E N Ý RY Č E S K É V Ý R O B Y
Velkoobchod, maloobchod
Zakázková výroba
Hrnky
Lázeňské pohárky
Závěsné talířky
Dózy, Svícny
Magnety
Miniatury zvířátek a věcí
Publikace

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

Í

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

Komplexní služby
v odpadovém hospodáĜství
Spoleþnost AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o.,
nabízí tyto služby :
- þištČní a údržbu komunikací metením a skrápČním
- odvoz a odstranČní smČsného komunálního odpadu
- svoz a využití separovaného odpadu
- odvoz a odstranČní nebezpeþného odpadu
- odvoz a odstranČní velkoobjemového odpadu
- kontejnerovou dopravu
- odstraĖování nepovolených skládek
- výstavbu a opravu komunikací
- ekologické poradenství, ekologickou osvČtu
AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o., Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary,
Tel.: +420 353 176 261, Fax.: +420 353 224 738, www.avecz.cz

PRONÁJEM VÝUKOVÉHO CENTRA
informace o volných hodinách na telefonech: 353 223 611, 602 576 963

PRO INREA CZ a.s.
Nám. Dr.
M. Horákové 983/2
Karlovy Vary
360 01
info@proinrea.cz
www.proinrea.cz

- prostor vhodný pro školení, semináře, klubová setkání,
víkendové pronájmy
- výborná poloha v centru města v sousedství magistrátu
- reprezentativní učebna s kuchyňkou a sociálním zařízením,
vybavená učebními a prezentačními pomůckami, internet
- ideální dostupnost MHD (blízkost autobusového
a vlakového nádraží)
- doplňkové služby

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

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

v ˘prodejová

AKCE

slevy

®

50-80%

na textil

kdy?

Úter˘ - Stﬁeda
2. - 3. 9. 2008
9. - 10. 9. 2008
16. - 17. 9. 2008

kde?

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

Úter˘ 10.00 - 18.00
Stﬁeda 9.00 - 17.00
www.quelle.cz

Ilustraãní foto

prodejní
doba:

Slevy platí na oznaãené zboÏí vystavené na v˘prodejové akci
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Centrum cizích jazyků a dalšího vzdělávání, s.r.o.
MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR

SpoleČnĎ vytvoĔíme Vaši pohodovou koupelnu.

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

Služby koupelnových studií PTÁüEK:
•
•
•
•
•

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

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

Navštivte také naše samoobslužné Instalatércentrum v Karlových Varech.
kurzy
koupelny_kv_99X144.indd 1

ANGLIÿTINY

15.8.2008 16:18:08

Pro dĒti i dospĒlé

PhDr. Antonín Mikulášek
T. G. Masaryka 28, Karlovy Vary
SPECIALISTA NA VÝUKU ANGLIČTINY
kursy pro děti i dospělé
na všech stupních znalosti

PLYNULÁ KOMUNIKACE
VLASTNÍ PROGRAMY
NEJMODERNĚJŠÍ UČEBNY
STUDIJNÍ POBYTY V ANGLII
§ 602 10 10 16
www.schoolofenglish.cz

+
výuka ve Àrmách a víkendové kurzy

KDE?
BUDOVA MđSTSKÉ TRŽNICE 1. patro
KURZY PRO DđTI:
1x týdnĒ 60 minut
1x týdnĒ 90 minut

3700kĀ/rok
3900kĀ/rok

KURZY PRO DOSPđLÉ:
1x týdnĒ 90 minut
2x týdnĒ (90 + 60)

4000kĀ/rok
7200kĀ/rok

Zápisy

od 1.9. do 5.9. 2008 (od 16.30 - 17.30), nebo telefonicky

kontakt:

603 146 303, 606 457 660
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Telegraficky
náhodou. Každý měsíc bylo připraveno 10 otázek z určité oblasti a na počátku
nadcházejícího kalendářního měsíce proběhlo vyhodnocení. Soutěž si děti
oblíbily, proto se bude opakovat také v tomto školním roce.

Ve spolupráci Města Karlovy Vary, Správy lázeňských parků a subjektů,
podílejících se na vyřešení dopravní situace spojené s průtahem, byla
na kruhovém objezdu na rozcestí U Koníčka instalována dřevěná socha
Chameleona. Dílo pochází od sochaře Vojtěcha Návrata, který již vyzdobil
dřevěnými plastikami zvířat dětské hřiště v Tuhnicích a kruhový objezd v blízkosti
multifunkční arény. Chameleon je vyroben z tvrdého bukového dřeva a natřen
bronzovou barvou. Snahou je zatraktivnění jinak fádních kruhových objezdů.

Tak jako každý rok bylo i letos jednou z doprovodných akcí Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary Oranžové kolo Nadace ČEZ. V letošním roce
mohli lidé šlápnout do pedálů speciálních rotopedů a pomoci Centru Paraple,
nebo Nadaci policistů a hasičů. Mezi významné návštěvníky Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary, kteří mezi sebou soutěžili a přispěli tak
oběma nadacím, nepatřili jen předseda vlády Mirek Topolánek a prezident
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, ale také
primátorka města Karlovy Vary Veronika Vlková, která vyzvala k „souboji“
hejtmana Josefa Pavla. Ačkoliv se primátorce Vlkové nepodařilo hejtmana
porazit, přispěla svým výkonem a finančně podpořila Centrum Paraple.
Pokračovala tak v tradici karlovarských primátorů, kteří se této doprovodné
festivalové akce každoročně účastní.

V průběhu měsíce srpna proběhlo čištění nádob na separovaný odpad,
prováděné společností RESUR s.r.o. Nádoby jsou většinou znečištěny grafity,
nepovoleným výlepem plakátů a zbytky tekutin. Zároveň se také přikročilo
ke kompletnímu úklidu stanoviště. Používají se ekologické a v přírodě
odbouratelné čistící prostředky, proto odpadá jakýkoliv transport a výdaje
s ním spojené. V minulosti se každá nádoba odvezla do technického zázemí
společnosti, kde byla čištěna. Tento postup byl však zdlouhavý a finančně
náročnější.

Během prázdnin přijela na dvoudenní návštěvu do Karlových Varů skupina
z japonského partnerského města Kusatsu. Delegaci vedl starosta japonského
lázeňského města Takashi Nakazawa. Mezi návštěvníky byli kromě několika
představitelů města Kusatsu také hoteliéři či občané města, kteří chtěli
poznat Karlovy Vary. Do Karlových Varů návštěvu doprovodila také paní
Masumi Böttcher-Muraki, která partnerství obou měst krátce po roce 1989
zprostředkovala. V loňském roce uběhlo 15 let od podepsání společné
partnerské smlouvy.
Dlouholetým sportovcům a dřívějším výborným fotbalistům oslavujícím
svá životní výročí blahopřála primátorka města Karlovy Vary Veronika Vlková.
Antonín Honomichl oslavující 80 let a Jaromír Vydra, který se dožil 75 let,
v minulosti vzorně reprezentovali karlovarskou kopanou a v současné době
jako funkcionáři aktivně pomáhají k rozvoji tohoto populárního sportu. Při
besedě na karlovarské radnici oba jubilanti vzpomínali na své sportovní
prožitky, na vítězství i případné neúspěchy. Stále navíc žijí v zájmu o kopanou
a nechyběly ani úvahy a názory na nedávné mistrovství Evropy.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

V průběhu minulého školního roku probíhala v městské knihovně
na pobočce Čankovská soutěž pro děti ve věku od 7 do 14 let. Soutěž skončila
před prázdninami, kdy byly výsledky „Velké knihovnické soutěže“ vyhlášeny
a zveřejněny na webových stránkách městské knihovny. Děti si mohly
odnést řadu zajímavých cen, mezi něž patřily i krásné knihy. Soutěžit mohli
čtenáři knihovny ale také děti, které zamířily do knihovny se svými kamarády

Město Karlovy Vary ve spolupráci
s Klubem T.G.M. si Vás dovoluje pozvat
na vzpomínkovou akci při příležitosti výročí
úmrtí prvního prezidenta samostatného
československého státu Tomáše Garrigua
Masaryka. Vzpomínkový akt se uskuteční
v pondělí 15. září 2008 od 15 hodin
u sochy T. G. Masaryka.
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