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ČÍSLO 10  – ŘÍJEN

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

Karlovarské

Karlovy Vary patří mezi turisticky vyhledávané 
destinace, kam za lázeňskými službami každoročně 
míří až sto tisíc českých i zahraničních hostů. Z to-
hoto důvodu nelze opomíjet stav lázeňského úze-
mí města, a proto také dochází k jeho postupnému 
zvelebování. Právě s koncem lázeňské sezony nastá-
vá vhodná doba pro rekonstrukce tohoto typu. Jed-
na z nich začne již na podzim letošního roku. Jedná 
se o revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších pro-
storů v lázeňské části města, Staré louky – Tržiště.

Architektonické řešení levého břehu řeky Teplé 
mezi Mlýnskou kolonádou a Grandhotelem Pupp 
navazuje na tradici a historii této lázeňské části. 
Hlavním hlediskem bylo navrácení noblesy tomuto 
místu a získání návštěvníků k zájmu o historii této 
části města, která v poslední době ztratila eleganci 
z dob své slávy.

Charakteristika revitalizace promenádního pro-
storu

Revitalizace území spočívá v celkovém archi-
tektonickém vyřešení prostoru, zahrnující kromě 
kompletní rekonstrukce komunikačních ploch 
také návrh řešení sadových úprav, návrh umístění 
promotion plochy, pítek, informačních stánků, re-
klamních pylonů a mobiliáře. Další součástí stavby 
je rekonstrukce veřejného a slavnostního osvětlení 
a odvodnění komunikačních ploch.

Specifikace stavby
Z hlediska dopravního je zájmové území řešeno 

jako pěší zóna, která je charakteristická tím, že ko-
munikační plochy jsou až na malé výjimky navrženy 
v jedné úrovni bez zvýšených obrubníků. V celé šíř-
ce prostoru Staré louky bude otevřena promenáda, 
restaurační předzahrádky se odsunou před objekty 
zástavby. Bariéra zeleně bude odstraněna a dosáze-
ním nových stromů mezi stávající budou vytvořeny 
2 alejové řady, které budou vytvářet stín pro prome-
nádu a pro kavárenské posezení pod kaštany. Nově 
navržené travnaté plochy a některé stromy budou 
lemovány zvýšenými kamennými obrubami, které 
bude možno využít i pro posezení.

V území stavby budou v předstihu nebo součas-
ně prováděny rekonstrukce a překládky některých 
stávajících podzemních inženýrských sítí. Současně 
se stavbou bude provedena rekonstrukce kanali-
začních přípojek a předpokládá se také rekonstruk-
ce vodovodního vedení. Realizována bude taktéž 
obnova Divadelní lávky, která je již několik let v ha-
varijním stavu.

Členění a průběh stavby
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na velmi 

frekventovaném místě s velkou koncentrací turistů 
a návštěvníků lázní, je z hlediska výstavby dělena 
na 3 části. Žádné objížďky ani výluky se v zájmovém 
území nepředpokládají. Stavba bude prováděna při 
zachování běžného provozu přilehlých objektů, po-
hybu chodců a obslužných vozidel.

 
Z výše uvedeného vyplývá, že technické řešení 

stavby bude mít veskrze příznivý dopad na dotčené 
území. Obnovení promenádního prostoru je přínos-
né pro všechny zúčastněné, zvláště pro návštěvní-
ky a pacienty, hosty lázní a podnikatelské subjekty 
v této části lázeňského území.

Ing. Petr Keřka
náměstek primátora města Karlovy Vary

Zvelebujeme lázeňské centrum

Revitalizace Staré louky – Tržiště v základních bodech:
Výstavba dělena na 3 části: Část 1 – Lázeňská ulice, Tržiště -

 Část 2 – Retardér 3 (Tržiště) až Janský most
 Část 3 – Stará louka až Labického lávka včetně Mariánské uličky

Celková délka revitalizovaných ulic: cca 820 m -
Zpevnění komunikačních ploch navrženo z kvalitní žulové dlažby  -
Sadové úpravy: ke kácení navrženo 21 stromů, dosazeno bude 28 stromů -
Umístění tzv. promotion plochy, pítek, informačních stánků, reklamních pylonů a mobiliáře -
Osvětlovací prvky: nepřímé hlavní osvětlení s odraznými deskami a doplňkové nižší osvětlení -
Podél Staré louky v řece Teplé navrženo 8 skupin vodotrysků -
Předpokládaný termín realizace rekonstrukce: 10/2009 – 12/2010 -
Zhotovitel: STRABAG, a. s. -
Celkové náklady: cca 140 milionů korun -
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Zatímco v minulém vydání jsme vás seznámili s čin-
ností odboru rozvoje a urbanismu, tentokrát vám 
představíme odbor investic. Původně se jednalo o je-
den odbor, na počátku tohoto roku však došlo k jeho 
rozdělení. Ačkoli oba odbory spolu úzce spolupracují, 
každý z nich má přeci jen odlišnou náplň činnosti.

Hlavní náplní odboru investic je realizace inves-
tičních akcí, které jsou schváleny v rozpočtu města 
a na kterých se zastupitelstvo či rada města shodne 
jako na prioritách. Odbor investic má poté na starosti 
kompletní přípravu investiční akce od vyhlášení vý-
běrového řízení, přes přípravu smlouvy, samotný do-
hled nad realizací investice, převzetí stavby až po její 
předání k běžnému užívání. „Odbor rovněž zajišťuje 
zpracování projektové dokumentace až po fázi vydá-
ní stavebního povolení,“ vysvětluje Ing. Daniel Riedl, 
vedoucí odboru investic.

Jen v loňském roce odbor realizoval 17 investičních 
akcí v celkové hodnotě 644 milionů korun. Rozpočet 

na letošní rok činí 916 milionů korun, z této částky 
však přibližně 500 milionů korun tvoří výdaje na mul-
tifunkční halu, která je nejznámější a největší dosa-
vadní nově realizovanou investicí ve městě. 

Modernizace škol a školek
Mezi významné investiční akce lze zařadit také mo-

dernizace školských objektů, do nichž jsou každoroč-
ně vynakládány desítky milionů korun. Za všechny 
lze jmenovat např. ZŠ Šmeralova, která v současné 
době splňuje všechny požadavky na bezbariérovost, 
či ZŠ Libušina, v letošním roce pak ZŠ Poštovní nebo 
Krušnohorská. „Kromě výměny oken, úprav fasády 
či rekonstrukcí sociálních zařízení jsou u škol postup-
ně budována nová hřiště,“ informuje vedoucí odboru. 
Tyto víceúčelové areály, které se nachází při ZŠ Koneč-
ná, Krušnohorská, Truhlářská či Jana Amose Komen-
ského, však neslouží pouze pro potřeby škol, ale může 
je využívat i široká veřejnost.

Rekonstrukce komunikací, mostů a pěších zón
Samostatnou kapitolu tvoří investice do komuni-

kací. V letošním roce se uskutečnila nejen přestavba 
Sokolovské ulice v Rybářích, ale také Chebské ulice 
ve Dvorech. Nepřehlédnutelné je rovněž dokončení 
průtahu městem včetně přemostění řeky Ohře, které 
propojilo karlovarské čtvrti Tuhnice a Rybáře, a velmi 
tak odlehčilo dopravní zátěži. 

Samotné opravy mostů bývají finančně velice ná-
ročné, neboť se při nich využívá speciálních techno-
logií. V loňském roce byl například zrekonstruován 
most U Trati v Bohaticích a v příštím roce se plánuje 
obnova Divadelní lávky.

V posledních letech se stalo celorepublikovým 
trendem v dopravě budování okružních křižovatek 
namísto křižovatek klasických. „Kruhové objezdy jsou 
dle odborníků ideálním řešením, neboť zrychlují do-
pravu a činí ji bezpečnější,“ zdůvodňuje jejich výstav-
bu Ing. Riedl. Tímto způsobem se již ve městě změnilo 
velké množství složitých křižovatek a v letošním roce 
bude zahájena výstavba okružní křižovatky Železnič-
ní – Konečná.

Opomenout však nelze ani rekonstrukce pěších 
zón. Již v letošním roce se začne s revitalizací jednoho 
z nejvýznamnějších promenádních prostorů – Staré 
louky – Vřídelní. Zrekonstruovaná je i třída T. G. Masa-
ryka v obchodně správním centru. „Kromě pěších zón 
a centrálních ulic se však investuje i do dalších měst-
ských částí, protože si plně uvědomujeme, že Karlovy 
Vary nejsou jen turisté a lázeňští hosté, ale také ob-
čané a silnice, po kterých jezdí denně do práce,“ ob-
jasňuje vedoucí odboru. Jedná se například o ulice 
Vítězná, Studentská či ulice K Přehradě v Doubí. 

Výstavba krytého bazénu a oddechové zóny
Kromě revitalizace Staré louky je jednou z největ-

ších investičních akcí tohoto roku výstavba bazénu 

v areálu KV Areny. „V současné době se připravuje 
zadávací řízení s tím, že bychom rádi v letošním roce 
zahájili vlastní výstavbu krytého bazénu, jehož sou-
částí je rovněž parkoviště, které bude sloužit jak pro 
návštěvníky haly, tak pro návštěvníky bazénu,“ prozra-
zuje Daniel Riedl. Celkové náklady na stavbu, jejíž do-
končení se předpokládá v příštím roce, by se měly po-
hybovat v rozmezí 290 – 300 milionů korun, přičemž 
dotace z fondu Evropské unie by měly být ve výši 
240 – 250 milionů korun. 

Finanční prostředky směřují i do parků, příkladem 
je rekonstrukce cest ve Smetanových sadech z roku 
2006. V rámci celkové proměny Rybář dojde v této 
čtvrti k vytvoření rybářského parku se sochou rybáře 
namísto původního neutěšeného prostranství. „Jedná 
se především o iniciativu místních obyvatel, kteří zde 
sochu na vlastní náklady nainstalují,“ uvádí vedoucí 
odboru. 

„Pevně věříme, že všechny uskutečněné i plánova-
né investice se promítnou na atraktivitě města Karlo-
vy Vary a hlavně budou co nejlépe sloužit jeho obča-
nům,“ uzavírá Daniel Riedl.

Odbor investic

Město Karlovy Vary jako investor rekonstrukce Sokolovské ulice přislíbilo ústy 
primátora Wernera Hauptmanna, že podnikatelům, kterým vlivem přestavby 
dočasně ubyla klientela, po dokončení rekonstrukce vyjde vstříc, aby se jejich 
podniky na Sokolovské opět rozběhly. 

Každý podnikatel ze Sokolovské ulice tak mohl nebo ještě může využít jed-
noho inzerátu o velikosti osminy strany zdarma v radničních listech, které do-
stávají všechny domácnosti v Karlových Varech. Do konce roku 2009 bude 
také město promíjet místní poplatek za umístění reklamních poutačů 
nebo předzahrádek na Sokolovské, tedy za zvláštní užívání veřejného 
prostranství. Přestože za ně žadatelé nezaplatí, je v každém případě ze zákona 
nutné jejich umístění stejně jako jindy projednat s odborem dopravy magistrá-
tu města, získat souhlas Dopravního inspektorátu Policie České republiky 
a vlastníka, kterého představuje magistrát města, odbor technický. 

Ačkoliv město deklaruje, že bude prominut místní poplatek za zvláštní uží-
vání veřejného prostranství, ze zákona nemohou být prominuty poplatky 

správní, například poplatek za podání žádosti o zvláštní užívání. Žadatel 
se také musí ze zákona přihlásit k poplatkové povinnosti, ovšem zároveň může 
ihned vyplnit žádost o prominutí místního poplatku. Upozorňujeme, že i sa-
motné prominutí místního poplatku, pokud je promíjená částka vyšší než 
Kč 3.000,-, podléhá správnímu poplatku ve výši Kč 1.000,-. Pokud je promíje-
ná částka nižší, tento správní poplatek se neplatí. Je to sice poněkud byrokratic-
ké, ale z hlediska zákona nevyhnutelné. 

 
V každém případě zájemci o umístění předzahrádek či reklamních tabulí 

do konce letošního roku ušetří tisíce korun. Pro bližší informace doporučujeme 
kontaktovat Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, telefonní čísla 
353 118 215, 353 118 375, případně odbor financí jako správce místního po-
platku na telefonním čísle 353 118 347.

Reklamní tabule, předzahrádky a jiná podobná zařízení užívající veřej-
né prostranství Sokolovské ulice bez platného povolení budou majitelé 
bohužel ze zákona nuceni odstranit.

Město nabízí pomoc podnikatelům na Sokolovské

Vedoucí odboru investic – Ing. Daniel Riedl.

Desítky milionů korun jsou ročně investovány 
do modernizací školských objektů.

Rekonstrukce komunikací a pěších zón každoročně 
patří mezi nejvýznamnější investice města.

Rekonstrukce se nedávno dočkala také loděnice 
u Chebského mostu.
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Radní města se představují

Vzhledem k začátku nového školního roku jsme 
se tentokrát rozhodli požádat o rozhovor náměstkyni 
primátora pro oblasti školství a tělovýchovy a zdra-
votnictví a sociálních věcí Mgr. Janu Petříkovou.

Jana Petříková se narodila 8. července 1958 v Karlo-
vých Varech. Po studiích působila jako učitelka 1. stupně 
základní školy. Do České strany sociálně demokratické 
(ČSSD) vstoupila roku 1996 a ve funkci náměstkyně pri-
mátora je od roku 2002. Jana Petříková je vdaná a má 
dospělého syna.

Proč jste se jako učitelka rozhodla vstoupit do po-
litiky?

Nevstupovala jsem do politiky s ideou, že se ně-
kdy od své původní profese vzdálím. Do strany jsem 
vstoupila, protože jsem sympatizovala s jejím progra-
mem. Ačkoli jsem zpočátku měla jisté pochybnosti, 
mým velkým přáním bylo zlepšit tehdejší stav škol 
a školek, protože jsem na vlastní kůži velmi dobře zna-
la, co to je pracovat v neutěšených podmínkách.

Nechybí Vám každodenní práce s dětmi?
Ze začátku se mi hodně stýskalo, ale já předpoklá-

dám, že až skončí moje politická kariéra, tak se do ško-
ly zase ráda vrátím. Se svými bývalými žáky, kteří 
jsou již dospělí lidé, se scházím dodneška. Myslím si, 

že mě měli rádi, a těší mě to.

Co považujete v oblasti školství a tělovýchovy 
za  svůj největší dosavadní úspěch?

Za svůj největší dosavadní úspěch považuji obrov-
skou sumu investic, která byla do této oblasti za dobu 
mého působení vynaložena. Částečně také, ačkoli 
se to možná někomu nebude líbit, spojení našich 
16 mateřských školek do 2, protože jsem přesvědče-
ná, že tento model skutečně funguje. S finančními 
prostředky je nakládáno efektivněji a naše školky jsou 
konečně vidět.

Máte ještě nějaký cíl, kterého byste chtěla dosáh-
nout?

Velký cíl, kterého bych ještě chtěla dosáhnout, 
je vyšší finanční podpora organizací, které působí 
v sociální sféře. Bohužel se mi nepodařilo získat dotaci 
na výstavbu centra sociálních služeb, o kterém jsem 
přesvědčená, že by město Karlovy Vary potřebovalo. 

Další mojí velkou touhou by byla přístavba našeho 
domova důchodců, jehož kapacita čítá bohužel jen 
20 lůžek. Ačkoli je tento domov díky své rodinné at-
mosféře velmi oblíbený, rozšíření by si rozhodně za-
sloužil.

Co se týče školství, mým snem jsou pochopitelně 
zrekonstruované budovy škol a školek, aby se nejen 
dětem, ale i zaměstnancům jejich pracovní prostředí 
líbilo.

Jak hodnotíte školní rok 2008/2009?
Kromě řady investičních akcí, během kterých 

se nám podařila například výměna oken na ZŠ Kruš-
nohorské, rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ 
v Poštovní ulici nebo rekonstrukce budovy MŠ v Dou-
bí, hodnotím uplynulý školní rok velice kladně. Získali 
jsme finanční prostředky z Nadace města Karlovy 
Vary a Czech Casinos, které byly věnovány na nákup 
několika interaktivních tabulí do základních škol. Dále 
můžeme pozitivně hodnotit řadu administrativních 
kroků, mezi nimiž je například úprava zakládacích 
listin příspěvkových organizací a s tím souvisejících 
směrnic.

Plánujete nějaké další stavební úpravy na mateř-
ských (MŠ) nebo základních školách (ZŠ)?

Investiční akce probíhají na těchto zařízeních kaž-
doročně. O letošních prázdninách bylo do školských 
objektů investováno více než 30 milionů korun. V sou-
časné době ještě prochází celkovou rekonstrukcí his-
torická část čelního oplocení ZŠ Dukelských hrdinů. 
A plánují se další opravy a rekonstrukce sociálních za-
řízení, fasád či výměna oken. Můžu říct, že řada budov 

je opravena a skutečně skýtají pro oko blahodárný 
pocit, můžeme zmínit třeba ZŠ jazyků v Libušině ulici 
nebo MŠ Komenského v Doubí.

Jaký pokrok v oblasti školství by Vás potěšil?
Z obecných předpokladů by to bylo zvýšení plato-

vých poměrů nejen pedagogických pracovníků, ale 
i pracovníků nepedagogických, bez kterých by školy 
a školky nemohly existovat. Bohužel, toto my nemů-
žeme nikterak ovlivnit, neboť se jedná o finanční pro-
středky poskytované státem.

Co se týče přímo námi zřizovaných škol, tak bychom 
rádi dosáhli na nějakou výzvu z operačních programů, 
kdy bychom získali finanční prostředky na vybavení 
škol, zateplení atd. Dnešní stav je takový, že ředitelé 
škol vstupují do výzev z fondů Evropské unie, ale tyto 
výzvy jsou zaměřeny v drtivé většině na projekty ne-
investiční, tzv. měkké, tedy např. na vzdělávání peda-
gogických pracovníků.

Co nám můžete říct o oblasti sportu a tělovýcho-
vy?

Odbor zpracovává a administruje přes stovku žá-
dostí o dotaci na tělovýchovu, sport a volnočasové 
aktivity. Pro tento účel je zřízena Komise pro tělový-
chovu a sport, která je poradním orgánem rady města 
při rozdělování dotací. 

Jaké sportovní subjekty podporujete?
Snažíme se podporovat nejen subjekty, které do-

sahují výkonů ve vrcholných ligových soutěžích, ale 
i subjekty, které mají výsledky „třeba“ jen v regionál-
ních kolech. Při rozdělování dotací je pamatováno 
i na jednotlivce, kteří dosahují výsledků v daném 
sportovním odvětví, stejně jako jsou podporovány 
v participaci ostatních odborů i sportovní akce pořá-
dané ve městě Karlovy Vary.

A volnočasové aktivity?
Z oblasti volnočasových aktivit rozdělujeme finanč-

ní prostředky na organizaci soutěží pro děti, na kon-
certy pořádané školou, na výlety, na prázdninové vy-
žití mládeže a podobné činnosti.  

Zbývá vůbec nějaký volný čas Vám? Pokud ano, 
jak ho trávíte?

Nechci říct, že jsem úplně maximálně vytížená, 
že bych si nenašla chvilku pro sebe, ale jsou týdny, kdy 
to nevyjde. Ráda čtu, mám ráda dobrou hudbu – ať 
už klasickou nebo moderní, a fandím hokeji. V televizi 
se raději než na seriály dívám na dokumenty a samo-
zřejmě sleduji politiku.

Rekreační areál Rolava, který se nachází v Čan-
kovské ulici v městské čtvrti Rybáře, tradičně nabízí 
občanům města Karlovy Vary pestré možnosti spor-
tovního a zábavního vyžití. Přírodní koupaliště s pís-
čitými a travnatými plážemi s pozvolným vstupem 
do vody skýtá v letních měsících ideální podmínky 
zejména pro rodiny s dětmi.

Součástí areálu je také kvalitní zázemí pro kolek-
tivní sporty, například hřiště pro pétanque a plážo-
vý volejbal, tenisové kurty nebo travnatá plocha 
pro míčové hry. Velké oblibě se těší i horolezecká 
stěna či in-line dráha, která měří 1250 metrů.

Za poplatek je možné si v areálu zapůjčit lodičky, 
šlapadla či si zahrát některou ze společenských her 
– šachy, dámu, ruské kuželky nebo Člověče, nezlob 
se!

Kromě výše zmíněných aktivit zde provozovatel 
areálu – městská společnost KV City Centrum, pořá-
dala během letních prázdnin jednou týdně dětské 
činoherní představení a promítání letního kina. 
V červnu se zde uskutečnil Festival malých divadel a 

v srpnu rytířský turnaj Traken. Letní sezónu zde po-
čátkem září završil rodinný den pro děti i dospělé. 
„Na všechny tyto akce byl vstup zdarma,“ informuje 
Martin Zeman, jednatel společnosti KV City Cent-
rum.

Společnost KV City Centrum však v areálu posky-
tovala zázemí mimo jiné také akcím celostátním, 
či dokonce mezinárodním. „Počátkem června se zde 
uskutečnila největší přehlídka činnosti sdružení dětí 
a mládeže a středisek volného času – Bambiriáda, 
koncem srpna pak mezinárodní závody v triatlonu 
– City Triathlon Karlovy Vary 2009,“ uvádí Martin Ze-
man. 

Aby areál o rozloze 39 000 m2 mohl co nejlépe 
plnit svůj účel, vyžaduje celoroční údržbu. Čtyřikrát 
do měsíce se v celém areálu seče tráva, jednou roč-
ně dochází z důvodů hygieny k výměně desítek tun 
písku na plážích i na dětském hřišti. Jednou za čtr-
náct dní se provádí kontroly čistoty vody, každý den 
pak úklid pláží a nečistot podél břehů. Zajištěny 
jsou i pravidelné revize a čištění koryta pro napouš-
tění vody.

„Ačkoli hodnotíme uplynulou sezónu jako úspěš-
nou, budeme se nadále snažit naše služby zkvalit-
ňovat, aby se do areálu vracelo stále více spokoje-
ných návštěvníků,“ uzavírá Martin Zeman.

Ohlédnutí za letní sezónou na Rolavě
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Město Karlovy Vary vyhlašuje dotační výzvy Revitalizace 
veřejných prostranství a Regenerace bytových domů

Letní dětský tábor 
Městské policie Pardubice 
ve spolupráci s Městskou 
policií Karlovy Vary 2009

Proběhl ve dnech 25. 7. – 8. 8. 2009 v krásném pro-
středí uprostřed lesů na Ranči Vránov poblíž řeky Sva-
tavy. Kapacita tábora byla plně obsazena 140 dětmi 
nejen z Pardubic a okolí, ale také dětmi karlovarský-
mi. Počasí dětem přálo po celou dobu tábora, a tak 
si mohly užít pečlivě připravený každodenní tábo-
rový program, jehož součástí byly i ukázky techniky 
a činnosti Městské policie Karlovy Vary a ukázky práce 
výcviku služebních psů Policie České republiky. Tábor 
také navštívila populární skupina Gipsy.cz a zástupci 
skupiny Abadá Capoeira Nový Jičín, kteří dětem při-
pravili zajímavé vystoupení. Na závěr tábora byly děti 
obdarovány množstvím krásných dortů a cen, nechy-
běla ani závěrečná táborová diskotéka. Poděkování 
patří Městské policii Pardubice a všem vedoucím.

Pavel Torma Jalůvka
manažer prevence kriminality

Městu Karlovy Vary se naskytla v programovacím 
období 2007–2013 možnost využít pro svůj všestran-
ný a udržitelný rozvoj finančních prostředků ze struk-
turálních fondů Evropské unie v návaznosti na své 
konkrétní a zároveň komplexně integrované rozvojo-
vé záměry a projekty.

Jednou z podmínek čerpání těchto finančních pro-
středků ze strukturálních fondů Evropské unie bylo 
zpracování Integrovaného plánu města v Integrova-
ném operačním programu. 

Karlovy Vary podmínky splnily a získaly finanční 
prostředky ve výši EUR 3 243 289,-. 

60 % z této částky bude použito na revitalizaci ze-
leně a veřejného prostranství určené zóny ve Staré 
Roli. 40 % z této částky bude použito na regeneraci 
bytových domů. 

V prvním kole vyhlášené výzvy pro regeneraci by-
tových domů je k dispozici finanční částka ve výši 
Kč 9 760 500,-. Celková částka pro přerozdělení 
mezi občany v rámci regenerace bytových domů činí 
Kč 39 042 000,-. Tato částka bude alokována v rámci 
jednotlivých, postupně vyhlašovaných výzev. První 
výzva je vyhlášena od 2. září 2009. Další budou násle-
dovat.

Výzva vyhlášená pro regeneraci veřejných pro-
stranství je kontinuální, bude pokračovat v několika 
vyhlášených výzvách od roku 2009 až do roku 2013.

Město Karlovy Vary vyhlašuje od 2. září 2009 dvě vý-
zvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Inte-
grovaném operačním programu prioritní osa 5 – Ná-
rodní podpora územního rozvoje.

Účelem této dotace je zlepšení prostředí v problé-
mových sídlištích 

- revitalizace veřejných prostranství
- regenerace bytových domů.

Oprávnění žadatelé:
vlastníci bytových domů 1. 
bytová družstva či další obchodní společnosti 2. 
(zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník) 
vlastníci jednotek sdružení ve společenství 3. 
vlastníků jednotek podle zvláštního zákona 
(zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) 
další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový 4. 
dům (např. občanský zákoník) 

u zajištění moderního sociálního bydlení při 5. 
renovacích stávajících budov: obce a nestátní 
neziskové organizace

Prostředky jsou v rámci regenerace bytových 
domů určeny k:

zateplení obvodového pláště domu včetně 1. 
výměny oken, zateplení vybraných vnitřních 
konstrukcí
práce na bytovém domě prováděné k odstra-2. 
nění statických poruch nosných konstrukcí 
a opravy konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu
sanace základů a opravy hydroizolace spodní 3. 
stavby
rekonstrukce technického vybavení domů 4. 
(modernizace otopné soustavy, výměna roz-
vodů tepla, plynu a vody, modernizace vzdu-
chotechniky, výtahů)
výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně 5. 
zábradlí
zajištění moderního sociálního bydlení při re-6. 
novacích stávajících budov

Zóna – IPRM Karlovy Vary – Stará role zahrnující 
ulice: 

Svobodova, Školní, Smetanova, Dvořákova, Nové 
domky, Okružní, Závodu míru, Hlávkova, Truhlářská, 
Družstevní, Kladenská, Třešňová, Karlovarská, Boženy 
Němcové = Tuhnická, Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Nad Dvorem, Rohová, Hornická kolonie, Počernická.

Výše podpory: 
40 % (z toho 85 % ERDF, 15 % státní rozpočet), tzn. 

žadatel financuje zbývajících 60 % z vlastních zdrojů. 
Podpora bude vyplácena zpětně po ukončení projek-
tu, příp. jednotlivých etap projektu. Podrobné vysvět-
lení naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce. 

Příjem žádostí: 
Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednic-

tvím aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti 
je k dispozici v elektronické formě na webové adrese 
www.eu-zadost.cz. Žadatel předkládá tištěnou verzi 
žádosti se všemi relevantními povinnými přílohami. 

Tištěné žádosti budou od 2. září 2009 do 30. lis-
topadu 2009 do 15.00 přijímat pracovníci odboru 
rozvoje a urbanismu Magistrátu města Karlovy Vary, 
prostřednictvím podatelny (Moskevská 21, 361 20 
Karlovy Vary). Žádosti mohou být doručeny osobně, 
poštou či kurýrní službou. V případě zaslání poštou 

či pro-střednictvím kurýrní 
služby je ale rozhodující termín 
doručení na podatelnu, nikoliv 
datum odeslání. 

 

Příručka pro žadatele a pří-
jemce: 

Žadatel je povinen postu-
povat podle Příručky pro ža-
datele a příjemce pro oblast 
intervence 5.2 zveřejněné 
na stránkách:

http://www.strukturalni-
fondy.cz/iop/5-2

Další podrobnosti
včetně

přesného znění výzev
naleznete na stránkách

www.mmkv.cz
a

www.kvprojekty.eu.

Adaptační kurz s výcvikem 
sociálních dovedností

Kurz proběhl od 22. června do 26. června 2009 
v rekreačním středisku Březová v Rokytnici nad Ro-
kytnou. Cílovou skupinou byly děti pocházející ze so-
ciokulturně znevýhodněného prostředí nebo děti 
s možností rizikového chování. Všichni účastníci jsou 
žáky základní školy praktické, jejíž činnost vykonává 
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Kar-
lovy Vary. Kurz byl zaměřen na prevenci kriminality, 
eliminaci sociálně patologických jevů a rizikového 
chování s podporou výcviku sociálních dovedností, 
týmové spolupráce, rozvoje komunikace ve skupině, 
pozitivní motivace k správnému a reálnému životu. 

Vše se odehrávalo pod vedením zkušených in-
struktorů s dlouholetou praxí a programem „ušitým 
na míru“ cílové skupině.

Pobyt s programem byl spolufinancován z účelové 
dotace Magistrátu města Karlovy Vary – prevence kri-
minality.

Pavel Torma Jalůvka
manažer prevence kriminality

Ohraničené území pro možnost čerpání dotace:
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Myslíte si, že stáří je problém? Nikoli, stáří je úspěch. 
Tyto věty nejlépe charakterizují nové zábavné před-
stavení dvou známých moderátorů a bavičů, kteří 
se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých 
městech České republiky. 

V Karlových Varech, které jsou v programu 
Zdravá města ČR, se uskuteční toto představení 
v úterý 27. října v Lázních III – v Koncertním sále 
od 18.30 hod.

Vstupné je symbolické – 20 Kč.

Známý moderátor Aleš Cibulka bude hovořit s od-
borníky našeho regionu o seniorech, o pohledu veřej-

nosti na seniory, o věkové diskriminaci seniorů, nej-
častějších nemocech, ale i o aktivním stárnutí. 

Druhý z hlavních protagonistů představení, Vladi-
mír Hron, téma zlehčuje a v přestávkách diskuze za-
zpívá několik písní ze svého repertoáru. Návštěvníci 
představení mohou o přestávce napsat odborníkům 
otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. 
Každý návštěvník akce získává dárkovou tašku od ge-
nerálního partnera, kterým je Hartmann-Rico, a. s., 
z přestávkových dotazů je vylosován jeden výherce 
tlakoměru.

RNDr. Pavel Žlebek 
Garant projektu K. Vary – Zdravé město

Zábavně o stáří? Ale ano!

Malé ohlédnutí za 14. ročníkem Karlovarského folklorního festivalu
První zářijový víkend se v Karlových Varech uskutečnil již 14. ročník Karlovarského folklorního fes-

tivalu, na kterém se představila řada zahraničních souborů. Jedinou „drobnější“ vadou na kráse bylo 
bohužel nepříliš pěkné počasí. Sluníčko si připravilo vlídnější teploty až pro nedělní ranní Přípitek 
u pramene na Tržní kolonádě. Tato novinka festivalu si velice rychle našla své příznivce jak mezi zú-
častněnými soubory, tak mezi lázeňskými hosty, návštěvníky festivalu a náhodnými kolemjdoucí-
mi. Odpoledne se program přesunul do Poštovního dvora, kde proběhla tradiční Taneční veselice. 
Druhým nedělním pořadem bylo Mezinárodní folklorní odpoledne v Lokti, které si také našlo své 
diváky.

14. ročník Karlovarského folklorního festivalu je již minulostí a my se můžeme těšit na ten jubilejní, 
15. ročník, který se uskuteční v Karlových Varech zase za rok v měsíci září.

Dagmar Svobodová

Technický odbor upozorňuje občany, že i během 
následujícího období pokračuje blokové čištění 
a noční mytí místních komunikací. Z tohoto důvodu 
je třeba respektovat dopravní značky, které jsou v da-
ných lokalitách instalovány. Vozidla bránící provádění 
blokového čištění a nočního mytí budou odtažena.

Začátky blokových čištění jsou stanoveny na 8.00 
hodin. Dále bude každé pondělí prováděno noční 
mytí místních komunikací Sokolovská, I. P. Pavlova, 
Karla IV., Zahradní a každou středu Varšavská, a to vždy 
od 20.00 hodin. Ve dnech, které nejsou v rozpisu uve-
deny, se blokové čištění neprovádí. Blokové čištění 
končí 30. října 2009.

Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn 
na oficiálních webových stránkách města Karlovy 
Vary www.karlovyvary.cz a na úřední desce magis-
trátu města Moskevská 21. Změny v rozpisech úklidů 
jsou vyhrazeny.

40. týden
čtvrtek 1. 10. 
nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova, 
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
pátek 2. 10.  
Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská včetně parko-
viště, Severní, Konečná

41. týden
pondělí 5. 10. 
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, 
Raisova, Petřín, Pražská 
úterý 6. 10. 
Scheinerova, Tyršova, Fugnerova, Na Vyhlídce, 
Bezručova, Ondřejská 
parkoviště: Rybáře – Buchenwaldská u krematoria, 
Požární, Mládežnická, Konečná, Krušnohorská 
u věžáku, Čankovská u křižovatky s ul. U Koupaliště, 
U Koupaliště (u býv. obchod. domu Severka), 
Třeboňská u Rolavy
středa 7. 10. 
Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, 
Moravská
parkoviště: u galerie + příjezdová komunikace, 
u Poštovního dvora, KOME, naproti KOME

čtvrtek 8. 10.  
Západní, Plzeňská
pátek 9. 10. 
Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská
parkoviště: Tuhnice Brigádníků I., II., Krymská za OSSZ, 
Moskevská u býv. plicního odd., Šumavská u býv. 
AutoDonth + příjezdová komunikace, Západní 
u finančního úřadu
  

42. týden
pondělí 12. 10.  
Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Starorolská, 
Chodovská, Počerny, Česká, Šikmá, Hradištní, 
U Brodu
úterý 13. 10. 
Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, 
J. Truhláře, Strmá, U Lomu, U Kolny, Studentská, 
K Linhartu
středa 14. 10. 
Sokolská, Jahodová, Svatošská, Souběžná, Šípková, 
U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny, 
Cihelny
parkoviště: Doubí – Svatošská – u zahrádek
čtvrtek 15. 10.  
Rosnice, Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, Jezerní, 
p.p.č. 573/1 za kostelem v Sedleci, Čankov – otočka 
autobusu MHD, parkoviště Rosnice – před restaurací 
U Kaštanu
pátek 16. 10.  
Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, 
Pražská, K Letišti, kpt. Malkovského, Na Hůrkách, 
Motýlí, Pod Hvězdárnou, Gogolova stezka, Na Vrchu
parkoviště: Tašovice – za panelovými domy 
v ul. Česká  

43. týden
pondělí 19. 10. 
F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová, S. K. 
Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického
úterý 20. 10.  
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská část 
(od Celní ul. k prodejně motocyklů Yamaha), parkoviště 
Růžový vrch – proti domu Krušnohorská 18–24

středa 21. 10.  
Hřbitovní, 5. května část nad Lidickou, Máchova, 
Polská, Jiráskova část nad Lidickou, Národní část 
nad Lidickou, Mozartova část nad Lidickou, Baarova, 
Mánesova
parkoviště: Drahovice – Gagarinova u Jednoty, 
u čp. 513/28, 506/20, 515/32, Maďarská u křižovatky 
s Gagarinovou, Národní u domu čp. 527/34, 528/36, 
Lidická u policie, nám. E. Destinové u nového 
bytového domu, Stará Kysibelská – pod rozvodnou 
včetně příjezdu, za domem Východní 1–15, Úvalská za 
ubytovnou a 3 samostatná parkoviště poblíž zastávky 
MHD Blahoslavova
čtvrtek 22. 10.  
nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova, 
Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská část, Mozartova, 
Pod Tvrzí
pátek 23. 10. 
B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května, 
Anglická, Rumunská
parkoviště: Stará Role – Karlovarská u DPS, Okružní 
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD 
Školní, Truhlářská pod obchodním domem Centrum, 
Třešňová plocha mezi domy

44. týden
pondělí 26. 10. 
Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, 
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, 
Hybešova, Slepá, U Spořitelny
úterý 27. 10.  
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, 
Lomená, Dalovická, Táborská
čtvrtek 29. 10. 
Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, 
Železná
pátek 30. 10.  
Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, 
J. Opletala, Sedlecká, Merklínská, Celní, Majakovského, 
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská část (od Primy k Železniční ul.)

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací v říjnu 2009
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7. 10.
10:00 – 11:30 slavnostní zahájení festivalu TOURFILM s hlavní hvězdou festivalu Ian Wright

10:00 – 15:00 Den s Českým rozhlasem

12:00 – 13:00 Miloslav Stingl – Obešel jsem patnáctkrát svět

13:00 – 14:00 Manželé Klempířovi – S dětmi v Grónsku

14:00 – 15:00 Rudolf Švaříček – Past na rovníku

15:00 – 16:00 Miroslav Jakeš – Průvodcem po Severním pólu

16:00 – 17:00 Petr Slavík – Vzpomínky na Afriku

18:00 – 19:30 Manželé Klempířovi – S dětmi v Grónsku

19:30 – 21:00 Rudolf Švaříček – Past na rovníku

10:00 – 20:00 výstava fotografi í Petra Slavíka – Vzpomínky na Afriku

8. 10.
10:00 – 11:00 Telemost s Mikem Hornem (expedice Pangea)

11:00 – 15:00 Den s Českou televizí

11:00 – 12:00 Na cestě – beseda s Janem Tobiášem a autory reportáží

12:00 – 13:30 Příběhy z Afriky – beseda s tvůrkyněmi Andreou Majstorovičovou a Zuzanou Šimůnkovou

13:30 – 14:30 Toulavá kamera – beseda s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem

14:30 – 15:00 Objektiv – video zdravice divákům

10:00 – 20:00 výstava fotografi í Petra Slavíka – Vzpomínky na Afriku

18:00 – 19:30 Miloslav Stingl – Obešel jsem patnáctkrát svět

19:30 – 21:00 Miroslav Jakeš – Průvodcem po Severním pólu

9. 10.
19:00 – 21:00 Projekce vítězných fi lmů

Nejstarší festival fi lmů s turistickou tematikou 
Přes 300 fi lmů 
Setkání s osobnostmi z České televize, 
semináře, promítání soutěžních fi lmů, 
zajímaví cestovatelé, knihy s autogramiádami
Soutěže o hodnotné ceny

LETOS NOVĚ V HOTELU THERMAL, KARLOVY VARY

VSTUPY 

ZDARMA

20092009

www.tourfi lm.czwww.spalife.info

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL 
KARLOVY VARY| 

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL 2009 
aneb Lázně jedou do lázní 

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!

A KDE NAJDETE AKTUÁLNÍ NABÍDKU ČESKÝCH LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ?

V OC Varyáda dne 10. 10. od 10:00 do 17:00. 
A co více – pobyt v lázních zde můžete i vyhrát 
a zároveň ochutnat lázeňské likéry a oplatky 
a užít si doprovodný program.

Lázeňský festival Karlovy Vary Vám přináší v pátek 9.10. OPEN 
BARY s doprovodným programem a ohňostrojem z hotelu Thermal.  
Velký doprovodný program je připraven v Lokti, kde probíhá již 
tradiční vinobraní, které rozšíříme festivalem o GOURMET VILLAGE 
bavorských sousedů v sobotu a neděli 10. a 11.10.

týden cestovatelských fi lmů a lázeňství
www.karlovarskytyden.cz

týden cestovatelských fi lmů a lázeňství
www.karlovarskytyden.cz

20092009

www.tourfi lm.cz

SOUTĚŽNÍ KUPON – Tourfi lm 2009

Získejte jednu z cen v soutěži TOURFILMu. Pro zařazení do soutěže musíte nasbírat 
alespoň tři razítka (od každé barvy jedno – potvrzení o absolvování programu v rámci 

festivalu TOURFILM) a vyplněný letáček odevzdat hosteskám ve foyeru hotelu Thermal. 
Slosování proběhne 8. 10. od 16:00 – Vaše osobní přítomnost v době losování je 

nezbytná. Soutěž je určená osobám starším 18ti let. Hrajeme o následující ceny: 
1. cena 10 000,- Kč, 2. cena 5 000,- Kč, 3. cena 2 000,- Kč.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

projekce ČT soutěže ve foyeru projekce Tourfi lm

www.spalife.info

Sobota s českými lázněmi v obchodním centru Varyáda

VYHRAJTE LÁZEŇSKÉ A WELLNESS POBYTY

prezentace českých lázeňských společností 
dne 10. 10. 2009 v Obchodním centru Varyáda

SLOSOVACÍ LÍSTEK

Slosovací lístek odevzdejte 10. 10. 2009 v rámci prezentace v OC Varyáda – stánek 
České lázně v Evropě v prostřední části centra u food courtu. Losování proběhne ve 
13:30, 15:00, 16:30 na tomtéž místě. Osudí, do kterého můžete vházet 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. Účast ve hře o pobyty v českých lázních je bezplatná. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL 
KARLOVY VARY| 
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Slavní návštěvníci
a zajímavé události

3. října 1999•  - zajel do Karlových Varů malajský 
sultán Mizan Zaimal Abidin s chotí. Když sul-
tán studoval v Anglii, hovořil jeden z profesorů 
tak nadšeně o naší lázeňské metropoli, že sultán 
zatoužil město uvidět a využil první příležitosti, 
aby k Vřídlu zajel. Nebyl zklamán.

10. října 1909•  - byl vysvěcen kostel Nanebevze-
tí Páně ve Staré Roli. Hlavní oltář je dílem staro-
rolského malíře porcelánu Wenzela Groeschla.

17. října 1849•  - ve dvě hodiny ráno, po tříhodi-
nové agonii se vztyčil Fryderik Chopin na lůžku 
a „...duše hudby se vznesla nad svět,“ zazname-
nal Théophile Gautier. Chopinův karlovarský po-
byt v roce 1835 připomíná v lázeňských lesích 
památník od lvovského sochaře Antona Popie-
la, slavnostně odhalený 4. července 1908.

18. října 1554•  - prohlášen bakalářem na lipské 
univerzitě karlovarský rodák Fabian Summer. 
Stal se po Václavu Payerovi druhým nejvzdě-
lanějším lázeňským lékařem své doby v lázeň-
ském městě.

18. října 1959•  - koncertoval v Lázních III Svja-
toslav Richtěr.

19. října 1859•  - celou republiku sužuje enormní 
sucho. V Karlových Varech nepršelo už 60 dní!

20. října 1844•  - se v Praze narodil Emanuel En-
gel, významný karlovarský český lékař, poslanec 
říšského sněmu a předseda Slovanské besedy 
v lázeňském městě.

22. října 1969•  - slavnostně uveden do provozu 
blok C a tím kompletní sanatorium Švýcarský 
dvůr s 214 dvoulůžkovými pokoji, jídelnou, ka-
várnou, tělocvičnou, terasou, kulečníkovým sá-
lem, společenskou místností s televizí, centrální 
laboratoří a ordinacemi. Celkový náklad 30 mili-
onů korun včetně vybavení.

23. října 1884•  - objednala městská rada u sta-
vební firmy Josefa Walderta výstavbu Sado-
vé kolonády, která navazovala na Blanenský 
pavilon, který firma rovněž realizovala. Dnes 
se na místě Blanenského pavilonu rozkládají 
Dvořákovy sady.

24. října 1969•  - oslavila 50 let trvání závodu 
Strojovna Dvory, dlouhou dobu součást národ-
ního podniku Jáchymovské doly v Jáchymově.

28. října 1959•  - konečně po dlouhotrvajícím su-
chu padají první kapky do vyprahlé země. Celá 
republika si oddechla.

30. října 1959•  - přijel do sanatoria Imperial slav-
ný americký hudební skladatel českého původu 
Rudolf Friml s chotí.

V říjnu 1889•  - předal starosta tehdy samostat-
ných Rybář a majitel pivovaru Anton Weber 
veřejnosti hotel Weber, v jehož suterénu bylo 
roku 1914 otevřeno kino Elite. Roku 1910 byl 
Anton Weber císařem Franzem Josefem pový-
šen do šlechtického stavu s přídomkem von 
Hohengrund. Hotel Weber s kinem Elite byl 
v dubnu 1945 při náletu amerických letadel roz-
bombardován.

V říjnu 1904•  - se začal stavět kostel sv. Kříže 
v Rybářích. Dokončen byl za dva roky (1906).

Mgr. Eva Hanyková

Soubor písní a tanců 
Dyleň navštívil Varberg

Švédské přístavní město Varberg je již 
několik let partnerským městem Karlových 
Varů. V měsíci srpnu navštívil tuto oblast 
Soubor písní a tanců Dyleň. Švédskému 
publiku přivezl tance a písničky z oblasti 
pod Krušnými horami. Město Karlovy Vary 
přispělo souboru na dopravu autobusem. 
Členové sboru si prohlédli město a oko-
lí, navštívili s velkým zájmem i atomovou 
elektrárnu. 

První vystoupení se konalo v městském 
divadle a sklidilo u publika veliký úspěch. 
Druhý den se Soubor písní a tanců Dyleň 
představil ve Varbergu na pěší zóně. Řada 
diváků si v závěru vystoupení s tanečníky 
také zatančila. 

Po několika dnech strávených ve Varbergu se Dyleň přesunul o 300 km dál do dalšího švédského města 
Örebro. Zde byl již netrpělivě očekáván tamním souborem, který již několikrát navštívil Karlovy Vary. S tím-
to souborem udržuje Dyleň stálé přátelství. Také vystoupení v Örebro sklidilo zasloužený úspěch. Varbergský 
komorní pěvecký sbor se na oplátku zúčastnil Karlovarského folklorního festivalu začátkem září tohoto roku. 
Spolupráce bude pokračovat. 

Mgr. Eva Hanková – Dyleň

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2009
XXVI. MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL pořádá občanské sdružení Jazzový kruh pod záštitou primá-
tora Karlových Varů a hejtmana Karlovarského kraje.
 

PROGRAM
Zimní zahrada Muzea Sokolov
 6. 10. 19.00 hodin Elizabeth Lohninger Quartet (USA, CZ)
Klášterní kostel sv. Antonína Sokolov
 7. 10. 10.00 hodin Jiří Stivín (CZ) výchovný koncert
 19.00 hodin Jiří Stivín a Jaroslav Šindler (CZ)
Městské divadlo Sokolov
 8. 10. 19.00 hodin Bigband MDK a hosté (CZ)
  Laďa Kerndl, Olga Škrancová, Felix Slováček ml.
Koncerty jazzových skupin z karlovarského kraje na Vřídelní kolonádě
 12. 10. 16.00 hodin Jazz KVé
 13. 10. 16.00 hodin Big Band Gringos
 14. 10. 16.00 hodin Milan Krajíc Band
 15. 10. 16.00 hodin Steinsdorfer Quartet
 16. 10. 16.00 hodin Swingdows
 17. 10. 16.00 hodin Pasgriff Bend
 Koncertní síň Antonína Dvořáka Lázně III
 14. 10. 10.00 hodin Karlovarský symfonický orchestr + Karlovarský Repre Band (CZ)
  (výchovný koncert)

 19.30 hodin Účinkují: Karlovarský symfonický orchestr, Karlovarský Repre Band, Milan Svoboda, 
František Drs, Svatopluk Košvanec, Magdalena Rezková

  V programu: slavné melodie Beatles pro komorní smyčcový orchestr a piano (M. Svo-
boda), Rhapsody in blue, Summertime (G. Gershwin), Ve znamení střelce, Když při-
chází soumrak, Posel dobrých zpráv (M. Svoboda).

  Udělení ceny Gustava Broma.
Kinosál hotelu Imperial
 16. 10. 19.30 hodin The Funny Valentines (D) + Ivan Audes trio (CZ)
  Ruchadze band (RUS, NL, CZ)
Malý sál hotelu Thermal
 17. 10. 19.30 hodin Vertigo Quintet a Dorota Barová (CZ)
  Marimba Mama (USA, CZ)
  Gino Sitson Quartet (USA) 
Kino Panasonic
 17. 10. 23.00 hodin Marimba Mama (USA, CZ)
  Jamsession
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CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

2. 10. 
Assunta Mano (Belgie-Itálie-CZ)
Mezinárodní popjazzový quintet v čele s vynikající italskou zpěvačkou 
a kytaristkou Assuntou Mandaglio, jedinečný hudební styl i reperetoár.

9. 10.
Matěj Benko Trio
Excelentní pianista Matěj Benko v doprovodu předních jazzových muzikantů, 
bravurní interpretace latinsko-americké hudby a tradičních jazzových 
standardů.  

16. 10.
JezzFest Karlovy Vary 2009
Kinosál Hotel Imperial 19.30 h, předprodej vstupenek v Infocentru Karlovy 
Vary nebo Concierge Hotel Imperial.

23. 10. Michal Gera Band
Michal Gera – top jazzový trumpetista se svou vynikající kapelou.  

30. 10.
Stan the Man Blues Band
Originální skotský zpěvák a kytarista Stan Wolarz v čele tria hrajícího 
výjimečně působivé blues.
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 / Indické 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

VÝSTAVY

Pokračuje:
Alén Diviš (1900–1956) – Malby a kresby
Výstava obrazů a kreseb představí osobitého tvůrce halucinačních vizí, 
hororových scén i procítěných náboženských výjevů inspirovaných vlastními 
osudovými peripetiemi i existenciálními literárními příběhy. (Potrvá do 8. 11.) 
pokračuje: 
Friedensreich Hundertwasser – NANA HYAKU MIZU
Výstava souboru grafi ckých listů slavného rakouského malíře a architekta 
pořádaná ve spolupráci s Künstlerhaus Schirnding. (Potrvá do 4. 10.)
pokračuje: 
Adolf Kašpar – Ilustrátor
Výstava představí harmonické ilustrace Adolfa Kašpara (1877–1934) patřící 
neodmyslitelně k literárním dílům spisovatelů 19. století – např. Z. Wintra, 
A. Jiráska, B. Němcové, J. Nerudy – a vycházející z realistických kořenů. (Potrvá 
do 18. 10.)

STÁLÁ
EXPOZICE

České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého 
umění 20. století. Expozice představí díla klasiků českého moderního umění 
20. století.

KONCERT
1. 10.
19.30

Zdeněk Bína 
Kytarista a frontman kapely –123min. se svým sólovým akustickým projektem 
vystřídá jazz s latinou, fl amenco s blues i cikánské melodie s arabskými.

KONCERT
7. 10.
19.30

Hlasová malba
Feng-yűn Song - zpěv, Jaroslav Kořán - perkuse, bubny, orloj
Interaktivní hudebně terapeutický koncert založený na hlasové improvizaci 
vycházející z motivů klasické, šansonové, jazzové hudby i přírodního zpěvu. 

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35

Otevřeno po–čt  15.00–18.00
Výstava
do 22. 10.

Fotografi e a dřevěné objekty – Jana Felixová

Literární večery
21. 10.
18.00

Povídky – autorské čtení, Štěpánka Bergerová
Hudební vystoupení – didgerida, Josef Šponiar

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

hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Každý

pátek a sobotu
19.30

Pohádkové pozorování
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5 let.

Každý
pátek a sobotu

21.00

Na křídlech Pegasa
Večerní odbornější pozorování letně-podzimní večerní oblohy. Doporučený 
minimální věk 10 let. 

Každou sobotu od 
15.00 do 18.00

Sobotní astronomická odpoledne
Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny 
s možným pozorováním slunce či planet viditelných na odpolední obloze. 
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 2. – 4. 10. kolem měsíčního úplňku, 
ideální podmínky ke sledování Měsíce 29. – 31. 10. Ideální podmínky 
pozorovatelnosti planety Jupiter, Uran a Neptun po celý měsíc. Pozorování 
oblohy se koná, jen je-li jasno a není-li silný vítr. V případě nepříznivého počasí 
nabízíme návštěvníkům projekci některého astronomického pořadu.

Programy pro děti a mládež
Astronomický kroužek pro děti 4. – 8. tříd ZŠ v DDM Čankovská  
Astronomický kroužek je určen dětem s ukončenou 3. třídou základní školy. 
Schůzky astronomického kroužku pro zájemce s žádnými nebo minimálními 
znalostmi z astronomie se konají od 1. října jednou za 14 dnů vždy ve čtvrtek 
v Domě dětí a mládeže Čankovská. Podrobnější informace a přihlášky tele-
fonicky na čísle 777 95 34 21, p. Spurný, nebo na e-mailu
hvezdarna.kv@seznam.cz. 

14. 10.
17.00

SVĚT MALÉ ASTRONOMIE 
Žárovkou na Měsíc 
Městská knihovna, I. P. Pavlova
Program pro děti i jejich rodiče od 5 do 18 let. Úvodní část je vhodná spíše 
pro malé děti. Živý vypravěč v roli učitele obecné školy pomocí nejrůznějších 
modelů, pomůcek a obrázků provází děti na dobrodružné cestě po Měsíci.

Svět malé astronomie je soubor osmi pořadů určených především pro menší 
děti od 5 do 14 let se zájmem o astronomii a svět kolem nás. Jejich netradiční 
zpracování divadelní formou za doprovodu animované projekce a pohádek 
hraje podstatnou roli ve způsobu, jak udržet dětskou pozornost a zároveň 
pochytit určité základní znalosti.

17. 10.
15.00–16.00

ASTRONOMICKÝ KLUB PRO POKROČILÉ
SOUHVĚZDÍ 
Astronomický klub se schází jednou měsíčně, formou kursu Astronomie v 
číslech tvoří celkem 10 tematických celků, ve kterých se účastníci dozvědí 
uceleně vše o základech astronomie. Schůzky jsou určeny zájemcům 
od 12 let. Lekce je možno navštívit individuálně i jako nečlen klubu. 
Podrobnější informace a přihlášky telefonicky na čísle 777 95 34 21, p. Spurný, 
nebo na e-mailu hvezdarna.kv@seznam.cz.
NON-STOP internetová pozorování
ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek.

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

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

www.kso.cz, kso@kso.cz

2. 10.
19.30

GH Pupp
Závěrečný koncert festivalu Dvořákův karlovarský podzim – A 3
Hector Berlioz: Harold v Itálii, op. 16. Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“, op. 95. Jitka Hosprová - viola. Dirigent Jiří Štrunc.

9. 10.
19.30

Lázně III
Abonentní koncert – C 2
Johann Strauss: Cikánský baron – předehra. Pablo de Sarasate: Cikánské 
melodie pro housle, op. 20. Johannes Brahms: Uherské tance – výběr. Modest 
Petrovič Musorgskij: Kartinky – suita. Dirigent Johannes Schlaefl i.

16. 10
19.30

Lázně III
GALA STRAUSS – B 3
Netopýr, Cikánský baron... . Dirigent František Drs.

23. 10.
19.30

Lázně III
Tóny nad městy – A 4
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 1 Es dur, K. 16. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Koncert pro klavír č. 20 d moll, K. 466. Nikolaj Rimskij-Korsakov: 
Šeherezáda – symfonická suita, op. 35. Gieorgio Costa – klavír (Itálie). Dirigent 
Carlos Garcia Ruiz (Mexiko).

30. 10.
19.30

Lázně III
Slavnostní koncert k výročí republiky – B 4
Bedřich Smetana: Má vlast – cyklus symfonických básní. Dirigent Stanislav 
Vavřínek.

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

www.kinopanasonic.cz
1. 10.
19.30 

Projekce FK KV: KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ. Dánsko/Švédsko 2008.

2.–4. 10.
16.30

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. VB, USA 2009.

2. 10.
19.30 

Bio Art: HRANICE OVLÁDÁNÍ. USA 2009.

3.–4. 10. 
19.30 

Bio Art: RICKY. Francie 2009.

4. 10. 
15.00 

Bijásek pro nejmenší: Požár v Kocourkově. ČR.

5.–7. 10.
19.30

Bio Art: POKOJ V DUŠI. SR 2009.

8. 10.
19.30 

Projekce FK KV: TULPAN. Kazachstán/Německo 2008.

9. a 11. 10.
17.00

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.

10. 10.
16.30

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.

9. 10.
19.30 

Bio Art: VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA. USA, VB 2009.

10. 10.
18.45 

MET IN HD: Giacomo Puccini TOSCA

11. 10.
15.00 

Bijásek pro nejmenší: Příběhy zvířátek. ČR.

11.–12. 10. 
19.30 

Bio Art: 35 PANÁKŮ RUMU. Francie, Německo 2008.

13.–14. 10.
19.30 

Bio Art: LOUISE – MICHEL. Francie, Belgie 2008.

14. 10. 
17.00 

Představení pro seniory: PAŘÍŽ. Francie 2008.

15. 10. 
19.30 

Projekce FK KV: HOME. Francie 2009.

15. 10.  
16.30

JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HISTORIE. Polsko, SR, ČR 2009. 

16., 18.–21. 10.
19.30 

JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HISTORIE. Polsko, SR, ČR 2009. 

17. 10. 
19.00

JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HISTORIE. Polsko, SR, ČR 2009. 

18. 10. 
15.00 

Bijásek pro nejmenší: Krtek ve snu. ČR.

22. 10. 
19.30

Projekce FK KV: ANTÉNA. Argentina 2007.

23. a 25. 10. 
17.00

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ 3. Dánsko 2008.

24. 10. 
16.30

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ 3. Dánsko 2008.

23. 10.
19.30 

Bio Art: ADMIRÁL. Rusko 2008.

24. 10.
18.45 

MET IN HD: Giuseppe Verdi AIDA

25. 10. 
15.00 

Bijásek pro nejmenší: O hloupém peciválovi. ČR.

25.–26. 10.
19.30 

Bio Art: ROZERVANÁ OBJETÍ. Španělsko 2009.

27.–28. 10.
19.30 

Bio Art: ZAŽÍT WOODSTOCK. USA 2009.

28. 10. 
15.00 a 17.00 

Představení pro seniory: OPERACE DUNAJ. ČR, Polsko 2009.

29. 10. 
17.00

ULOVIT MILIARDÁŘE. ČR 2009.

30.–31. 10. 
18.30 a 21.00

ULOVIT MILIARDÁŘE. ČR 2009.
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29. 10. 
19.30 

Představení FK KV: ARCHITEKT ODPADU. VB 2007.

KLUB PADEREWSKI
Scéna Husovka

klubpaderewski@volny.cz

9. 10.
19.30

Melanie TRIO – Live from Vancouver Canada at Klub Paderewski
Žofi e Kabelková
Populární kanadská zpěvačka Melanie Dekker se na svém evropském turné 
zastaví i v Husovce. Ještě před ní vás dostane do nálady známá jihlavská 
písničkářka Žofi e Kabelková.  

11. 10. 
19.30

Yvonne Sanchez
Tato polsko-kubánská vokalistka krátce hrála na bicí nástroje s Josefem 
Skrzekem, aby se později stala jedním z nejkrásnějších hlasů jazzu a bossa.  

15. 10. 
19.30

Toxique + SHOE CUT
Toxique – supernova na českém hudebním nebi, vystoupí v Husovce! Celý 
večer dotvoří karlovarské multižánrové trio SHOE CUT.

17. 10.
19.30

Kalandr a Revival Band
Legendární bluesman a rocker Petr Kalandra znovu ožije, ztělesněn členy 
Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové. 

20. 10.
19.30

Noriyuki Sawa – Stíny Višňového sadu
Představení na motivy hry A. P. Čechova v podání japonského loutkáře 
a stínoherce, který vystupoval a učil na divadelních školách ve více než 
dvaceti zemích světa. 

23. 10.
19.30

Nechte ho ležet
Tvorba Jindry Pelce s vlastními texty. Multižánrové skladby vytvářejí při 
poslechu specifi ckou náladu opepřenou improvizací a spontaneitou.

25. 10. 
15.00

O klokánku Frantíkovi
Jak to dopadne s klokánkem Frantíkem bude zajímat nejen děti, 
ale po návratu Bohemky do 1. ligy i jejich tatínky. Představení Divadla dětí 
Libora Baláka.

27. 10. 
19.30

Blue Eff ect
Radim Hladík mistrně usměrňuje rockový drive mladých spoluhráčů.  

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

1.–4. 10.
20.00

HODINU NEVÍŠ. ČR, 95 min.

1.–7. 10.
16.00 a 18.00

G. I. JOE. USA, 118 min.

5.–7. 10.
20.00

COCO CHANEL. Francie, 105  min.

8.–11. 10.
16.00

BOLT: PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 3D. USA, 103 min.

8.–11. 10.
18.00 a 20.00

SIN NOMBRE. Mexiko, 96 min.

12.–15. 10.
16.00 a 18.00

G – FORCE. USA, 89 min.

12.–14. 10.
20.00

NÁVRH. VB, USA, 108 min.

15. 10.
20.00

DISTRICT 9. USA, 112 min.

16.–18. 10.
16.00, 18.00, 20.00

DISTRICT 9. USA, 112 min.

19.–21. 10.
16.00

NOC V MUZEU 2. USA, 107 min.

19.–21. 10.
18.00 a 20.00

MUŽI V ŘÍJI. ČR, 118 min.

22.–23. 10.
18.00

NÁHRADNÍCI. USA, 100 min.

27.–28. 10.
18.00 a 20.00

NÁHRADNÍCI. USA, 100 min.

22.–25. 10.
16.00

MONSTRA VS. VETŘELCI. USA, 94 min.

22.–25. 10.
20.00

LIŠTIČKY. ČR, Slovensko, Irsko, 100 min. 

24.–26. 10.
18.00

BEJVALKY SE NEZBAVÍŠ. USA, 100 min.

26.–28. 10.
16.00

HANNAH MONTANA. USA, 102 min.

29.–31. 10.
16.00

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI. ČR, 105 min.

1. 11.
16.00 

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI. ČR, 105 min.

29.–31. 10.
18.00 a 20.00

Michael Jackson´s THIS IS IT. USA, 15 min.

1. 11.
18.00 a 20.00

Michael Jackson´s THIS IS IT. USA, 15 min.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary

www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621

3. 10. 
19.30 

W. A. Mozart: Requiem 
Nová Česká píseň. Jedna z nejpůsobivějších Mozartových skladeb, sugestivně 
se prolínající celým Formanovým oscarovým fi lmem AMADEUS, zazní 
v provedení plzeňských umělců. 

4. 10.
15.00

Jana Galinová: Princ Bajaja 
Docela velké divadlo Litvínov. Pohádka o statečném princi, který se utká 
se zlou královnou a ukrutným drakem, aby zachránil krásnou princeznu.

6. 10.
19.30 

Hudba hradní stráže a Policie ČR 
Organizátor akce: ART38 – pronájem divadla. Jedinečný koncert 64členného 
orchestru, který se představí s repertoárem sestaveným z nejkrásnějších 
světových a českých skladeb.

7. 10.
19.30 

Wolfgang Ebert: Gangsteři z městečka
Docela velké divadlo a Divadlo U Hasičů Praha. Komedie o malém idylickém 
francouzském městečku Valance, kde se nekrade, neloupí ani nevraždí 
a místní strážníci nemají co na práci. 

10. 10.
19.30 

L. Vaculík, P. Malásek: Edith, vrabčák z předměstí 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské 
šansoniérky Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích až po triumfální 
vystoupení v Olympii. 

14. 10. 
19.30 

František Ringo Čech: Dívčí válka 
Čechovo Prozatimně osvobozené divadlo. Hra přináší hluboký a analyzující 
pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu.

18. 10.
15.00 

Marie Petrovská: Čarodějnická pohádka 
Divadlo M Duchcov. Pohádkový muzikál o čarodějnicích, které by se rády 
vdávaly.

20. 10.
19.30 

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ 
Komorní orchestr Nálady se sólisty. Nejslavnější operetní melodie 
a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala 
a dalších.

22. 10.
19.30 

Marie Jones: Plný kapsy šutrů 
Divadlo Rokoko. Dva statisti (v podání Miroslava Vladyky a Radka Holuba) 
z malé irské vesnice se účastní natáčení amerického velkofi lmu.

24. 10.
19.30 

Johann Strauss: Noc v Benátkách 
Divadlo Annaberg Buchholz Německo. Opereta o 3 dějstvích. Komedie 
o dobrodružném vévodovi, který přichází na karneval do Benátek získat srdce 
tří žen senátorů.

27. 10.
19.30 

ONDŘEJ HAVELKA: Nejlepší kusy z repertoáru 
Pestrý repertoár Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers zahrnuje atraktivní 
skladby širokého žánrového spektra od hollywoodských muzikálů 
až po vrcholná čísla swingových big bandů. 

29. 10.
19.30 

Ray Cooney: 1 + 1 = 3 
Divadlo Kompanyje. Komediální příběh z Londýna počátku 70. let, jehož 
hlavním hrdinou je taxikář John Brown v podání Jana Révaie.

30. 10.
19.30

P. I. Čajkovskij: Louskáček 
Severočeské divadlo opery a baletu. Příběh o sváteční atmosféře Štědrého 
večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. 

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna „U“

Lidická 40, Karlovy Vary – Drahovice

4. 10. 
19.30 

Doba vzletu
Kdybych tak dokázal stoupat stejně rychle jako padat… 
aspoň z jedné třetiny tak rychle by stačilo…

7. 10. 
19.30 

Já, Holden
Na motivy z knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě.
Po představení Předávání ceny Věry Vartecké za sezónu 2008/2009.

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 09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež  po, út, čt, pá  13.00–18.00
 st 12.00–15.00

Besedy pro veřejnost probíhají, pokud není uvedeno jinak, na I. P. Pavlova 7:
7. 10.
17.00

Domácí akupresura II. – displej ucha a plosky nohy
O nových metodách v alternativní léčbě přednáší MUDr. Jaromír Pelčík.

14. 10.
17.00

Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie
Přednáška PhDr. Anny Stodolové.

21. 10.
17.00

Vodní putování po Albánii
Přednáška Ilony Füzékové Bittnerové.

Každé úterý
CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
pod vedením Mgr. M. Luňáčkové 15.00–16.00 pro seniory, 16.00–17.00 
pro předškoláky

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 73,  út 14.00–18.00,
Stará Role  Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715,
(vchod směrem od hřiště za budovou školy).

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, 360 01 K. Vary, tel.: 608 947 794, 353 236 605, 608 947 794

www.regeneracnicentrum.cz, email: regeneracni@centrum.cz
PRODEJNA PASÁŽ THERMALU – zdraví z přírody

Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30

NOVĚ 
PORADENSTVÍ

MĚŘENÍ DENZITOMETRIE – PREVENCE OSTEOPORÓZY
LÉČITELSKÁ PORADNA - Alena Pelzová
ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY
na základě bio-impedanční analýzy In body

Přihlášky a objednávky na tel. 608 947 794, 323 536 605.
17. 10.–29. 11. 

8.00
MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE – víkendový kurz

30. 9.–4. 10.  
9.00

LYMFATICKÁ MASÁŽ PRO REGENERAČNÍ MASÉRY

31. 10.–1. 11.  
9.00

ABHYANGA - základní ayurvédská olejová masáž celého těla

8.–11. 10. 
9.00

THAJSKÁ MASÁŽ - dle metodiky chrámové školy Wat Po v Bangkoku

3. 10. 
9.00

REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY

4. 10.
9.00

MASÁŽ V SEDĚ - na speciální židli

10. 10.
9.00

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY /champi/ a ušní svíce

10. 10.
9.00

OŠETŘENÍ a MASÁŽ OBLIČEJE pro maséry

11. 10.
9.00

BAŇKOVÁNÍ 

17.–18. 10. 
9.00

DORNOVA METODA a BREUSSOVA MASÁŽ

23.–25. 10.
9.00

WELLNESS MASÉR I.
Nový komplexní kurz, zahrnující v sobě nabídku základních wellness 
procedur. Zeštíhlující, anticelulitidní masáž – ošetření čokoládou, ozonem, 
masáž bylinnými měšci, celotělový peeling.

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
Změna programu vyhrazena!

Pro veřejnost

1., 8., 15., 22., 29. 10.
 15.00

A-klub Dvory:
Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není omezena.

5. 10.–10. 10.

Dvory + Studijní odd. Lidická:
Týden Knihoven - celostátní akce knihoven 
Motto „Knihovna mého srdce“, akce pro veřejnost: 

• Vyhlášení III. ročníku Literární soutěže KKKV
• Výstava dětských prací ze soutěže „Obraz do knihovny“
• Den otevřených dveří
• Čtenářská amnestie
• Registrace nových čtenářů zdarma
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19. 10.

Oddělení pro nevidomé + sál Dvory:
DEN BÍLÉ HOLE - sbližování světů nevidomých a vidící veřejnosti 

• Beseda nevidomé malířky a sportovkyně Pavly Francové se studenty
• Beseda Pavly Francové s nevidomými
• Divadelní představení Hany Frankové „Mezi dvojím zasyčením kosy“
• Společenské setkání nevidomých
• Vernisáž výstavy „Nevidomí mezi námi “

22. 10.
16.30 

Sál Dvory:
„Vietnam“ - přednáška doprovázená fotografi emi z Vietnamu
Přednáší manželé Šlehubrovi.

Výstavy

1. - 30. 10.
Kavárna Dvory:
Výstava fotografi í Klubu přátel fotografi e v Sokolově – Výstava fotografi í 
členů klubu.

1. - 30. 10.
Hala Dvory:
„STROM ROKU“ – fotografi e Petra Francána. Výstava velkoformátových 
fotografi í pořádaná pod záštitou Nadace Partnerství.

19. 10.–19. 11.

Vstupní chodba Dvory:
„NEVIDOMÍ MEZI NÁMI“ – výstava fotografi í ze života nevidomých. 
Uspořádáno díky laskavosti těchto partnerů: SONS – fotografi e ze života 
nevidomých a slabozrakých. ČSZPS – fotografi e ze života nevidomých 
sportovců.

19. 10.
16.00    

vernisáž v rámci Dne bílé hole

Pro děti
1., 8., 15., 22., 29. 10.

15.00
Dětské oddělení Dvory:
ODPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ

7., 14., 21. 10.
14.00

Studijní oddělení Lidická pro děti:
HRÁTKY V KNIHOVNĚ 
pro děti

Pro seniory
8., 22. 10. 

10.00
Studijní oddělení Lidická
Literární klub pro seniory  

Pro zájemce o anglický jazyk
27. 10. 
17.30

Odd. pro nevidovém Dvory:
Reading group – Čtení z anglických originálů knih
Změna programu vyhrazena!

MUZEUM NOVÁ LOUKA 
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3

Otevřeno: říjen–prosinec  st–ne 9–12, 13–17 hodin

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska – charakteristická 
fauna a fl óra, ukázky mineralogického bohatství, archeologické nálezy, 
osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti v kraji, dějiny a rozvoj 
lázeňského města, karlovarská řemesla.

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: st–ne  9–12, 13–17 hodin

14. 10.
17.00

Přednáška „Plazi a obojživelníci Karlovarského kraje“. Přednáší zoolog 
Mgr. Jan Matějů.

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

e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
2.–3. 10. Burza dětského oblečení
31. 10.
16.30

Halloween

Připravujeme: 
kurz Výtvarné hrátky pro nejmenší

Poslední volná místa:
kurz Angličtina pro dospělé – každé úterý od 18.00 do 19.30 hod.
kurz PlayWisely – moudré hraní pro nejmenší – pro rodiče s dětmi 
od 3 měsíců – každý pátek od 15.30 hod.

DVEŘE DOKOŘÁN
Dveře dokořán, OS pro integraci lidí s postižením, Karlovy Vary.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Kontaktní tel.: 608 645 345, 603 107 099.

Pondělí
10.00–12.00

Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)

Úterý
10.00–12.00
15.00–17.00

Pracovní terapie, výtvarná činnost
Pohybová terapie – sportstudio Prima

Středa
10.00–12.00

nebo
14.00–16.00

Práce na PC, chovatelství

Čtvrtek
14.00–16.30 

Práce s keramikou, 1x za 14 dní sportovní akce (bowling, turistika) 

Pátek
10.00–12.00 

Pracovní terapie, společenské akce

Změna programu vyhrazena.

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,

e-mail: karlovy.vary@joga.cz, www.joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská

Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...)
najdete na www.joga.cz/karlovyvary
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě. 1. lekce ZDARMA

Pondělí
18.00

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý
17.30

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý
19.00

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 

Středa
18.00

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek
17.45

Mateřské centrum Drahovice – začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek
19.30

Mateřské centrum Drahovice – pokročilí a mírně pokročilí

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Karlovy Vary
www.akavar.atlasweb.cz

9. 10.
19.00 

„Symbolické proměny světa aneb od řeckých mysterií ke kreditní kartě“
Přednáší Václav Umlauf (jezuita). Přednáška se koná mimořádně na faře 
Katolické církve v Rybářích, ul. Železniční.

15. 10.
18.30 

„Věda a víra“
Přednáší Robert Falkenauer (generální vikář plzeňského biskupství). 
Přednáška se koná v Městské knihovně v Karlových Varech, ul. I. P. Pavlova.

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD
otevřeno každou středu od 14 do 18.00 na adrese:

Varšavská 2, Karlovy Vary, prostory sekretariátu KDU-ČSL
Knihovnu provozuje občanské sdružení Křesťanská akademie Karlovy Vary.

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary, tel./fax: 353 563 621

e-mail: kostel.sv.Anny@seznam.cz, web: www.kostel-sv-anny.unas.cz

9. 10.
18.00 

Benefi ční koncert
Účinkují: Velký dechový orchestr Vleuten, Holandsko
Program: V programu zazní pestrá směs melodií od klasiky přes swing, jazz, 
muzikálové a fi lmové melodie až po světové evergreeny popu

Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné. 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 722 788 014,
www.cck-kv.blog.cz, e-mail: vera.sladkova@gmail.com

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353 332 045, 608 335 902

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

Jindra Husáriková /CZ/ obrazy

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI
Jarní 1, 360 01 Karlovy Vary

31. 10.
14.00

Kavárna Blues Café:
Pohádka, ve které to fouká.
Divadlo dětí, p. Balák.

do 16. 10.
Sun Gallery:
Výstava sklářského výtvarníka Jana Falty, který patří k nejvšestrannějším 
mladým sklářům působícím v tradičním centru sklářství – Novém Boru. 

FORTE o. p. s.
Karlovy Vary, Tel.: 737 830 299

20. 10.
16.30

Aula ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15:
Výběrové kolo 33. ročníku pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ HLAS 2009
Vzdělávací a kulturní organizace Hlas a FORTE o. p. s.

ATELIER MIRKA
Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,

www.ateliermirka.cz
atelier v provozovně Rámování

Výstava: pokračuje:
Výstava obrazů karlovarské výtvarnice VARVARY DIVIŠOVÉ.

Kurzy kreativní tvorby:

6. 10.
17.00

ŠPERKY Z POLYMEROVÉ HMOTY – brokátový efekt, NOVINKA

20. 10.
17.00

DEKOROVÁNÍ TEXTILU – stíraná technika, polštář

6. 11.
17.00

ŠPERKY Z POLYMEROVÉ HMOTY – průhledné vrstvy, NOVINKA

Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary

Po – Pá od 14.00 do 19.00 hod.
www.pro.tebe.cz

do 30. 10.

Výstava :
„Lucky Waste – Šťastný odpad”
Třídíte odpad? Protože pokud ano, může mít vaše vyhozená láhev veliké štěstí 
a dostat se do rukou Dagmar Štrosové, která ji promění v umělecký objekt. 
Výstava tvorby nejen šperků z recyklovaného skla.

ELKO – vzhůru nohama 
Petřín 10, Karlovy Vary (vchod z ulice Raisova) 

www.mysebavime.com
stálá scéna divadla BezDirky
divadlo, fi lm, hudba, poezie, performance, výstavy, debaty, sport 

3. 10.
19.00

Štěpán Košek – HLEDÁNÍ
Vernisáž obrazů karlovarského autora.

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

DEN PRO ZDRAVÍ 
(nejen pro diabetiky)

v rámci Světového dne diabetu

v úterý 20. října 2009 od 10 do 16 hodin
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:
   Střední zdravotní škola K. Vary, Magistrát města K. Vary,

   Velta Plus EU s.r.o., BauMax ČR s.r.o., Tiskárna VEPA Nová Role

Další informace o svazu na: www.diabeteskv.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné: 0 Kč
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M U L T I F U N K Č N Í   S P O R T O V I Š T Ě
ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25, kontakt: 353 564 119

- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy 
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119

- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz: po - pá 14.00 - 21.00 
  so - ne 10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ J. A. K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
- multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro 

košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová 
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí - 
možnost využití pro 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, fl orbal 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

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

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

- provoz: po – pá 15.00 – 19.00
  so – ne dle domluvy se správcem

T U R I S T I K A
Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

turiste.webpark.cz
3. 10. Rotavský permoník (KČT Krušné hory a město Rotava)
10. 10. Jáchymovský tolar
17. 10. Na hradní zříceninu Kostomlaty z Ohníče do Žalan
24. 10. Ašským výběžkem na Trojmezí
28.–31. 10. Pěší turistika mezi jihomoravskými vinnými sklípky

K O P A N Á
1. FC Karlovy Vary

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – MUŽI HŘIŠTĚ DVORY/DRAHOVICE
3. 10. 15.30 1. FC K. Vary – ARSENAL Česká Lípa
17. 10. 15.30 1. FC K. Vary – FK Králův Dvůr
31. 10. 14.00 1. FC K. Vary – SK Hlavice (Drahovice UMT)

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU HŘIŠTĚ DRAHOVICE
3. 10. 10.00/12.15 1. FC K. Vary – FK Baník Most C
17. 10. 11.00/13.15 1. FC K. Vary – LOKO Česká Lípa
31. 10. 10.00/12.15 1. FC K. Vary – SK Slovan Varnsdorf
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU HŘIŠTĚ DRAHOVICE
11. 10. 10.00 1. FC K. Vary B – FK UNION Cheb 2001
25. 10. 10.00 1. FC K. Vary B – FC Viktoria M. Lázně
28. 10. 10.00 1. FC K. Vary B – FC Fr. Lázně

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU HŘIŠTĚ DRAHOVICE
11. 10. 12.15 1. FC K. Vary C – TJ Vojkovice

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ HŘIŠTĚ DRAHOVICE
10. 10. 10.00/11.45 1. FC K. Vary – FC Cheb

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ HŘIŠTĚ DRAHOVICE
25. 10. 13.30 1. FC K. Vary B – FK Nová Role

II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA HŘIŠTĚ DVORY/DRAHOVICE
4. 10. 10.00 1. FC K. Vary – FK Krupka
18. 10. 10.00 1. FC K. Vary – SK Malá Skála

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK HŘIŠTĚ DVORY
18. 10. 14.00 1. FC K. Vary A – TURNAJ
25. 10. 10.00 1. FC K. Vary A/B – TURNAJ
28. 10. 10.00 1. FC K. Vary B – TURNAJ

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK HŘIŠTĚ DVORY
3. 10. 10.00 1. FC K. Vary – TURNAJ
18. 10. 14.00 1. FC K. Vary – TURNAJ

B A S K E T B A L
BK Lokomotiva Karlovy Vary

Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
Ženy – Ženská basketbalová liga
3. 10. 17.30 BK Lokomotiva K. Vary – Gambrinus Sika Brno
10. 10. 17.30 BK Lokomotiva K. Vary – USK ZVVZ Praha
17. 10. 17.30 BK Lokomotiva K. Vary – BA Sparta Praha
24. 10. 17.30 BK Lokomotiva K. Vary – KARA Trutnov
 
Starší dorostenky – Dorostenecká extraliga
3. 10.  BK Lokomotiva K. Vary – USK Praha
4. 10.  BK Lokomotiva K. Vary – BK Czech Coal Aldast Strakonice
17. 10.  BK Lokomotiva K. Vary – Sokol Hradec Králové
18. 10.  BK Lokomotiva K. Vary – KARA Trutnov
 
Mladší dorostenky – Dorostenecká liga
10. 10.  BK Lokomotiva K. Vary – KARA Trutnov „B“
11. 10.  BK Lokomotiva K. Vary – BC Kolín

Přesné začátky zápasů starších a mladších dorostenek budou upřesněny 
v denním tisku. 

L E D N Í   H O K E J
HC ENERGIE Karlovy Vary

O2 extraliga 2009/10
2. 10. 18.10 Karlovy Vary – Plzeň
6. 10. 18.00 Karlovy Vary – Brno
9. 10. 18.00 Karlovy Vary – Kladno
20. 10. 18.00 Karlovy Vary – Zlín
23. 10. 18.00 Karlovy Vary – Liberec
27. 10. 18.00 Karlovy Vary – Pardubice 
30. 10. 18.00 Karlovy Vary – Sparta

Cvičí od 14. září 2009.

Rybáře – ZŠ, Konečná 25

Tělocvičná jednota SOKOL
Karlovy Vary

Den Kdo cvičí od do
pondělí ženy 18.00 19.00
úterý muži a dorostenci 19.30 21.00

čtvrtek
ženy 18.00 19.00

starší muži 19.00 20.00

Počínaje nedělí 20. září 2009 mohou zájemci využít každonedělní nabídky KV 
Areny a přijít si zabruslit do tréninkové haly (nebude-li bruslení v některý z násle-
dujících nedělních termínů odvoláno z důvodu konání jiné akce nebo stanoveno 
jinak).

Pro veřejné bruslení bude o nedělích otevřeno v době 15.15 – 16.30, vstupné 
je jednotné a činí 30 Kč na osobu. Platí se v hotovosti přímo u vchodu do šatny 
– pro rychlejší odbavení u vstupu si, prosím, uvedenou částku připravte předem – 
děkujeme za pochopení.

Bruslaři mohou využít celkem 102 odkládacích skříněk, s sebou je ale nutno mít 
10Kč minci do mincovního zámku (po odemčení si minci lze vyzvednout zpět).

Vstup na veřejné bruslení v tréninkové hale je z technické rampy – jedná se o ko-
munikaci umístěnou nad garážemi podél obou hal, souběžnou s ulicí Západní.

První zkušební veřejné bruslení se uskutečnilo již v neděli 13. září 2009 a využilo 
ho několik desítek zájemců.

Přejeme příjemnou zábavu!

Veřejné bruslení v tréninkové hale KV Areny 
pravidelně každou neděli odpoledne

Den Kdo cvičí od do
pátek cvičení rodičů s dětmi 16.00 17.00

Drahovice – SPŠ a Gymnázium, Lidická 40

Udělejte něco pro své zdraví i zdraví vašich dětí – přispějte k lepšímu pocitu 
a novým zážitkům při společných cvičeních.

Výbor SOKOL Karlovy Vary
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Změny v programové skladbě i v dílčích specifi -
kacích jednotlivých akcí a pořadů vyhrazeny. Akce 
nebo programy k termínu uzávěrky vydání zatím 
ani předběžně nepotvrzené, nejsou zařazovány. 
Rozpis připravovaných akcí a programů a podrob-
nější informace k nim, odkazy na předprodejní 
místa, pokyny pořadatelů a další detaily najdete 
stejně jako průběžně zařazované aktuality také 
na webových stránkách společnosti KV Arena – 
www.kvarena.cz. Kalendář akcí a programů je 
průběžně aktualizován.

2.10. ENERGIE KV - PLZEŇ 1929 Extraliga ledního hokeje

3.10. DEN SENIORŮ */
K tanci i poslechu hraje „Královna české 
dechovky“ Moravanka Jana Slabáka 
s hostem - imitátorem Václavem Faltusem

6.10. ENERGIE KV - KOMETA BRNO Extraliga ledního hokeje

7.10. RUSKÝ LEDOVÝ CIRKUS
Zábavný program pro děti a rodiny. 
Artisté i živá zvířata a mnoho nečekaných 
překvapení

9.10. ENERGIE KV - GEUS OKNA KLADNO Extraliga ledního hokeje

16.-18.10. VÝSTAVA JEDETO2009
Regionální prodejní výstava – zajímavosti pro 
celou rodinu. Chůzi zjednodušily boty a šlo 
to dál…

20.10. ENERGIE KV - PSG ZLÍN Extraliga ledního hokeje

23.10. ENERGIE KV - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC Extraliga ledního hokeje

27.10. ENERGIE KV - EATON PARDUBICE Extraliga ledního hokeje

28.10. BONEY M. (original s Bobby 
Farrellem) & ABBA stars revival

Koncert populárních skupin – také se 
vstupenkami k tanci na plochu

30.10. ENERGIE KV - SPARTA PRAHA Extraliga ledního hokeje

4.-8.11. MS UNIFIGHT 2009 */   
Prestižní mezinárodní akce v mladém 
a dynamickém sportovním odvětví – 
univerzálním boji

13.11. ENERGIE KV - MOUNTFIELD ČB Extraliga ledního hokeje

18.11. KAREL GOTT 2009 – KONCERT */ Exkluzivní koncert Karla Gotta 2009 
s hostem Evou Urbanovou…

20.11. ENERGIE KV - VÍTKOVICE STEEL Extraliga ledního hokeje

23.11. BOŘEK STAVITEL – LIVE
Populární dětské představení – jevištní 
podoba oblíbeného světoznámého 
animovaného seriálu

27.11. ENERGIE KV - SLAVIA PRAHA Extraliga ledního hokeje

4.12. ENERGIE KV - BK MLADÁ BOLESLAV Extraliga ledního hokeje

6.12. KONCERT - OPERA AIDA */ Premiéra v ČR za účasti světoznámých pěvců

9.12. ENERGIE KV - BENZINA LITVÍNOV Extraliga ledního hokeje

12.12. KV ARENA MAX – GALAVEČER 
KICKBOXU

S kapelou Rammstein revival – pro 
vyznavače kontaktních bojových duelů

13.12. ENERGIE KV - OCELÁŘI TŘINEC Extraliga ledního hokeje

*/  Akce v programovém záměru, k termínu uzávěrky zatím její konání není defi nitivně potvrzeno.

Anketa měsíce října
Vzhledem k zahájení nové hokejové sezóny 

se vás tento měsíc ptáme:

Navštívili jste již v této sezóně
některý ze zápasů

HC Energie Karlovy Vary?

Jak jste jako fanoušci
spokojeni s novou halou?

Vaše náměty a připomínky
přijímáme na adrese:

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

nebo na e-mailové adrese:
e.kozakova@mmkv.cz.

Obálku označte heslem:
„Anketa – Karlovarské radniční listy“.

Počátkem září byla v tréninkové hale městského 
objektu KV Areny otevřena další pobočka Infocen-
tra města Karlovy Vary. Tato provozovna by vzhle-
dem ke své strategické poloze v centru rozvíjejícího 
se sportovního a kulturně společenského komplexu 
měla sloužit nejen návštěvníkům města, ale přede-
vším jeho obyvatelům. Hlavním úkolem tohoto praco-
viště bude propagace akcí pořádaných v multifunkční 
hale a prodej vstupenek na všechny programy včetně 
hokejové extraligy.

Pro úplnost uvádíme přehled všech provozoven In-
focentra města Karlovy Vary včetně jejich kontaktních 
údajů:

Infocentrum otevřelo novou pobočku v KV Areně

Ředitelství
Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary
+420 355 321 161
infocentrum@karlovy-vary.cz
provozní doba: Po – Pá 08.00 – 16.00

Pobočka Lázně III
Mlýnské nábřeží 5, 360 01 Karlovy Vary
+420 777 686 974
infocentrum@karlovy-vary.cz
provozní doba: Po – Pá 09.00 – 17.00
 So – Ne a svátky 10.00 – 17.00
 
Pobočka Dolní nádraží
Terminál Dolního nádraží
Západní 2A, 360 01 Karlovy Vary
+420 353 232 838, +420 777 686 975
infocentrum.dn@karlovy-vary.cz
provozní doba:  Po – Pá 09.00 – 17.00 
 (11.15 – 11.45 pauza)
 So, Ne a svátky 10.00 – 16.00

Pobočka KV Arena
Budova tréninkové haly
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 359 909 111, +420 777 686 972
info.kvarena@karlovy-vary.cz
provozní doba: Po – Pá 10.00 – 18.00 
 (13.30 – 14.00 pauza)
 So – Ne 10.00 – 17.00 
 (13.30 – 14.00 pauza)

Internet
Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary
+420 355 321 163, +420 777 686 973
internet@karlovy-vary.cz
provozní doba: Po – Pá 08.00 – 16.00 
hot-line: Po – Pá 16.00 – 20.00
 So, Ne a svátky 10.00 – 20.00
 (pouze mob.)

Zimní provoz 
karlovarského útulku
pro psy

S platností od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010 
je změněna provozní doba útulku pro psy 
v Chodovské ulici, a to v Po – Pá od 13.00 
do 17.00 hodin. Víkendy a svátky zůstávají 
beze změny, tj. od 10.00 do 12.00 hodin.

ZDE
MŮŽE

BÝT
VAŠE

REKLAMA

Ladislav JUNEK – ist ní pe í
Lidická 28, K.Vary

353 229 082, 603 231 493353 229 082, 603 231 493

Zdravý a hygienický spánek
v pé ových p ikrývkách a polštá ích…

...je zaru en díky sypkovin  s novou, certi  kovanou  nální 
úpravou ST ÍBROATIV, která zaru uje dlouhodobou 

ochranu Vašeho polštá e a p ikrývky proti rozto m, plísním, 
bakteriím a jiným alergen m.

Zrenovujte si Vaše staré p ikrývky a polštá e novou sypkovinou.
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PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

Bezručova 10/1098
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE
 1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY

 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

 3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

 4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ

 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

» Posuvné brány 
» Sekční garážová vrata 
» Pohony a příslušenství Came a Nice 

KOVOMAT H+HKOVOMAT H+H
výroba • prodej • montáž • servis

Vzorková prodejna: Studentská 78 – vedle prodejny  s nářadím MAISTER
Tel.: 775 649 106, www.posuvnebrany.com

» Ploty • Mříže • Zábradlí 
» Kované prvky

Iva Kulatá - Softwarová škola

soukromé školení pouze Vy a lektorka• 
školení v malé skupince do 5 zájemců• 
kvalitní školení, 10 let praxe v oboru• 

www.softwarovaskola.cz
BUDETE SPOKOJENI

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY

777 940 555 353 434 016

www.fortepiano.czweb.org
353 228 122

Karel Juštík - Michal Domek
Mobil:

608 372 545, 777 178 057

ZASKLENÍ LODŽIÍ

OD VÝROBCE
P  Ø  Í  M  O

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

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

5%
Sleva s tímto

inzerátem

Ceny roku 2007

nabízí za velmi nízké ceny, na zakázku

prkna * fošny, trámy sušené
truhlářské řezivo

pořez na katru

Info na tel.: 353 223 497,724 255 614,,p. Pechman www.profi sport.cz

Otevřeno:   PO - PÁ     930 - 1200     1300 - 1730

SO - PÁ     900 - 1200

PRODEJ  NOVÉHO  I  POUŽITÉHO  ZBOŽÍ
(značek Bauer, CCM, Opus, Easton, Reebok,

Sher-Wood Hockey a dalších)

SLEVY A VÝPRODEJ

V MĚSÍCI ŘÍJNU !!!

HOCKEY  SHOP - JIŘÍ  MATĚJKA
Sokolovská ulice, tel.: 353 540 109

athéna škola jazyků
www.athena-kv.cz



Soutěžní křížovka uzávěrka tajenky 31. 10. 2009
Znění tajenky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tajenka@mmkv.cz nebo poštou na adresu:
Redakce KRL, Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary a označte heslem TAJENKA 10/2009.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží cenu od Magistrátu města Karlovy Vary.

výprodejovévýprodejové

AKCE slevy
50 - 80%50 - 80%

Slevy platí na označené 
zboží vystavené 
na výprodejové akci.

KDY:
Úterý - Středa
6. - 7. 10. 2009
20. - 21. 10. 2009

KDE:
Karlovy Vary
ul. I. P. Pavlova 2001/11
Lázeňské sanatorium
Thermal

PRODEJNÍ DOBA:
Úterý: 10:00 - 18:00
Středa: 9:00 - 17:00

70,75x99_226.indd   1 7.9.2009   14:36:15

AUTOŠKOLAAUTOŠKOLAAUTOŠKOLAAUTOŠKOLA
JAN SOUMARJAN SOUMARJAN SOUMARJAN SOUMAR

Výuka a výcvik skupin A, B, C, E  - Skupina B od 7900,- Kč 
Výcvik v nových klimatizovaných vozech.

Možnost splátek. 
Učebny: K. Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Bochov, 
Najdete nás: K. Vary, Sportovní 4, budova ČSAD
 K. Vary - Stará Role, Závodu Míru 36

Tel.: 723 139 929
www.autoskolasoumar.cz jan_soumar@volny.cz



Vydává: Město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, vychází 11x ročně
1. dne v měsíci. Redakce, administrativa, reklamace, distribuce: tel. a fax: 353 118 309. Tisk: KVTISK s.r.o. Redakce, příjem inzerce: Mgr. E. Kozáková,

tel.: 353 118 456, e-mail: e.kozakova@mmkv.cz. Redakční rada: Ing. W. Hauptmann, Ing. P. Keřka, Bc. T. Hybner, J. Kopál, Mgr. J. Kaválek, M. Zeman, RNDr. P. Žlebek. Registrováno pod 
č. MKČR E 11990. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZ Západní Čechy, řed. v Plzni, č.j. P/3.90:13/97 ze dne 31. 1. 1997.
Redakce neodpovídá za obsah reklamy. e-mail:krl@mmkv.cz, http://www.mmkv.cz. 

cvi ení pro seniorky

*b išní tance*

zápis pro dívky do tane ní skupiny Kleopatra

*pilates*aqua aerobik

Tel.: +420 774 871 312 • www.carpediemvary.czTel.: +420 774 871 312 • www.carpediemvary.cz
NOVÉ KURZYNOVÉ KURZY OD ZÁRÍ 2009

DO LEDNA 2010
OD ZÁRÍ 2009
DO LEDNA 2010

bosu

pí. Mercová Luciepí. Mercová Lucie

T E L E G R A F I C K Y

Město pomáhá obcím postiženým povodněmi
Poslední srpnový čtvrtek navštívili primátor města Karlovy Vary Werner Hauptmann 

a člen zastupitelstva Pavel Žlebek obec Jeseník nad Odrou, aby starostovi této obce 
Tomáši Machýčkovi předali osobně fi nanční dar ve výši 174 tisíc Kč, na který se složili 
karlovarští zastupitelé z ODS, ČSSD a Strany zelených.

„Jeseník nad Odrou je obec relativně malá, a letošní záplavy se na ní podepsaly 
snad nejhůře. Starosta proto velice přiví-
tal tuto pomoc a projevil vděčnost všem, 
kteří se rozhodli obci pomoci. Škody 
v obci jsou skutečně obrovské a není v si-
lách obce je odstranit bez pomoci. I dva 
měsíce po katastrofě, která napáchala ne-
jen hmotné škody, ale vyžádala si i oběti 
na životech, je v obci znát smutek. Chtěli 
bychom Jeseníku nad Odrou popřát, aby 
se mu alespoň ty nahraditelné škody po-
dařilo smazat co nejdříve,“ uvedl primátor 
Karlových Varů.

Kromě 174 tisíc Kč, získaných sbírkou 
mezi zastupiteli, přispívá město ještě dvě-
ma dalším obcím, jihočeským Strunkovi-
cím nad Blanicí a jihomoravské Blatničce, 
oběma po 200 tisících korunách darem 
z městského rozpočtu. 

Pietní akt u příležitosti výročí
vzniku Československa
Město Karlovy Vary ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svo-
bodu si Vás dovoluje pozvat na pietní akt při příležitosti státního svátku 
Dne vzniku samostatného československého státu. Výročí si položením 
věnců připomeneme dne 28. října 2009 od 10 hodin u sochy Tomáše 
Garrigua Masaryka na stejnojmenné třídě.

Karlovy Vary také získaly druhé místo 
v soutěži vyhlášené stejným pořadate-
lem, neziskovou společností Asekol, která 
organizuje sběr a recyklaci vysloužilých 
elektrozařízení. Ta vyhlásila počátkem září 
výsledky soutěže O nejstarší sebraný elek-
trospotřebič. Cílem bylo zachránit historic-
ky hodnotné přístroje, které by jinak byly 
recyklovány. 

Do soutěže se zapojilo přes 70 obcí, pro-
vozovatelů sběrných dvorů a pracovníků 
obsluhy, kteří poslali téměř stovku spo-

Druhý nejstarší spotřebič

Devátého září přiletěl na dvoudenní návštěvu Karlových Varů Šrotonátor – kyborg 
z budoucnosti, kterého vyslali lidé z roku 2209, aby varoval dnešní lidstvo před niče-
ním naší planety. Přinesl poselství o nezbytnosti recyklace elektroodpadu, který se ji-
nak stane smrtelným nebezpečím pro život na Zemi. Jeho přistání před obchodním 
centrem Varyáda přihlížely stovky diváků, mezi nimi i žáci a studenti. Jeho mise trvala 
do druhého dne, čtvrtka 10. září, kdy v 16.00 odletěl na svou další zastávku. 

Osvětovou akci zorganizovala sdružení 
pro zpětný odběr elektroodpadu – Eko-
lamp a Asekol. Organizátoři „šrotonátora“ 
uspořádali soutěž pro žáky základních 
škol, představili na místě zájemcům mož-
nosti úspor energie v domácnosti, ukázali 
součásti nejběžnějších elektrospotřebičů 
a jejich možnou nebezpečnost pro životní 
prostředí a samozřejmě nabídli možnost 
zdarma odložit elektrošrot, který vyměňo-
vali v rámci akce „Vyměň elektrošrot za kys-
lík“ za sazenice. Především děti si zamilova-
ly vtipně glosujícího kyborga, který navíc 
dokonale ovládá electro-boogie.

Z doneseného elektrošrotu zhotovil 
mistr sochař Michal Špora na památku 
Šrotonátora sochu „šrotonátorku“. Ta bude 
na www.srotonator.cz soutěžit se sochami 

z dalších devíti českých měst, které akce navštíví.

Karlovy Vary navštívil Šrotonátor

Poslední hokejovou slávu zažil 
provizorní zimní stadion v Dolní 
Kamenné, ve kterém HC Energie 
v uplynulé sezóně získala mis-
trovský titul. Stovky fandů přišly 
jedenáctého září symbolicky na-
vždy zamknout jeho bránu, a poté 
se za doprovodu klubových bube-
níků vydaly na první doma hrané 
extraligové utkání letošní sezóny 

do nové KV Areny. Do nové sezóny dostal fanklub karlovarského hokeje od pri-
mátora a jeho náměstků tři nové „fandící“ bubny. Ty zažily svou premiéru hned 
poté, kdy HC Energie po několika měsících opět přivítala na svém ledě praž-
skou Slavii, jejího loňského soupeře ve fi nále play-off . 

Stovky fanoušků se přišly rozloučit 
s plechárnou

třebičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích – spotřební elektronika, výpočetní 
technika a telekomunikační zařízení a elektrické hračky a zařízení pro volný čas. 
O vítězích rozhodla komise specialistů. Ocenění se dočkali odesílatelé deseti 
spotřebičů, mezi něž ASEKOL rozdělil 218 000 korun. 

Karlovy Vary obsadily v kategorii spotřební elektroniky 2. místo, a získaly tak 
10 000 korun za odevzdání rozhlasového přijímače PHILIPS MARS 947 A, rok 
výroby 1935/1936. Vůbec nejstarším sebraným spotřebičem soutěže se stala 
kinopromítačka z roku 1900, odevzdaná ve sběrném dvoře v Bílině.

Jan Kopál, tiskový mluvčí



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e000dfeff005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


