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Karlovarské

Měnili jsme Rybáře
Vizitkou každého vyspělého města je bezpochy-

by moderní a funkční dopravní infrastruktura, která 
přispívá nejen ke zvýšení kvality života ve městě, ale 
také k jeho ekonomické prosperitě. Z tohoto důvo-
du je zapotřebí pečovat o její stav a zároveň se snažit 
o její přizpůsobení současným nárokům. Město Karlo-
vy Vary není v tomto směru výjimkou. Jen v letošním 
roce je na opravy místních komunikací vyčleněno více 
než 200 milionů korun. Renovace se přitom netýkají 
pouze lázeňského území, ale dochází ke zvelebování 
také těch částí města, které nepatří mezi turisticky vy-
hledávané. 

Jednou z nejrozsáhlejších rekonstrukcí prošla pá-
teřní komunikace Rybář – Sokolovská ulice. Její pře-
stavba, která započala v srpnu loňského roku, byla po 
dvanácti měsících zdárně dokončena a nyní je silnice 
již v celém rozsahu zpřístupněna dopravě.

Rekonstrukce Sokolovské ulice v číslech
- 2 etapy rekonstrukce:

1. etapa v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 
Dolní Kamenná a Celní
2. etapa v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 
Celní a U Spořitelny

- Celková délka rekonstruovaných komunikací:
1.218 metrů ulice Sokolovské a 110 metrů ulice 
Nákladní

- Vozovka tvořena 2 pruhy, každý o šířce 3 metry, 
mezi obrubníky 3,25 metru

- Minimální šířka chodníků: 2,25 metru, v místech 
s větším pohybem chodců až 4 metry

- Povrch vozovky standardní živičný, chodníky 
dlážděné zámkovou dlažbou

- 2 nové okružní křižovatky s ulicemi Nákladní 
a Železniční

- 9 přechodů pro pěší
- Celkem cca 200 parkovacích stání
- Vysázeno celkem 75 kusů stromů, převážně 

javorů a jasanů

- Náklady na městský mobiliář: 12 milionů korun 
(lavičky, odpadkové koše, zahrazovací sloupky, 
přístřešek autobusové zastávky)

- Náklady na stavební práce: 110 milionů korun
- Dodavatel Eurovia CS, a. s.
- Celkové náklady na rekonstrukci: 122 milionů 

korun
- Datum ukončení rekonstrukce: 28. 7. 2009

Sokolovská opět žije
Stinnou stránkou celého projektu byl však pokles 

příjmů místních podnikatelů. Nicméně ani tento pro-
blém nezůstal bez povšimnutí. Vzniklé ztráty se město 
snažilo alespoň částečně zmírnit uspořádáním kon-

certu karlovarských hudebních skupin s názvem So-
kolovská opět žije, jehož cílem bylo nejen představit 
novou tvář této čtvrti, ale zároveň přilákat do Rybář 
ztracenou klientelu.

Rekonstrukce městských čtvrtí pokračují
Kromě Sokolovské ulice probíhají opravy i dalších 

komunikací v Karlových Varech, například ulice Stu-
dentská v Doubí. Na podzim tohoto roku, tedy na 
konci lázeňské sezóny, čeká oprava promenádní trasu 
mezi Starou loukou a Tržní kolonádou. Ve stejné době 
začne také rekonstrukce Vítězné ulice, Drahomířina 
a Mattoniho nábřeží v Drahovicích. Termín dokončení 
těchto akcí je naplánován na závěr roku 2010.

Další stavby na komunikacích budou zahájeny 
v příštím roce. Jedná se zejména o rekonstrukci ulice 
Závodu míru ve Staré Roli či o výstavbu okružní křižo-
vatky Stará Kysibelská / Blahoslavova. V různých fázích 
rozestavěnosti jsou i menší stavební práce, kupříkla-
du v ulici Na Vyhlídce dochází k úpravě gabionové zdi 
a vzniku nových parkovacích míst.

Město však neuvolňuje finanční prostředky jen 
na dopravní infrastrukturu, ale snaží se mimo jiné 
postupně modernizovat i místní základní školy. Jako 
příklad lze uvést úpravu venkovních prostor Základ-
ní školy Dukelských hrdinů či výměnu oken Základní 
školy Krušnohorská. Práce tohoto charakteru se sna-
žíme soustředit především do letních měsíců, aby byl 
co nejméně narušen průběh výuky.

Začátek nového školního roku
Období letních prázdnin se však v těchto dnech 

neúprosně nachýlilo ke svému konci a nám nezbývá 
než popřát všem žákům a žákyním, aby jejich vstup 
do nového školního roku byl co nejpříjemnější.

Ing. Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary

Slavnostní přestřížení pásky při znovuotevření zrekonstruované ulice Sokolovská Koncert Sokolovská opět žije
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Odbor rozvoje a urbanismu

Ing. arch. Ilja Richtr, pověřený řízením odboru rozvoje 
a urbanismu.

Účelem modernizace areálu Rolava je rozšíření sportovních a zábavních atrakcí pro obyvatele.

Karlovým Varům chybí krytý plavecký bazén 
vhodný pro konání plaveckých soutěží i pro rekreaci 
veřejnosti.

Centrum zdraví a bezpečí by nesloužilo pouze 
ke vzdělávání záchranářů, ale i ke školení dětí a mlá-
deže pomocí vzdělávacích programů a trenažérů.

Revitalizace Staré Role zahrnuje kompletní úpravu 
sídlištního prostoru včetně regenerace bytových 
domů.

Odbor rozvoje a urbanismu je relativně novým 
odborem karlovarského magistrátu. Jeho pravomoci 
původně z části vykonával odbor rozvoje a investic, 
od nového roku se však jedná o dva samostatné od-
bory – odbor investic a odbor rozvoje a urbanismu. 
Odbor rozvoje a urbanismu se zabývá především pří-
pravou projektů v předinvestiční fázi, stavební projek-
ty k realizaci předává právě odboru investic. Činnost 
odboru zajišťují tři oddělení – oddělení dotačních 
programů, strategického rozvoje a oddělení urbanis-
mu a architektury.

Dotační politika Evropské unie
Zaměření oddělení dotačních programů se přímo 

váže k využívání dotační politiky Evropské unie. „Od-
dělení je garantem projektů, se kterými město usiluje 
o získání dotací z operačních programů, ze zdrojů Ev-
ropské unie, což v praxi znamená, že má na starosti 
předkládání projektů a podávání projektových žádos-
tí. Po realizaci se pak stará o jejich vyhodnocení,“ ob-
jasňuje Ing. arch. Ilja Richtr, který je pověřený řízením 
odboru. 

Město Karlovy Vary tedy využívá k financování 
svých projektů národních (odvětvových) a regionál-
ních dotačních zdrojů prostřednictvím tzv. operačních 
programů. „V prvé řadě se jedná o Regionální operač-
ní program (ROP) Regionu soudržnosti Severozápad, 
což je společný dotační program Karlovarského a Ús-
teckého kraje,“ pokračuje Ing. arch. Richtr. 

Propojení Rolavy s tuhnickým komplexem
Na základě tohoto programu se v letošním kalen-

dářním roce odbor rozvoje a urbanismu zabývá rea-
lizací projektových žádostí k projektům, umístěným 
v zóně propojující sportovně rekreační areál Rolava 
s komplexem nové KV Areny v Tuhnicích. Moderniza-
ce areálu Rolava, jejímž předmětem je výstavba nové 
in-line dráhy, zázemí, vybavení a později i venkovního 
bazénu, je naplánována k zahájení na podzim letoš-
ního roku. Ještě v tomto roce začne také revitalizace 
tuhnického meandru řeky Ohře, kde přibudou nové 
víceúčelové stezky, a zahájena bude také výstav-

ba centra vodních sportů u KV Areny. V budoucnu 
by mělo celý komplex doplnit ještě centrum sálových 
sportů s předpokládanou kapacitou hlediště okolo 
1000 diváků.

Centrum zdraví a bezpečí
Dalším z připravovaných projektů regionálního 

operačního programu je vybudování centra zdraví 
a bezpečí, jehož základní myšlenkou je školení dětí 
formou praktického výcviku ke zvládání rizikových 
situací. Součástí tohoto centra by měly být například 
učebny první pomoci, dopravní hřiště, bazén či lano-
vé centrum. „Na základě již existujících srovnatelných 
center ve světě je prokázán znatelný pokles úrazů 
u dětí, které výukou v centru prošly,“ zdůvodňuje vý-
znam takového areálu Ilja Richtr.

Revitalizace sídliště Stará Role
Druhým, pro Karlovy Vary významným operač-

ním programem, je Integrovaný operační program 
(IOP), což je operační program Evropské unie řízený 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Z tohoto programu 

vyčerpá město téměř 90 milionů korun na revitaliza-
ci sídliště Stará Role a pro vlastníky bytových domů 
ve Staré Roli na dotace jejich projektů, týkajících se re-
konstrukcí těchto zejména panelových domů. 

Operační program životního prostředí
Existují i další operační programy pro čerpání z fon-

dů z Evropské unie, které vesměs odpovídají svým 
zaměřením jednotlivým ministerstvům, například 
operační program životního prostředí. „Z tohoto pro-
gramu je financována revitalizace Sokolského vrchu, 
odbahnění rybníků Rokosák I a II či rekonstrukce 
opěrných zdí ve městě,“ uvádí Ing. arch. Richtr. Záro-
veň byly z tohoto programu podány žádosti o dotaci 
na projekt Ekocentrum pro environmentální výcho-
vu a vzdělání či na zateplení Základní školy Konečná 
v Karlových Varech.

Urbanistická koncepce rozvoje města
Oddělení urbanismu a architektury se zabývá pře-

devším přípravou koncepčních materiálů a odvětvo-

vých studií, které úzce souvisí s dlouhodobou urbanis-
tickou koncepcí rozvoje území města (ve spolupráci 
s Úřadem územního plánování a stavebním úřadem). 
Jedná se například o koncepce cyklostezek, koncepci 
veřejné hromadné dopravy, regenerace památkové 
zóny, metropolitní informační sítě apod.

Zároveň zpracovává návrhy na urbanistické, archi-
tektonické a estetické požadavky na umístění, uspo-
řádání a řešení staveb. V neposlední řadě tato agenda 
zahrnuje činnost městského architekta, který zodpo-
vídá za pozitivní ovlivňování urbanismu a architektu-
ry ve městě. „Městský architekt vydává za město sta-
noviska ke stavbám jiných investorů na jeho území. 
Z poslední doby je možno jmenovat například bytové 
domy v ulici Na Vyhlídce, v Ondřejské či Polyfunkční 
dům Moskevská,“ vysvětluje vedoucí oddělení.

Strategický rozvoj města
A konečně, hlavní činností oddělení strategického 

rozvoje je naplňování Strategického plánu udržitelné-
ho rozvoje města (SPURM). Dle slov Ilji Richtra se jed-
ná o základní dokument, který stanovuje vize rozvoje 
města na středně dlouhé období 15 až 20 let a roz-
pracovává je až do konkrétních projektů a programů. 
Spolu s tím patří k úkolům oddělení správa DataPlá-

nu, který slouží jako zásobník projektů, a komunikace 
s veřejností v záležitostech celkového rozvoje města. 
Odbor úzce spolupracuje s Výborem zastupitelstva 
města pro strategický rozvoj města.

Evropský týden mobility
Město Karlovy Vary má rovněž zájem, tak jako mi-

nulý rok, zúčastnit se plnohodnotně kampaně Evrop-
ský týden mobility a Evropský den bez aut. Jedná se 
o osvětové a propagační akce, které mají v evropských 
městech podpořit ekologicky přijatelnější a udržitel-
nější způsoby dopravy a pomoci při omezování indivi-
duální automobilové dopravy ve městech. „Evropský 
týden mobility je letos ve znamení celoevropského 
tématu „Naše město – naše klima!“. V týdnu od 16. do 
22. září budou v Karlových Varech probíhat jednotli-
vé akce věnující se tomuto tématu,“ uzavírá Ilja Richtr. 
Podrobný program letošního ročníku najdete uvnitř 
tohoto čísla.
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Vážení čtenáři,
mezi trendy 21. století patří bezpochyby rozvoj informačních technologií a mnohé každodenní 

činnosti řešíme již běžně v elektronické podobě. Tomuto vývoji samozřejmě odpovídá i změna fungo-
vání státní správy a komunikace občanů, firem i různých institucí s úřadem. V letošním roce vstoupily 
v účinnost některé zákony, které proces elektronizace státní správy konkrétně vymezují a mezi nejdů-
ležitější pilíře systému řadí takzvané datové schránky.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k pro-
vádění úkonů vůči těmto orgánům. Jedná se o datový prostor, který slouží k dodávání dokumentů 
fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Úřady tak mohou například s pod-
nikateli komunikovat pomocí datových zpráv, které jim doručí do jejich datové schránky namísto 
klasického doporučeného dopisu a naopak podnikatel takto úřadu doručí odpověď.

Datové schránky zřizuje ministerstvo vnitra a po jejím zřízení odešle konkrétnímu žadateli přístu-
pové údaje k datové schránce. Výhodou celého projektu je výrazné zrychlení v komunikaci elektro-
nickou formou, ušetření finančních nákladů spojených s rozesíláním poštou i úspora času, který doru-
čování trvá. Pomocí datových schránek navíc spolu budou komunikovat i úřady a odpadne tak často 
dlouhé čekání na odeslání potřebných dokumentů, které má v držení jiný orgán veřejné moci.

Obsah datové zprávy je během doručování zašifrován a není proto třeba se obávat zneužití údajů v datových schránkách třetí osobou. Další potřebné informace 
najdete na www.datoveschranky.info.

Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009

Tajemník informuje

Anketa měsíce září
Koncem července byla po roční rekonstrukci opět zprovozněna Sokolovská 

ulice, a tak se vás tentokrát ptáme:
Jak jste spokojeni s novou tváří Sokolovské ulice?

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“.

Datum a hodiny konání 
• 9. 10. 2009 pátek od 14.00 do 22.00 hodin 
• 10. 10. 2009 sobota od 8.00 do 14.00 hodin 

Hlasovací lístky 
Voliči obdrží poštou na adresu trvalého pobytu hlasovací lístky do 6. října 

2009. Spolu s hlasovacími lístky bude rozeslána voličům informace, do jaké vo-
lební místnosti a v jakém časovém termínu mohou jít volit, a celostátně vydaná 
písemná informace k volbám. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech voleb 
ve volebních místnostech. Hlasovací lístky se tisknou samostatně pro každou zare-
gistrovanou politickou stranu, politické hnutí a koalici. 

Voličské průkazy 
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni v seznamu 

voličů, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle 
místa svého trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadě. Pro voliče s trvalým 
pobytem v Karlových Varech je příslušný k podání této žádosti magistrát města. 
O voličský průkaz lze požádat buď: 

• písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nej-
později do 2. 10. 2009
nebo 

• osobně s občanským průkazem do 7. 10. 2009 do 16.00 hodin v těchto dnech 
a hodinách: 
pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 (středa 7. 10. do 16.00 hodin) 

Voličské průkazy se vydávají od 24. 9. 2009 voliči osobně nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo mohou být zasílány poštou. Voličský průkaz opravňuje občana vo-
lit v kterémkoli volebním okrsku v ČR, popřípadě ve zvláštních volebních okrscích 
zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí. Pokud volí 
občan na voličský průkaz v jiném volebním kraji, než kde má trvalý pobyt, použije 
při volbách hlasovací lístky toho volebního kraje, kam se rozhodl jít volit. Ty obdrží 
na příslušném obecním úřadě nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který hlasuje 
v zahraničí, obdrží příslušné hlasovací lístky ve volební místnosti. 

Seznamy voličů 
Každý karlovarský volič si může v úředních hodinách na evidenci obyvatel ma-

gistrátu města ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav.

 
Hlasování ve volební místnosti 

Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že prokáže volební komisi svoji 
totožnost a státní občanství. Občan ČR prokazuje totožnost a státní občanství ČR 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Hlasuje se osobně, zastoupení 
není přípustné. Volič se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků. Podrobnější informace o způsobu hlasování obdrží voliči spolu s hlaso-
vacími lístky. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, 
že vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

 Hlasování do přenosné schránky 
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat Magistrát měs-

ta Karlovy Vary a v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat v rámci svého volebního okrsku mimo volební místnost. Pokud volební 
komise posoudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vyšle k němu své dva členy 
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Realizace volebního práva pacientů hospitalizovaných ve dnech voleb v kar-
lovarské nemocnici 

Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební komise z okrsku, kam územně 
nemocnice spadá, s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde volit pacienti, 
kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště vystavit voličský průkaz a dále také 
pacienti bez voličského průkazu, které však nahlásila správa nemocnice v řádném 
termínu k zapsání do zvláštního volebního seznamu. Nebudou volit občané hos-
pitalizovaní na infekčním oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou překážku 
ve výkonu volebního práva. 

Realizace volebního práva lázeňských hostů 
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče nemohou volit v místě svého tr-

valého pobytu, mohou volit v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli do lázní 
voličský průkaz. Pokud voličský průkaz nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam 
územně jejich léčebné zařízení spadá, ale pouze v případě, že je správci těchto za-
řízení nahlásili v zákonném termínu k zapsání do zvláštního seznamu voličů. 

Informace k vydávání občanských průkazů 
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 9. 10. 2009 od 8.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 10. 10. 2009 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání vyhotovených občan-
ských průkazů a cestovních pasů. Zároveň bude v těchto dnech nově vyřizovat 
žádosti o vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s platností pou-
ze 1 rok od data vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane bez občanského 
průkazu např. z důvodu ztráty, nebo mu před konáním voleb skončí platnost ob-
čanského průkazu a občan nemá platný cestovní pas. Při podání žádosti o občan-
ský průkaz bez strojově čitelných údajů občan předloží 2 fotografie a v případě, 
že nemá občanský průkaz, i matriční doklady (rodný list, popřípadě oddací list). 

Delegování členů do okrskových volebních komisí 
Do komisí mají právo delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka politické 

strany, hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro tyto volby. 
Při delegování členů do komisí je třeba zvážit věk a zdravotní stav delegovaného 
člena, neboť jde o práci zodpovědnou a časově náročnou. Členem okrskové vo-
lební komise může být občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 
18 let, nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva a který zároveň není 
kandidátem pro volby, pro něž je okrsková volební komise vytvořena. Další zájem-
ci o členství v komisích se mohou sami hlásit na Magistrátu města Karlovy Vary 
odboru vnitřních věcí na telefonních číslech: 353 118 146, 353 118 289 a 353 118 
220. 

Další informace jsou k dispozici na www.volby.cz 
Ing. Jindřiška Gallová

vedoucí odboru vnitřních věcí
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Dar města Karlovy Vary obcím postiženým záplavami

Memorandum o společném požadavku 
na dokončení rychlostní komunikace R6

Evropský týden mobility a Evropský den bez 
aut v roce 2009 v Karlových Varech

Vzpomínkový akt
na T. G. Masaryka

Město Karlovy Vary ve spolupráci 
s Klubem T. G. M. si vás dovoluje pozvat 
na vzpomínkovou akci při příležitosti vý-
ročí úmrtí prvního prezidenta samostat-
ného československého státu Tomáše 
Garrigua Masaryka.

Vzpomínkový akt se uskuteční v pon-
dělí 14. září od 15 hodin u sochy
T. G. Masaryka.

Tak jako v minulých létech tak i letos se město Karlovy Vary zapojí do akcí Evrop-
ského týdne mobility, který se letos v Evropě pořádá už po osmé.

Tato osvětová a propagační akce má v evropských městech podpořit přijatel-
nější způsoby dopravy a napomoci při omezování individuální automobilové do-
pravy ve městech.

Program připravovaných akcí v Karlových Varech:
16. 9. 2009 Den s městskou policií – areál sportovního klubu policie Hvězda 

za ZŠ Poštovní – ukázky práce dopravní výchovy oddělení prevence 
kriminality městské policie, soutěže pro děti 

17. 9. 2009 Den pro středoškoláky – aktivita studentů Obchodní akademie Kar-
lovy Vary

18. 9. 2009 Sportovní dopoledne pro nejmenší – areál MŠ Krymská 10, Karlovy 
Vary

21. 9. 2009 Den sportu s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad 
– areál koupaliště Rolava, publicita zdravých projektů Karlovarského 
kraje financovaných z Regionálního operačního programu (ROP), pre-
zentace projektů města Karlovy Vary, sportovní aktivity pro žáky ZŠ

22. 9. 2009 Evropský den bez aut „Ve městě bez mého auta“
• Dopravní podnik Karlovy Vary – MHD celý den zdarma
• vyhrazení oblasti ve městě, kudy běžně jezdí auta, jen pro chodce, cyklisty 

a veřejnou dopravu po celý den
• Ulice pro děti – malování na chodník křídou pro mateřské školy v rámci uza-

vírky části města
• 30% sleva na vše pro cyklistiku v prodejnách Cyklocentrum Vondráček, Pro-

Cyklo Procházka, Theosport

Zkuste si i vy vyzkoušet v úterý 22. září, že to jde i bez auta a s MHD, bez 
problémů s parkováním, často i pohodlněji a určitě levněji a zdravěji.

RNDr. Pavel Žlebek, Garant projektu Karlovy Vary zdravé město
Předseda STUŽ Karlovy Vary

V polovině srpna po-
depsal primátor města 
Werner Hauptmann 
spolu s náměstkem 
Petrem Keřkou memo-
randum o požadavku 
na dokončení rych-
lostní komunikace R6 
Praha – Karlovy Vary 
– Cheb. Tímto aktem 
se připojili k dalším 
zástupcům samospráv 
krajů Středočeského, 
Ústeckého a Karlovar-
ského, jakož i k před-
stavitelům měst a obcí, 

v jejichž blízkosti či jejichž katastrem má rychlostní komunikace procházet.

Předmětem memoranda je nejen požadavek na plynulé pokračování její vý-
stavby, ale zejména žádost o urychlení dobudování úseku Nové Strašecí – Karlovy 
Vary. Zástupci samospráv rovněž usilují o opravu stávajícího úseku silnice R6 Pav-
lov – Nové Strašecí, která je v havarijním stavu a důsledkem této situace, vedle 
nadměrného opotřebovávání vozidel, je enormní zhoršení bezpečnosti provozu 
na této komunikaci.

Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém posled-
ním zasedání rozhodlo o vyčlenění částky 400 tisíc 
korun na pomoc dvěma obcím postiženým letošními 
povodněmi. Na základě informací od postižených re-
gionů se rada města rozhodla pro obce Blanička v Ji-
homoravském kraji a Strůňkovice nad Blanicí v kraji 

Jihočeském. Každá z obcí obdrží polovinu z vyčleněné 
částky.

Nadto se zastupitelé tří koaličních zastupitelských 
klubů ODS, ČSSD, Strany Zelených a společnost KV 
City Centrum dohodli na tom, že vyberou mezi svými 

členy další finanční prostředky. Z celkové částky 207 
tisíc korun bylo třiatřicet tisíc věnováno jihočeským 
záchranářům, kteří likvidovali škody v okolí Husince. 
Zbývající částka bude věnována obci Jeseník nad Od-
rou, která byla povodněmi postižena nejtragičtěji.
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Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací v září 2009

Bioodpad

Karlovy Vary vstoupily v roce 2007 do Národní sítě zdravých měst a zařadily se tak mezi města ve světě, která aktivně 
usilují o zdravý životní styl a zdravé životní prostředí.

Program Karlovy Vary zdravé město předpokládá pořádání akcí, aktivit, kampaní i preventivních programů, na kterých 
se začala podílet řada pracovníků většiny odborů magistrátu města, příspěvkových organizací i městské policie, a to nad 
své dosavadní pracovní povinnosti; a za to jim patří dík.

I tato publikace vznikla z iniciativy Ing. Stanislava Průši a jeho odboru životního prostředí. Dále se na autorství podílel 
odbor rozvoje a urbanistiky, odbor technický; příspěvkové organizace města: Správa lázeňských parků, Lázeňské lesy 
Karlovy Vary, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád a také Agentura ochrany přírody a krajiny.

Společnost trvale udržitelného života – regionální pobočka Karlovy Vary pak zajistila ze svých zdrojů grafickou úpravu 
a tisk této Zprávy o stavu životního prostředí v Karlových Varech.

Příručka má být základní informací o stavu jednotlivých složek životního prostředí v našem městě, ale i inspirací pro 
jeho zlepšování. Najdete v ní údaje o čistotě vod a ovzduší, odpadovém hospodářství, stavu zeleně, seznam památných 
stromů ve městě i informace o chráněných druzích.

Pro školy, občanská sdružení i podnikatelské subjekty by měla sloužit i jako materiál pro ekologickou osvětu a vzdě-
lávání.

Brožurku o stavu životního prostředí dostanete zdarma v recepci Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

RNDr. Pavel Žlebek, Garant projektu Karlovy Vary zdravé město
Předseda STUŽ Karlovy Vary

Zpráva o stavu životního prostředí města Karlovy Vary

Dovolte představit vám novinku ve třídění odpadu a součást našeho života 
v blízké budoucnosti: BIOODPAD. 

Už jste o něm slyšeli, ale stále nevíte, proč je to vůbec nutné? Je to proto, že bi-
oodpad, který je zahrnut ve skládce, nemá dostatek kyslíku, organická hmota 
tudíž „umírá“ a hnije. Tím se tvoří skládkový plyn, který nepříjemně zapáchá, 
poškozuje ozonovou vrstvu a může ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek 
až do okruhu 7 km. Nesprávně uložený bioodpad také mění svůj objem a stává 
se nestabilním, pohybuje se a vzniká riziko porušení izolace skládky, což může 
vést ke kontaminaci spodních vod. 

Příroda si s bioodpadem umí poradit sama. Na nás je jen nemíchat tento od-
pad s naším uměle vyprodukovaným. Tak proč skládky zvětšovat a zatěžovat naši 
planetu odpadem, který pochází z půdy a lze ho opět vrátit do přirozeného rost-
linného koloběhu?

Po vhození biologického odpadu do biokontejneru se začíná za přístupu vzdu-
chu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organismů rozkládat. Mezi-
tím je převezen do kompostáren, kde tento proces pokračuje, dále se organická 
hmota přepracovává „TLEJE“ a vzniká hodnotná surovina – kompost. 

Kolik námahy nás stojí recyklace bioodpadu? Nic, stačí ho jen vhodit do přísluš-

ných kontejnerů, jejichž rozmisťování se již připravuje, nebo ho uložit na domácí 
kompost na zahradě. Příroda si už sama poradí se zpracováním tohoto odpadu. 
Při tlení probíhají tyto procesy: 

• Živiny jsou vázány v mikroorganismech, které je přeměňují na humus.
• Organické látky jsou postupně rozkládány a mineralizovány (minerální prvky 

jsou snadno přijímány rostlinami).
• Tvoří se přírodní antibiotika zneškodňující zárodky chorob.
• Tvoří se fermenty a enzymy, které posilují odolnost rostlin proti chorobám.

 
A co správně do těchto kontejnerů vhazovat? Jádřince, pecky z ovoce, listy 

a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky vajíček a ořechů, slup-
ky z citrusových plodů (celé plody rozříznout a nevhazovat ve velkém množství 
– rychle plesniví), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, 
čajový odpad, čajové sáčky. Živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy ma-
sožravých zvířat…) by se měly před vhozením do biokontejneru hygienizovat, tj. 
usmrtit původce chorob.

Studenti Obchodní akademie Karlovy Vary pod vedením dr. Chyškové

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 
uvedeny, se blokové čištění neprovádí. Blokové čiště-
ní 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.

36. týden
úterý 1. 9. 
nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova, 
Ondříčkova, Prašná, Vítězná část, Chodská, Mozartova 
(část pod Lidickou ul.), Pod Tvrzí
středa 2. 9.  
Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Ná-
rodní, Mozartova, Baarova, Mánesova
čtvrtek 3. 9. 
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehrad-
ská, Jaltská, nám. M. Horákové, Kr. Jiřího (část od křižo-
vatky se Svahovou ul. ke křižovatce s Moskevskou ul.)
pátek 4. 9. 
Nábř. Jana Palacha (část Čerťák), Koptova, Karla Čap-
ka, Foersterova, Jateční

37. týden
pondělí 7. 9. 
Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, 
Šumavská, Moskevská část 
úterý 8. 9. 
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská část (od 
Celní ul. k prodejně motocyklů Yamaha)
středa 9. 9. 
Závodu míru chodníky, Nádražní
čtvrtek 10. 9. 
Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, 
Rybářská, Příčná
pátek 11. 9. 
Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického část mezi Jiráskovou a 5. května, Italská, 
Americká
  

38. týden
pondělí 14. 9. 
Okružní, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova, 
Truhlářská, Nejdlova
úterý 15. 9. 
Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku, 
Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová, Nad Dvorem 
středa 16. 9. 
Kostelní, Rolavská, V. Nezvala, Javorová, Jabloňová, 
Palackého, Spojovací
čtvrtek 17. 9. 
Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, 
Kladenská, Kryzánkova
pátek 18. 9. 
Nákladní, plato horní nádraží, Ostrovský most, 
Jáchymovská část, Třeboňská, Českých bratří, 
Rosnická, Hraniční, Mlýnská 

39. týden
pondělí 21. 9. 
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová
úterý 22. 9. 
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. Horákové
 středa 23. 9. 
Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství, 
Poštovní, Gorkého, Bečovská
čtvrtek 24. 9. 
Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská, 
Wolkerova, Charkovská, Krymská včetně parkoviště 
před OSSZ a býv. opravnou televizí
pátek 25. 9. 
Kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, 
Karla Kučery, Adolfa Heimana včetně parkovacích 
zálivů, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
 

40. týden
úterý 29. 9. 
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od Celní 
ul. k prodejně motocyklů Yamaha)
středa 30. 9.  
Národní (část), Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní 
část, Stará Kysibelská, Úvalská 
čtvrtek 1. 10. 
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
pátek 2. 10. 
Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská 
včetněparkoviště, Severní, Konečná.

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru
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Slavní návštěvníci
a zajímavé události

1. září 1689•  - v Praze na Kampě se narodil Ki-
lián Ignác Dientzenhofer, autor chrámu Maří 
Magdaleny, označovaného jako perla baroka.

1. září 1924•  - otevřeno v 2. poschodí české stát-
ní školy v Rybářích české státní reformní reálné 
gymnázium.

2. září 1809•  - velký poplach a paniku způso-
bil výbuch Vřídla. Ihned se roznesla zpráva, 
že je u Vřídla zemětřesení. Zřítil se jeden pilíř 
mostu, ve zdech se objevily pukliny, hýbala 
se i dlažba. Po dvou hodinách došlo k uklidnění, 
ale přestal téct Zámecký pramen a Tereziin pra-
men vydával vodu jen v intervalech. Městské 
lázně byly ihned zavřeny. Příčinou výbuchu bylo 
nešetrné zacházení s vřídelní deskou. K uklidně-
ní Vřídla došlo až v polovině roku 1810.

4. září 1959•  - zazněla ve slavnostním sále Gran-
dhotelu Puppu Dvořákova Novosvětská symfo-
nie a byl zahájen hudební festival - 1. Dvořákův 
karlovarský podzim. Loni se konal už 50. roč-
ník.

4. září 1824•  - se narodil v Ansfelden rakouský 
hudební skladatel Anton Bruckner. V srpnu 
1873 dlel na léčení v Mariánských Lázních a při 
zpáteční cestě se zastavil na pozvání regenscho-
riho Aloise Janečka v Karlových Varech. Vyhledal 
dirigenta Lázeňského orchestru Augusta Labic-
kého a nabídl mu k provedení své nejnovější 
skladby.

7.-13. září 1924•  - se konaly 6. Mezinárodní po-
kračovací kurzy lékařské, založené roku 1914, 
událost, na kterou se sjížděli do Karlových Varů 
slovutní vědci a lékaři z celého světa. Tentokrát 
přijelo 588 odborníků, aby přednesli své nejno-
vější medicínské poznatky.

12. září 1819•  - zemřel pruský generál a polní 
maršál Gebhard Bluecher, kníže z Wahlsblattu, 
vítěz nad Napoleonem. Do Karlových Varů při-
jel 10. června 1816 v Napoleonově kočáře, který 
zůstal na poli po prohrané Bitvě národů u Lip-
ska. Uspořádal velkolepou slavnost, zachycenou 
na obraze, který visí v Poštovním dvoře.

16. září 1884•  - zahájena výstavba dnešního 
Městského divadla. Budova stála 409 765 zla-
tých a byla předána veřejnosti 16. května 1886.

17. září 1859•  - věnoval městu lázeňský host, 
berlínský sochař August Kiss (1802-1865) bron-
zovou lví hlavu. Je umístěna na skalách vroubí-
cích Mariánskolázeňskou ulici.

19. září 1869•  - zahájen provoz  Horního nádra-
ží.

22. září 1924•  - podle Karlovarských listů žilo 
v Karlových Varech 2000-3000 stálých českých 
obyvatel.

26. září 1959•  - otevřena první vysoká škola 
v Karlových Varech - Pedagogický institut v Ry-
bářích. Ke studiu nastoupilo 180 studentů.

20. září 1929•  - slavnostně odhalena socha Lud-
wika van Beethovena (autor karlovarský sochař 
Hugo Uher).

Září 1949•  - v Karlových Varech dlel Josef Škvo-
recký a dokončil tu svou první knihu Zbabělci.

Září 1974•  - odhalena socha Antonína Dvořáka 
od ak. sochaře Karla Kuneše. 

Mgr. Eva Hanyková

4. - 6. 9. pá-ne město, prostr. LH Thermal FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
8. 9. út 17.00 Mlýnská kolonáda Karlovarský symfonický orchestr A. Dvořák: Slovanské Tance

10. 9. čt 17.00 Thermal podium Krajský repre band
17. 9. čt 17.00 Thermal podium Marek Ztracený s kapelou
24. 9. čt 17.00 Thermal velký sál Ukončení Karlovarského kulturního léta GIPSY.CZ 
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Přehled akcí.

Změna programu vyhrazena! pořádá město Karlovy Vary

Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace na kulturní aktivity na rok 2010, 
aby své žádosti zasílali na odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury do 30. září 2009 prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary.

Účelové dotace jsou poskytovány na realizaci projektů rozšiřující nabídku kulturních akcí v Karlových Va-
rech. Účelové dotace se poskytují dle zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary, které 
jsou k dispozici na internetové adrese www.mmkv.cz.

Formuláře „Žádosti …“ jsou k dispozici:
- na informacích, v budově MMI, Moskevská 21
- u pana Bc. Šeratovského OLCRK tel.: 353 118 278
- na internetových stránkách www.mmkv.cz

Dotace na kulturní aktivity na rok 2010

Výstava slavných návštěvníků Karlových Varů za hranicemi
V srpnu se ve sportovní hale německého Oberwie-

senthalu uskutečnila výstava slavných návštěvníků 
našeho lázeňského města. Jejího zahájení se zúčast-
nil ředitel karlovarského infocentra RNDr. Petr Horký 
spolu se zastupitelem Jiřím Dietzem a spolumajite-
lem Sport und Freizentra Frankem Försterem.

Tato expozice, se kterou se veřejnost již měla pří-
ležitost seznámit v Galerii umění Karlovy Vary, ve slo-
venských Piešťanech, partnerském Baden-Badenu 
a italském Salso Magiore, byla vytvořena v rámci loň-
ského jubilea 650 let výročí založení Karlových Varů 
z prostředků věnovaných sponzory.

Kompletní výstava čítá na 240 nejvýznamnějších 
osobností z historie, Karlem IV. počínaje a osobnostmi 
filmového festivalu konče. Na sestavení textů se po-
díleli karlovarští historici PhDr. Kamila Bešťáková,

PhDr. Stanislav Burachovič, Mgr. Květoslav Kroča a již 
zesnulý Vladislav Jáchymovský.

Léto podle kalendáře pomalu končí, avšak s přicházejícím babím 
létem nás čeká mnoho hezkých, zajímavých a hlavně oblíbených 
kulturních akcí. Při ohlédnutí za uplynulým půlrokem si všimněme, 
že v letošní sezoně došlo na pár změn, které se ukázaly s odstupem 
času jako přínosné, a zaznamenali jsme na ně vesměs pozitivní re-
akce. Jsme tomu moc rádi, protože naše práce tím dostává nový 
impuls ve své činorodosti a nutí nás vymýšlet stále nové a nové 
věci tak, abychom nezkostnatěli v zajetých kolejích.

Pokud mám hodnotit naši práci na kulturním poli za poslední 
období zhruba půl roku zpět, tak jako největší úspěch vidím změ-
nu ve fungování Karlovarského městského divadla, jehož návštěv-
nost přesáhla všechna očekávání a ohlasy hovoří za vše. Nejočeká-
vanějším překvapením roku 2009 bylo otevření arény, kde jsme při 
openingových akcích zjistili, že hala je opravdu multifunkční.

No a kam v nejbližší době?
A hned nyní, na začátku září, se v plné slávě představí náš hudební festival, kterým je Dvořákův karlovarský 

podzim. Tento festival symfonické hudby si získává čím dál více popularitu jednak u nás doma a jednak v za-
hraničí. Program tohoto 51. ročníku je opravdu nabitý, a kromě děl Antonína Dvořáka na něm zazní mnoho 
skladeb světoznámých autorů. Součástí, při slavnostním zakončení, bude křest CD, které nahrál Karlovarský 
symfonický orchestr v prosinci 2008. 

Také Karlovarské kulturní léto finišuje do finále a rozloučí se 24. 9. za doprovodu skupiny Gipsy.cz.

Nedílnou součástí každého příchodu nového školního roku je Festival folklorní hudby, který proběhne tra-
dičně první víkend v měsíci září, a v měsíci říjnu tradiční Jazzový festival.

Srdečně vás zveme na všechny tyto akce, které město Karlovy Vary pořádá.
Dagmar Laubová

náměstkyně primátora

Co přineslo léto 2009 v kultuře
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Karlovarský folklorní festival

Sobota 12. 9. | 10.00 – 12.00
BUDOVA BÝVALÉ SPOŘITELNY
Prohlídka jedné z nejkrásnějších karlovarských staveb arch. Ing. Otto Stainla 
v tvarově neobarokním stylu s výrazným secesním dekorem z roku 1906,
která čeká na rekonstrukci. Odborný výklad — PhDr. Stanislav Burachovič
Koncert před budovou Bohemia Boys.

Sobota 12. 9. | 14.00 – 16.00  
TŘI KŘÍŽE, CAMERA OBSCURA, OTTOVA VÝŠINA
Lesní procházka s přednáškou o historii křížů, altánů Buková hora a Camera 
obscura, lanovky a Ottova sloupu. Sraz na prostranství u Tří křížů – každou
půlhodinu přednáška, poté  odchod na Ottovu výšinu.
Odborný výklad — Pavel Reiser a Martin Jiřík z LLKV. 
Romantické písně a fanfáry Soubor lesních rohů Corni.

Neděle 13. 9. | 10.00 – 12.00| 10 00 12 00
LÁZNĚ V. – ALŽBĚTINY  LÁZNĚ
Budova dle projektu karlovarského stavebního ředitele Ing. Franze Drobného 
z roku 1906 je poslední významnou stavbou ve stylu doznívajícího historismu
v K. Varech. V současnosti jsou Lázně V. největším balneoprovozem v Karlových
Varech. Po skupinkách budou umožněny prohlídky balneoprovozů s výkladem.
Odborný výklad o historii budovy — PhDr. Zdeněk Musil. 
Koncert před budovou Swing Studio Karlovy Vary.

Neděle 13. 9. | 14.00 – 16.00
ZÁMEČEK SEDLEC, TVRZIŠTĚ PŘEMILOVICE
Tvrziště v Přemilovicích je archeologickou památkou z 12.-13. století.,
kde poslední arch. výzkum byl prováděn před 2. svět. válkou. 
Sraz u kostela sv. Anny v Sedleci, odtud odchod k Sedleckému zámečku.
Procházka s výkladem od zámečku Sedlec k tvrzišti Přemilovice ve 14.00
a v 15.00. Autobus č. 14 odjezd od Tržnice v 13.25 a 14.25.
Odborný výklad — Mgr. Jiří Klsák.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PAMÁTEK MĚSTA 

KARLOVY VARY
12. – 13. 9. 2009

RL210x108.indd   1 14.8.09   12:35

Program 14. Karlovarského folklorního festivalu

Již 14. ročník Karlovarského folklorního festivalu 
proběhne ve dnech 4.–6. září 2009 v Karlových Va-
rech. Již počtrnácté se tedy v Karlových Varech sejdou 
domácí i zahraniční krojovaní muzikanti, zpěváci a ta-
nečníci, aby obyvatelům a návštěvníkům světozná-
mých lázní předvedli tradiční umění své země a svého 
kraje. 

Na festivalu se letos představí pět zahraničních sou-
borů ze tří světadílů – skupina z Demokratické repub-
liky Kongo, uzbecký soubor ze střední Asie a Evropu 
bude zastupovat Švédsko, Rumunsko a tradičně také 
Slovensko. Z domácích umělců zde vystoupí folklorní 
soubory z Ostravy, Chomutova, Domažlic a poprvé 
také z Liberce. Samozřejmě nebudou chybět ani čle-
nové karlovarského Souboru písní a tanců Dyleň, kte-
rý má na starost i veškerou organizaci festivalu.

Festival se koná pod záštitou ministra zahraničních 
věcí ČR PhDr. Jana Kohouta, primátora Karlových Varů 
Ing. Wernera Hauptmanna a hejtmana Karlovarského 

kraje PaedDr. Josefa Novotného za vydatného finanč-
ního přispění města Karlovy Vary, Ministerstva kultu-
ry, Karlovarského kraje a dalších institucí. 

Diváci si mohou během festivalu vybírat z celko-
vého množství 14 pořadů na nejrůznějších scénách 
ve městě i v okolí. Zcela ojedinělým programem, 
v němž se představí všichni účastníci folklorního festi-
valu, zůstává Galaprogram, který se uskuteční v sobo-
tu 5. 9. 2009 od 19.30 hodin ve Velkém sálu LH Ther-
mal. Festival již tradičně doprovodí Jarmark lidových 
řemesel na prostranství před LH Thermal.

Organizátoři festivalu pevně věří, že letošní ročník 
bude stejně zdařilý jako všechny předchozí. Přijďte, 
přijeďte, ale hlavně buďte u toho. Podobné pestré 
setkání u pramenů se totiž koná vždy jen jedinkrát 
do roka!  

Eva Hanková
členka festivalové rady

Čtvrtek 3. 9. 2009
• 19.30 FESTIVALOVÝ PŘEDVEČER – vystoupení zahraničních 

souborů.
Jáchymov, Dům kultury

Pátek 4. 9. 2009
• 10.00 – 17.00 Jarmark lidových řemesel

Prostranství před LH Thermal
• 12.00 Vystoupení souborů v rámci Porcelánových slavností

Festivalová scéna před GH Pupp
• 16.00 POZVÁNKA NA FESTIVAL

Taneční vystoupení před LH Thermal
• 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST V POŠTOVNÍM DVOŘE 

Vystoupení nejlepších domácích souborů a zahraničních 
hostů.
Karlovy Vary, Poštovní dvůr

Sobota 5. 9. 2009 (všechny uvedené pořady jsou v K. Varech)
• 10.00 – 16.30 KARLOVARSKÉ FOLKLORNÍ PÓDIUM 

Prostranství před LH Thermal
• 9.00, 11.00, Vystoupení souborů v rámci Porcelánových slavností
 13.00, 15.00  Festivalová scéna před GH Pupp
• 9.00 – 17.00 Jarmark lidových řemesel 

Prostranství před LH Thermal
• 10.00 – 15.30 TANČÍME LIDEM PRO RADOST

Vystoupení souborů na Mlýnské kolonádě

• 14.00 SLOVENSKÁ VESELICE v LH Thermal 
Pořádá Obec Slovákov Karlovy Vary

• 14.00 HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO VE ZLATÉM KLÍČI  
Pořad lidových muzik a odlehčená historie K. Varů v podání 
Dr. Burachoviče.
Muzeum Zlatý klíč

• 16.00 – 17.00 Krojovaný průvod
Trasa průvodu od Karlovarského městského divadla
k LH Thermal.

• 19.30 FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM 
Jedinečný program, ve kterém vystoupí všechny zúčastněné 
soubory.
LH Thermal – Velký sál

Neděle 6. 9. 2009
• 9.30  RANNÍ PŘÍPITEK U PRAMENU

Setkání souborů na Tržní kolonádě
• 9.00 – 14.00 Jarmark lidových řemesel 

Prostranství před LH Thermal
• 14.00 – 16.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V LOKTI

Přírodní amfiteátr pod hradem Loket 
• 14.00 – 16.00 TANEČNÍ VESELICE V POŠTOVNÍM DVOŘE

Restaurace Poštovní dvůr
Odpoledne s možností zatancovat si při lidové hudbě.
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Pořadatelem festivalu je Karlovarský symfonický orchestr. www.kso.cz ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Slavnostní zahájení dětského minifestivalu 
pohádek a představení pro děti.

Tři mušketýři a další herci zahrají 6. září 2009 od 
15.00 před divadlem ukázky z muzikálu „Tři muške-
týři“ a v průvodu, který projde lázeňským územím, 
budou osobně zvát kolemjdoucí na představení, 
která se budou konat v průběhu celého měsíce. 
Děti se mohou těšit na své oblíbené pohádky a hr-
diny: na Hurvínka, na Trautenberga nebo Jeníč-
ka a Mařenku z Perníkové chaloupky.

6. 9. 17.00 Alexandr Dumas st., Jana Gali-
nová:
TŘI MUŠKETÝŘI

  Docela velké divadlo Litvínov
12. 9. 14.00 a 16.30
  Pavel Grym: POHÁDKY PRO HURVÍNKA
  Divadlo Spejbla a Hurvínka
20. 9. 15.00 Karel Zima: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
  Divadlo z Praku
27. 9. 15.00 Martin Janouš: JAK TRAUTENBERG DĚLAL KRAKONOŠOVI 

DUCHA
  Divadlo Kompanyje Praha

Rezervace a on-line prodej: www.karlovarskedivalo.cz.

Dětský minifestival Pohádkové září 
v Karlovarském městském divadle V rámci pětidenní filmové přehlídky mezinárodních studentských filmů a debu-

tů proběhl v sobotu 15. srpna ve velkém sále karlovarského hotelu Thermal slav-
nostní ceremoniál předávání cen. Kromě udělených ocenění si vítězové hlavních 
soutěžních sekcí odnášejí ceny v hodnotě přes 250 tisíc korun.

Během pěti dní festivalového programu bylo uvedeno v devíti kinosálech 
na 200 filmů, z čehož 50 v soutěžních sekcích a dohromady 30 filmů celovečerních. 
Fresh Film Fest navštívilo téměř 3000 diváků. 

Organizátoři jsou s šestým ročníkem Fresh Film Festu spokojeni. „Důležité pro 
nás je objevování a prosazování nových talentovaných filmových tvůrců, velkou 
satisfakcí pro nás bylo 
i letošní vítězství stu-
dentského filmu Bába 
na festivalu v Cannes, 
který tam přišel právě 
s doporučením Fresh 
Film Festu,” řekl ředitel 
festivalu Martin Pošta. 
Festival plní svůj hlav-
ní cíl – tedy pomáhat 
nadějným filmovým 
tvůrcům zviditelnit 
se v rámci zahraničních 
festivalů, producen-
tů a celého filmového 
trhu.

6. Fresh Film Fest 2009

Středisko Čankovská 353 564 222
Aerobik - pro děti 6 - 8 let• 
Aerobik - pro začátečníky a pokročilé• 
Cvičení - pilátes - pro začátečníky a pokročilé• 
Šerm - pro chlapce a dívky od 4. třídy• 
Moderní gymnastika - pro dívky od 1. třídy• 
Plavání - pololetní kurz pro děti do 1. třídy• 
Judo - pro začátečníky i pokročilé• 
Šachy - pro chlapce i dívky od 1. třídy• 
Florbal - pro chlapce a dívky od 4. třídy• 
Dívčí kopaná - pro dívky od 14 let• 
Hokejbal - 4. - 6. třída • 
Ju-jitsu a sebeobrana - od 1. třídy• 
Počítače - výuka pro začátečníky a pokročilé• 
Počítače - výuka grafických programů• 
Lodní modeláři - pro chlapce od 4. třídy• 
Železniční modeláři - pro chlapce od 2. třídy• 
Rybářský kroužek - od 2. třídy• 
Motokáry - pro chlapce od 5. třídy• 

Dramatický kroužek - od 2. třídy• 
Kroužek mladých myslivců a přátel přírody • 
- od 1. třídy
Astronomický kroužek• 
Taneční soubory - scénický tanec• 
Základní pohybová průprava pro děti od 3 let• 
Tanec „hip-hop“ - od 14 let• 
Folklorní soubory - pro všechny věkové kategorie• 
Magic - strategickologické hry• 
Kytarový kroužek - pro začátečníky a pokročilé• 
Výtvarný kroužek pro předškoláky a pro školáky• 
Kurzy moderních výtvarných technik - říjen až kvě-• 
ten (soboty)
Cvičení pro maminky a děti• 
Rokenrol - začátečníci, formace dívek a taneční • 
páry
Cesta za poznáním (zábava, poznání, sport) • 
- od 1. třídy
Keramika - od 1. třídy• 

Keramika pro dospělé - začátečníky i pokročilé• 
Břišní tance - od 14 let• 
Jóga pro dospělé• 

Středisko Stará Role 353 562 961
Odbíjená - pro chlapce a dívky od 3. třídy• 
Moderní výtvarné techniky - od 1. třídy• 
Pony klub - od 2. třídy• 
Keramika na kruhu - od 1. třídy • 
Futsal - od 2. třídy• 
Akvaristický a teraristický kroužek - od 2. třídy• 
Němčina - od 1. třídy• 
Chovatelský kroužek - od 2. třídy• 
Angličtina - od 1. třídy• 
Klub mladých táborníků - od 2. třídy• 
Dětský koutek - „Myšáček“ - pro maminky a děti• 
Stolní tenis - od 2. třídy• 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, zájmové kroužky 2009/2010

Švédská režisérka Gabriela Pichler přebírá za film 
Šrámy cenu za nejlepší studentský film festivalu.

8. 9. 09
Dvořákovy sady
13:15

Vzpomínkový akt u sochy Antonína Dvořáka

8. 9. 09
Mlýnská kolonáda
17:00

Prolog festivalu Dvořákův karlovarský podzim
Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr
Karlovarský symfonický orchestr, Dirigent František Drs

11. 9. 09
GH Pupp
19:30

Zahajovací
koncert festivalu  Dvořákův karlovarský podzim
Antonín Dvořák: Slavnostní pochod, op. 54
Antonín Dvořák: Koncert pro housle a moll, op. 53 
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88
Václav Hudeček - housle
Karlovarský symfonický orchestr, Dirigent Martin 
Turnovský

18. 9. 09
GH Pupp
19:30

Koncert festivalu Dvořákův karlovarský podzim
Maurice Ravel: Bolero
Carl Orff : Carmina burana, Lívia Vénosová, Vladimír 
Doležal
Zdeněk Hlávka - vocal
Pražský fi lharmonický sbor, Sbormistr Lukáš Vasilek
Karlovarský symfonický orchestr, Dirigent Martin Lebel

22. 9. 09
Lázně III
19:30

Koncert festivalu Dvořákův karlovarský podzim
Josef Suk: Klavírní kvartet a moll, op. 1
Bohuslav Martinů: Klavírní kvartet č. 1
Antonín Dvořák: Klavírní kvartet Es dur, op. 87
Kvartet Bohuslava Martinů, Jiří Hurník - housle, Pavel 
Peřina - viola, Miroslav Petráš - violoncello, Emil Leichner 
- klavír

25. 9. 09
Divadlo
19:30

Koncert festivalu Dvořákův karlovarský podzim 
Antonín Dvořák: Karneval - předehra, op. 92, Antonín 
Dvořák: Scherzo capriccioso, op. 66
Gustav Mahler: Píseň o zemi - kantáta
Eliška Weissová a Josef Zedník - vocal 
Karlovarský symfonický orchestr, Dirigent Martin Lebel

29. 9. 09
Lázně III
19:30

Koncert festivalu Dvořákův karlovarský podzim
Chopin – Dvořák, Martin Kasík - klavír, Jiří Bárta - 
violoncello

2. 10. 09
GH Pupp
19:30

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

Pod záštitou  Václava Riedlbaucha, ministra kultury České republiky, PaedDr. Josefa 
Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Wernera Hauptmanna, primátora 
města Karlovy Vary, Ing. Andrey Pfeffer-Ferklové, generální ředitelky Grandhotelu 
Pupp Karlovy Vary, a.s., Borise Kocherova, předsedy představenstva společnosti 
BRISTOL a.s., a JUDr. Josefa Pavla, generálního ředitele společnosti Thermal - F, a.s.

51. Dvořákův karlovarský podzim
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Žáci ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary v Baden-Badenu

Již za měsíc Karlovy Vary přivítají další z festivalů. Od 7. do 11. 10. proběhne pod 
záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Rostislava Vondrušky již 4. ročník Karlo-
varského týdne, jehož součástí je i nejstarší festival filmu s turistickou tematikou 
TOURFILM. 

V letošním roce přichystala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 
pro vás, občany Karlových Varů a okolí, několik novinek. Naše aktivity jsme letos 
nasměrovali blíže k vám – TOURFILM 2009 se bude odehrávat hlavně v hotelu Ther-
mal a besedy s cestovali a projekce budou posunuty i do večerních hodin, aby je 
mohli navštívit i pracující. Připraveny jsou i soutěže pro amatérské kameramany 
ve spolupráci s Českou televizí. Hlavní hvězdou festivalu bude Ian Wright – jeden 
z nejlepších televizních moderátorů – cestovatelů na světě, který je hvězdou brit-
ského programu Globe Trekker (původně se program jmenoval Lonely Planet). 

Soutěžit s námi v rámci TOURFILMu můžete i o hodnotné ceny. Co pro to musíte 
udělat? 

- vystřihnout kupon, který naleznete v těchto radničních listech,
- dne 8. 10. přijít na Den 

s Českou televizí v hotelu 
Thermal

- sledovat filmové 
projekce a doprovodný 
program 

- zúčastnit se losování 
soutěže 

Co můžete vyhrát?
1. cena je finanční hotovost 

ve výši 10 000 Kč
2. cena finanční hotovost 

ve výši 5 000 Kč 
3. cena propagační předměty 

ČCCR – CzechTourism

Další součástí Karlovarské-
ho týdne je Lázeňský festival, 
v rámci něhož se budete moci 
seznámit s nabídkou lázeň-
ských společností během pre-
zentace v obchodním centru 
Varyáda dne 10. 10. 2009. Akce 
jistě přiláká řadu návštěvníků, 
neboť zde budete moci pobyt 
v lázních dokonce i vyhrát. 
Stačí, když vyplníte slosovací 
lístek, který naleznete v těchto 
radničních listech, v den pre-
zentace jej vhodíte do osudí 
v OC Varyáda a pak jen počká-
te, zda vás v době losování zá-
stupci lázeňských společností 
vylosují. 

Pro milovníky gastronomie je připraven program také v rámci Vinobraní na hra-
dě Loket ve dnech 10. – 11. 10. – tradiční vinobraní je doplněno gastronomickým 
městečkem se specialitami našich bavorských sousedů. 

Pokud se zajímáte o památky a jejich osud, jistě pro Vás bude zajímavá konfe-
rence na téma „význam ochrany kulturního a přírodního dědictví lázeňských měst 
pro zachování a udržitelný rozvoj lázeňství a cestovního ruchu“. Hlavní náplní bude 
případný přínos pro lázeňská města po zápisu do seznamu památek UNESCO. Tato 
konference se uskuteční dne 9. 10. v Karlových Varech. Na tuto konferenci se však 
musíte předem zaregistrovat – více informací naleznete na www.kr-karlovarsky.
cz. 

Veškeré další informace naleznete na webových stránkách projektu
www.karlovarskytyden.cz, pokud zde odpověď na Vaši otázku nenalezne-
te, kontaktujte nás na e-mailu kvt@czechtourism.cz, případně telefonicky
na 353 502 128.

Karlovarský týden…
 ...týden cestovatelských filmů a lázeňství

Žáci ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary se svými učiteli, členové školního smyč-
cového orchestru, s ředitelem školy Mgr. Václavem Richterem a dirigentem Antoní-
nem Kadeřábkem byli pozváni na 12. Dny školních orchestrů Badenska-Württem-
berska do partnerského města Baden-Badenu od 12. 7. – 15. 7. 2009. Na dopravu 
autobusem škola obdržela příspěvek od města Karlovy Vary. 

Tento festival se konal v Baden-Badenu poprvé a zúčastnilo se ho 26 školních 
orchestrů s celkem 850 žáky, ze zahraničí kromě karlovarských mladých hudeb-
níků se zúčastnil jeden školní orchestr z Číny. Karlovarští žáci vystoupili na dvou 

koncertech – odpolední koncert proběhl za nadšeného potlesku v koncertní mušli 
v lázeňském parku a pak při večerním koncertu v Kurhausu vystoupili jako vyvr-
cholení na konci. Nadšené publikum si vyžádalo přídavek jako u jediných účast-
níků. Představitel Ministerstva kultury Badenska-Württemberska Wolfhard Bickel 
včetně ředitele Gymnázia Hohenbaden Jürgena Kempfa a organizátora festivalu 
Achima Fesslera poděkovali našemu školnímu orchestru za vynikající úroveň a vy-
sokou kvalitu obou vystoupení. 

Karlovarští byli rovněž slavnostně přijati primátorem města Baden-Badenu Wolf-
gangem Gerstnerem a starostou pro kulturu Kurtem Liebensteinem v historických 
prostorách baden-badenské radnice, kde proběhlo 3. dubna 2009 slavnostní při-
jetí amerického prezidenta Baracka Obamy s představiteli Německa při vrcholné 
schůzce členů NATO. Náměstkyně primátora města Karlovy Vary Dagmar Laubová 
srdečně poděkovala za přátelskou pohostinnost občanů Baden-Badenu a za vzor-
nou organizaci celé akce. 

Žáci pobývali v rodinách, kde se setkali s velmi přátelským přijetím. Město Ba-
den-Baden spolu s organizátory festivalu připravilo pro naše žáky a učitele velice 
zajímavý program.

ZUŠ Antonína Dvořáka pozve školní orchestr Gymnázia Hohenbaden do Karlo-
vých Varů v příštím roce.  

Jitka Hradílková
vnější vztahy města

20092009

www.tourfi lm.cz

SOUTĚŽNÍ KUPON
Tourfi lm 2009

Vaše osobní přítomnost v době losování (8. 10. 16:00 – hlavní stánek České televize) 
je nezbytná. Soutěž je určená osobám starším 18ti let. Podmínkou zařazení do 

losování o ceny (1. cena 10 000,- Kč, 2. cena 5 000,- Kč, 3. cena propagační předměty 
CzechTourism) je účast na akcích Tourfi lmu a získání potřebného počtu razítek za jejich 

absolvování. Podrobné informace získáte v den konání akce u organizátora.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

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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CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

4. 9.
Zuzana Dubnová & Filip Spálený Band
Talentovaná zpěvačka a výborná pianistka v doprovodu dynamické kapely 
baskytaristy F. Spáleného; světové jazzové standardy v moderním pojetí.

11. 9.
Ondřej Štveráček Quartet
Pražská jazzová formace skvělého tenorsaxofonisty O. Štveráčka, osobitý 
projev a vlastní jedinečný hudební styl…

18. 9.
Soul Collection
Hudba nabitá salsou, sambou, bosa novou; originální hudební seskupení 
v čele s charizmatickým zpěvákem a saxofonistou V. Drtinou.

25. 9. Vibe Fantasy
Vibrafonista Radek Krampl patří k muzikantské elitě hudební scény.
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
Café Vienna
Středa  14.00 – 17.00 klavírní matiné – p. Bodlák 
Čtvrtek 19.00 – 22.00 klavírní matiné – p. Beznoska 
Sobota a neděle 14.00 – 17.00 živá hudba a zpěv – Duo Medium

Od 1. 8. – 21. 9. 2009 Vám můžeme v Café Vienně představit unikátní piano 
P194 SABINA od fi rmy PETROF s vykládáním novozélandské mušle Paua.

7. 9. Galerie Imperial
Vernisáž: PEROKRESBY – vystavuje Jiří Jun

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:
Pavel Mára – Negativ etc.
Průřez tvorbou významného českého fotografa, experimentujícího především 
ve fi gurálním žánru. (Potrvá do 13. 9.)
pokračuje: 
Friedensreich Hundertwasser - NANA HYAKU MIZU
Výstava souboru grafi ckých listů slavného rakouského malíře a architekta 
pořádaná ve spolupráci s Künstlerhaus Schirnding. (Prodlouženo do 4.10.)
pokračuje: 
Adolf Kašpar – Ilustrátor
Výstava představí harmonické ilustrace Adolfa Kašpara (1877–1934) patřící 
neodmyslitelně k literárním dílům spisovatelů 19. století a vycházející 
z realistických kořenů. (Potrvá do 18. 10.)

Vernisáž
17. 9.
17.00

Alén Diviš – Malby a kresby
Výstava tvorby Aléna Diviše (1900–1956) umožní lépe porozumět osudovým 
peripetiím života umělce. (Potrvá do 8. 11.)

STÁLÁ
EXPOZICE

Galerie umění Karlovy Vary…ze sbírky
Expozice představí díla klasiků českého moderního umění 20. století.

KONCERT
23. 9.
19.30

Bardolino
Multižánrový projekt výtečných instrumentalistů je inspirován moravskou 
a rómskou lidovou hudbou.
Ve státní svátek v pondělí 28. 9. mimořádně otevřeno od 13 do 17 hodin 
– pro Karlovarské vstup zdarma.

HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2

tel. č. 353 333 316
11. 9.
19.30

Michel de Ghelderode: TŘI HERCI, JEDNO DRAMA
Antonín Přidal: PĚNKAVA S LOUTNOU

26. 9.
15.00

Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM
Pohádkový příběh pro malé i velké diváky.
Změna programu vyhrazena!

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35

Otevřeno po–čt  15.00–18.00
Vernisáže

2. 9.
17.00

Kresba a grafi ka – Václav Hakl, Výstava potrvá do 24. 9. 2009.
PĚNKAVA S LOUTNOU, Výstava potrvá do 22. 10. 2009.

30. 9.
17.00

Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM
Pohádkový příběh pro malé i velké diváky.

Literární večery
23. 9.
18.00

Břišní tance – přednáška a ukázky – Eva Skálová

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 Labutě a Orla
Večerní odbornější pozorování letně-podzimní večerní oblohy. Doporučený 
minimální věk 10 let. 

Každou sobotu od 
15.00 do 18.00

Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední prohlídku 
hvězdárny s možným pozorováním Slunce či planet viditelných na odpolední 
obloze. 
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 4. – 6. 9. kolem měsíčního úplňku, 
ideální podmínky ke sledování Měsíce 25. – 27. 9. Ideální podmínky 
pozorovatelnosti planety Jupiter po celý měsíc. 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 se budou konat od 1. října jednou 
za 14 dnů vždy ve čtvrtek v Domě dětí a mládeže Čankovská. Podrobnější 
informace a přihlášky během září na čísle 777 95 34 21, p. Spurný nebo 
na e-mailu hvezdarna.kv@seznam.cz.

19. 9.
15.00–16.00

ASTRONOMICKÝ KLUB PRO POKROČILÉ
ŘEZ VESMÍREM 
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 si lze od 1. do 15. září vyžádat 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
51. ročník festivalu Dvořákův karlovarský podzim

8. 9.
13.15

Dvořákovy sady
Vzpomínkový akt u sochy Antonína Dvořáka

8. 9.
17.00

Mlýnská kolonáda
Prolog festivalu Dvořákův karlovarský podzim

11. 9.
19.30

GH Pupp
Zahajovací koncert festivalu 

18. 9.
19.30

GH Pupp
Koncert festivalu

22. 9.
19.30

Lázně IIl
Koncert festivalu

25. 9.
19.30

Divadlo
Koncert festivalu

29. 9.
19.30

Lázně III
Koncert festivalu

2. 10.
19.30

GH Pupp
Závěrečný koncert festivalu

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

www.kinopanasonic.cz
1. 9.

17.00
VZHŮRU DO OBLAK. USA 2009.

1. – 2. 9.
19.30

Bio Art: WRESTLER. USA 2008.

2. 9.
15.00 a 17.00 

Představení pro seniory – s vnoučaty do kina! PEKLO S PRINCEZNOU

3. – 6. 9. 
16.30

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

3. 9. 
19.30

Projekce FK KV: DĚLNÍKOVA SMRT. Rakousko 2005.

4. – 6. 9.
19.30

Bio Art: PŘEDČÍTAČ. USA, Německo 2008.

6. 9.
15.00

Bijásek pro nejmenší: HADÍ PRINC. ČR.

7. – 9. 9.
19.30

Bio Art: DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA. ČR 2009.

10. 9.
19.30

Projekce FK KV: MLČENÍ LORNY. Belgie 2008.

11. – 13. 9.
17.00

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ. Maďarsko, VB 2008.

11. – 12. 9.
19.30

KLÍČEK. ČR 2009.

13. 9.
15.00

Bijásek pro nejmenší: ŠIJU ŠIJU POHÁDKU. ČR. 

13. 9.
19.30

Bio Art – nestihli jste na MFF? OPERACE DUNAJ. ČR, Polsko 2009.

14. 9.
17.30 a 19.30

Bio Art – nestihli jste na MFF? OPERACE DUNAJ. ČR, Polsko 2009.

15. – 16. 9.
19.30

Bio Art: PIRÁTI NA VLNÁCH. VB, Německo 2009.

16. 9.
17.00

Představení pro seniory: JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM. VB 
2008.

17.–20. 9. 
17.00

PREMIÉRA: G-FORCE. USA 2009.

17. 9.
19.30

Projekce FK KV: KONEC. Maďarsko 2007.

18.–19. 9. 
19.30

NEMYSLI NA TO. Itálie 2007.

20. 9.
15.00

Bijásek pro nejmenší: ŠVEC A ČERT. ČR.

20.–21. 9.
19.30

KRVAVÉ POBŘEŽÍ. Čína 2009.

21. 9.
17.00

Bio Art – document: HOME. Francie 2009.

22. 9. 
19.30

Bio Art – document: HOME. Francie 2009.

23. 9.
19.30

Bio Art: NEZVANÝ HOST. USA 2007.

24. 9.
19.30

Projekce FK KV: VNITŘNÍ POUŠŤ. Mexiko 2008.
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25. - 28. 9.
17.00

G-FORCE. USA 2009.

25.–26. 9.
19.00

MUŽI V ŘÍJI. ČR 2009.

25.–26. 9. 
21.15

BRÜNO. USA 2009.

27. 9.
15.00 

Bijásek pro nejmenší: PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA. ČR.

27. 9. 
19.30

MUŽI V ŘÍJI. ČR 2009.

27. 9.
19.30

MUŽI V ŘÍJI. ČR 2009.

28.–30. 9.
19.30

HANEBNÝ PANCHARTI. USA, Německo 2009.

30. 9.
15.00 a 17.00 

Představení pro seniory: DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA. ČR 2009.

KLUB PADEREWSKI
Scéna Husovka

klubpaderewski@volny.cz

4. 9.
18.30

Klub Paderewski Vás zve do Husovky!
Varvara Divišová – Nový život
Vernisáž výstavy obrazů přední karlovarské autorky, která však tentokrát 
nalistovala zcela novou kapitolu. Výstava potrvá do konce října.

4. 9.
19.30

Laura a její tygři
Soulová naléhavost, funky drive a strhující rytmy. Kapela slavnější v zahraničí 
než doma zahájí 11. sezónu Klubu Paderewski!

4. 9.
21.00

Kozatay
Ledoborec dívčích srdcí Lukáš Peterka v čele známé karlovarské kapely.

5. 9.
18.30

Absurrrdní festival
Tři v jednom! Jedinečná šance spatřit tři jednoaktovky Václava Havla v jediný 
večer. Divadlo V patře ve spolupráci s Divadlem Na tahu.

10. 9.
19.30

Sefardské písně / Richard Bach
Písně a romance sefardských Židů vám prostře Velmi malý komorní orchestr 
Varvary Divišové, verši Richarda Bacha doplní Lucie Domesová.

16. 9.
19.30

Traband
Populární „dechno“ kapela se pokouší zklidnit a zlyričtit svůj projev. Jejich 
rock nesmrdí, ale dvoutaktní je pořád. A to je dobře. 

21. 9.
19.30

Pavel Dobeš
Populární slezský písničkář, který vyniká nejenom skvělým zvládnutím 
ostravského dialektu, ale i osobitou poetikou.

25. 9.
19.30.

Mário Bihári
Slovenský romský zpěvák, klavírista a akordeonista, známý především 
dlouholetou spoluprácí se zpěvačkou Zuzanou Navarovou.

29. 9.
19.30

Bluesberry
Petar Introvič vás přesvědčí, že stačí znát ty správné akordy a Hanspaulka 
může být rázem i v samém srdci Karlových Varů.

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

1. – 3. 9.
14.00, 16.00

VZHŮRU DO OBLAK. USA 2009.

1. a 2. 9.
18.00

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

1. a 2. 9.
20.30

VDANÁ SNOUBENKA. USA 2008.

4. – 6. 9.
14.00, 16.00

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ. VB, Maďarsko 2008.

3. – 6. 9.
18.00

PROROCTVÍ. USA 2009.

3. – 6. 9.
20.30

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ. USA 2009

7. – 9. 9.
16.00, 18.00

PROROCTVÍ. USA 2009.

7. – 9. 9.
20.30

BRÜNO. USA 2009.

10.–13. 9.
14.00, 16.00

DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů. USA 2009.

10.–16. 9.
18.00, 20.00

VENI, VIDI, VICI. ČR 2009.

14.–16. 9.
15.00

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

17.–20. 9.
14.00, 16.00

CESTA NA MĚSÍC 3D. USA 2008.

17.–19. 9.
18.00, 20.30

ÚNOS VLAKU 123. USA 2009.

20. 9.
18.00, 20.00

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA. USA 2009.

21.–23. 9.
16.00, 18.00

G-FORCE. USA 2009.

21.–23. 9.
20.00

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA. USA 2009.

24.–26. 9.
15.00

G. I. JOE. USA 2009.

24.–27. 9.
17.00

HANEBNÝ PANCHARTI. USA 2009.

24.–30. 9.
20.00

JÁNOŠÍK. Slovensko, ČR 2009.

28.–30. 9.
16.00, 18.00

HODINU NEVÍŠ. ČR 2009.

28.–30. 9.
22.30

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D. USA 2006.

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

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

5. 9.
19.30

Galakoncert operetních melodií
Komorní orchestr Nálady. Umělecký vedoucí Petr Macek bude program 
moderovat i v němčině.

6. 9.
15.00

Zahájení dětské podzimní sezóny před budovou divadla
Tři mušketýři a herci v kostýmech předvedou ukázky z muzikálu a průvodem 
přes lázeňské území budou zvát všechny na představení v 17.00 hodin.

6. 9.
17.00

Alexandr Dumas st., Jana Galinová: Tři mušketýři
Docela velké divadlo Litvínov. Hudební komedie, muzikál pro děti i rodiče. 
Příběh o nesmrtelném rozhodnutí: jeden za všechny a všichni za jednoho.

10. 9.
19.30

Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou v zádech
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Obnovené nejslavnější představení 
hrané v Divadle Semafor v roce 1981–1991. Místo děje: kdesi.

12. 9.
14.00 a 16.30

Pavel Grym: Pohádky pro Hurvínka
Divadlo Spejbla a Hurvínka. Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa 
pohádek. Na své pouti se seznámí s mnoha pohádkovými postavičkami.

13. 9.
19.30

Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo opery a baletu. Mistrovské dílo, posvěcené geniální 
hudbou Petra Iljiče Čajkovského.

14. 9.
19.30

Pierre Chesnot: Penzion ponorka
Divadlo V Řeznické Praha. Francouzská komedie o záletech.

16. 9.
19.30

Willy Russell: Shirley Valentine
Divadlo Rokoko a Agentura FDA. Bravurní komedie o hledání vlastní identity. 
One woman show Simony Stašové.

17. 9.
19.30

Večer pro charitu
V rámci oslav 15. výročí založení Farní charity Karlovy Vary. Účinkují: 
Y. Přenosilová, Z. Drda, M. Jagelka a další. Večerem provází Aleš Cibulka.

19. 9.
19.30

Giacomo Puccini: Bohéma
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Opera se odehrává v latinské čtvrti v Paříži okolo roku 
1830 a líčí prostředí chudých umělců – bohémů.

20. 9.
15.00

Karel Zima: O perníkové chaloupce
Divadlo z Praku. Představení je určeno dětem od 3 let, ale cílem také bylo, aby 
zajímalo a bavilo děti starší, jejich rodiče nebo prarodiče. 

23. 9.
19.30

Callie Khouri: Jako Thelma a Louise 
Divadelní spolek Frída. Thelma a Louise utíkají na malý výlet, aby se alespoň 
na chvíli uvolnily ze svého stereotypního života.

24. 9.
19.30

Galakoncert operní a baletní tvorby 
Sólisté Národního divadla Praha, Státní opery Praha a Balet Praha. 

25. 9.
19.30

Koncert Karlovarského symfonického orchestru
Koncert v rámci Dvořákova karlovarského podzimu.

27. 9.
15.00

Martin Janouš: Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha 
Divadlo Kompanyje Praha. Krkonošská pohádka, při níž se děti baví a dospělí 
vzpomínají na známé večerníčky.

28. 9.
19.30

D. Wasserman, M. Leigh, J. Darion: Muž z La Manchy 
Divadlo Na Fidlovačce. Libretista Dále Wasserman tlumočí známý klasický 
román působivou formou „divadla na divadle“. 

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna „U“

Lidická 40, Karlovy Vary – Drahovice
15. 9. 
19.30

Antické děti
Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební tvorby.

20. 9. 
19.30

Iva Procházková: Soví zpěv
Zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší...
Režie Hana Franková, hraje Studio Divadla Dagmar.

30. 9. 
19.30

Antigoné
Scénická koláž opírající se zejména o stejnojmennou Sofoklovu tragédii.

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:

8. 9.
18.30

Městská knihovna ve Staré Roli, Truhlářská 19:
Maroko aneb měsíční cestování po krásné a drsné zemi severní Afriky
Cestopisná přednáška Davida Švejnohy.

9. 9.
17.00

I. P. Pavlova 7:
Maroko aneb měsíční cestování po krásné a drsné zemi severní Afriky
Cestopisná přednáška Davida Švejnohy.

16. 9. 
17.00

„Vyprávění známého autora historické beletrie Vlastimila Vondrušky“

23. 9.
17.00

„Lidé, roky, život”
Beseda se známou socioložkou a publicistkou PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. 
V rámci akce proběhne autogramiáda autorčiných knih.

30. 9. 
17.00

Křest desky folkové zpěvačky a zároveň autorky hudby a textů 
Jany Michalcové „Zrání”

7. 10. 
17.00

Domácí akupresura II. – displej ucha a plosky nohy
Přednáší MUDr. Jaromír Pelčík.

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
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – PASÁŽ THERMALU

Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30
NOVINKA – DENZITOMETRIE – PREVENCE OSTEOPORÓZY
na objednání každé pondělí

ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY
zpracování na základě bio-impedanční analýzy In body

Přihlášky do kurzů na tel. 608 947 794, 323 536 605
21. 9. – 16. 10. MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE

6. 9. 
9.00

MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ

12. 9. 
9.00

ANTICELULITIDA - kurz zeštíhlujících masáží 
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13. 9.
9.00

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ a zábal - kurz relaxační procedury 

19. 9. 
9.00

PINDA SVEDA - kurz ayurvédské masáže bylinnými měšci

20. 9. 
9.00

GARSHAN - kurz ayurvédské anticelulitidní masáže

19. - 20. 9.
9.00

HOT STONES - kurz masáže horkými kameny

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

3., 10., 17., 24. 9.
 od 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.

Výstavy

1. 9. – 30. 9.
Kavárna Dvory:
„Skály“ autorská výstava Varvary Divišové
Vernisáž výstavy 1. 9. 2009 v 16.30 hodin za účasti autorky.

Pro děti
3., 10., 17., 24. 9.

15.00
Odpoledne plné soutěží

16., 23., 30. 9.
14.00

Hrátky v knihovně
pro děti

Pro seniory
10., 24. 9. 

10.00
Literární klub pro seniory 
pro děti

10. 9.
KURZ ARTETERAPIE – 1. lekce (celkem 5 lekcí)
Kurz je kapacitně omezen, nutno přihlásit se před začátkem kurzu v informačním 
středisku ve Dvorech. Kurz zdarma.

23. 9.
15.30

Odd. pro nevidovém Dvory:
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 1. lekce (celkem 8 lekcí)
Kurz je kapacitně omezen, nutno přihlásit se před začátkem kurzu v informačním 
středisku ve Dvorech. Cena kurzu 300 Kč.

Pro zájemce o anglický jazyk
29. 9. 
17.30

Odd. pro nevidovém Dvory:
Reading group – Čtení z anglických originálů knih

14. 9.
17.30

Studijní oddělení Lidická:
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé – 1. lekce
Kurz je kapacitně omezen, nutno přihlásit se před začátkem kurzu v informačním 
středisku ve Dvorech. Cena kurzu 1.900 Kč..

17. 9.
17.30

Kurz angličtiny pro pokročilé – 1. lekce
Kurz je kapacitně omezen, nutno přihlásit se před začátkem kurzu v informačním 
středisku ve Dvorech. Cena kurzu 1.900 Kč.

Kurzy práce na PC
9., 16., 23., 30. 9.

16.00
Vzdělávací středisko – PC učebna Dvory:
Základy práce s počítačem
Změna programu vyhrazena!

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

Otevřeno: květen–září út–ne 9–12, 13–17 hodin

Stálá expozice: Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, ukázky 
mineralogického bohatství.

do 27. 9. 

Caprichos 2009
Výstava obrazů předního českého hudebního skladatele a malíře Vladimíra 
Franze uspořádaná při příležitosti jeho životního jubilea. Výstavu doplní 
velkoformátové akvarely, v nichž autor mapuje vztah člověka a přírody.

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

Otevřeno: 5. 7.–27. 9. 2009 út–ne 9–12, 13–17 hodin

16. 9.
17.00

Přednáška „Goethovské památky v severozápadních Čechách“
Přednáší historik karlovarského muzea PhDr. Stanislav Burachovič 
a Ing. Stanislav Wiesser.

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

e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
1. 9. – 4. 9.

9.00–14.00
Zápisy do všech kurzů 

3. 9.
9.30

Zápis na plavání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 3 let

Nabízené kurzy: 
Pro rodiče s dětmi: Hrátky s batolátky, Klub dětí a rodičů, Znaková řeč 
s angličtinou pro nejmenší, Logopedie, Play Wisely, Plaváníčko
Pro děti bez rodičů: Poprvé bez mámy, Výtvarná dílnička, Angličtina hrou 
Pro dospělé: Akvaaerobik, Kondiční cvičení, Rekvalifi kační kurzy, Jóga 
v denním životě

Více o nabídce při zápisu v MCKV, Východní 6, 360 20 K. Vary.

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 – pokročilí 

Úterý
16.45

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý
18.30

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý
19.30

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 

Středa
18.00

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek
19.00

Mateřské centrum Drahovice – začátečníci a mírně pokročilí

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

5. 9.
19.00

Benefi ční koncert
Účinkují: Mužský pěvecký sbor Einigkeit, Německo. Program: písně 
německých i evropských autorů od baroka po současnost.

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

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

pokračuje Jindra Husáriková /CZ/ obrazy

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI
Jarní 1, 360 01 Karlovy Vary

26. 9.
14.00

Kavárna Blues Café
Pohádky hadrového panáčka – Podzim.
Loutkové divadlo pí Cecílie Tajšlové.

19. 7.–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

21. 9. a 22. 9.
9.00 a 11.00

Aula ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary
Jazzový koncert pro mládež SÓLO PRO SAXOFON
V rámci III. ročníku cyklu Století jazzu hraje KARLOVARSKÝ REPRE 
BAND (KRB) pod vedením Milana Krajíce. 

29. 9.
15.00 – 17.00

Před hotelem Thermal
Promenádní koncerty
dvou studentských jazzových kapel – SWINGDOWS a GRINGOS big bandu

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

www.ateliermirka.cz
atelier v provozovně Rámování

Výstava:
od 15. 9.

Výstava obrazů karlovarské výtvarnice Varvary Divišové

Kurzy kreativní tvorby:

15. 9.
17.00

Malování na hedvábí – obrázek

22. 9.
17.00

Tvorba šperku – základní postupy

6. 10.
17.00

Šperky z Fimo hmoty – brokátové efekty – novinka

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

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

2. 9.
17.00

Vernisáž výstavy 
„Lucky Waste – Šťastný odpad”
Autorka výstavy Dagmar Štrosová se zabývá přeměnou odpadu na funkční 
a krásnou věc. (Výstava potrvá do 30. 10  2009.)

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

www.mysebavime.com

4. 9.
19.30

Divadlo BezDirky / „VPŘED!“
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉ DIVADELNÍ SEZONY. Postmoderně-
surrealistický kabaret. V podání stálého souboru Městského divadla BezDirky 
v Karlových Varech.

9. 9.
19.30

Rene Lewinski / „PŘEHRADA“
DIVADLO BEZDIRKY A JEHO HRDINSKÝ EPOS Z VELÍNA HYDROELEKTRÁRNY.

16. 9.
19.30

„HRUBEŠ A MAREŠ RELOUDED“
promítání v rámci projektu „Vary brní, Brno vaří!“ DALŠÍ PREMIÉRA NOVĚ 
SESTŘIHANÉHO FILMU VLADIMÍRA MORÁVKA A JANA BUDAŘE.

23. 9.
19.30

„NA VLNÁCH ÉTERU IV. – Vítězslav Škorpil“
Premiéra POJĎME SI HRÁT NA RÁDIO! POSTAVÍME STUDIO, POZVEME HOSTA! 
– tentokrát básníka a fotbalového katalogizátora Víťu Škorpila.

26. 9.
14.00–17.00

„DESKOHRANÍ“
TJ Slovan oddíl GO a Divadlo BezDirky zvou všechny děti k hraní deskových 
her. Další informace na e-mailu: go.kv@email.cz nebo telefonu: 775 115 216.



Radniční listy | 13

S P O R T   Z á ř í   2 0 0 9

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

J E Z D E C T V Í
JK Stará Role

12. 9.  Hobby závody – přístupné i nelicentovaným jezdcům a koním

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

turiste.webpark.cz
5. 9. Říp – Sopečná hora na Středočeské tabuli
5. 9. Sokolov – Sokolovská padesátka (KČT Krušné hory Sokolov)
12.–13. 9. Evropské dny památek v Olomouci a nejbližším okolí
13. 9. Cheb – Hraničářská 30 (KČT UNION Cheb)
19. 9. Horskou naučnou stezkou z Merklína přes Kaff  na Plešivec
25. 9.–5. 10. Bulharská pohoří Vitoša, Rila, Pirin a města Bělehrad, Sofi e, 

Záhřeb. Podzimní turistická expedice s podporou autobusu.
26. 9. Krajem Doupovských hor z Vojkovic přes Kotvinu do Klášterce 

nad Ohří
3. 10. Rotavský permoník (KČT Krušné hory a město Rotava)

S K A T E P A R K Karlovy Vary - Bohatice
Centrum pro mládež a alternativní sporty o. s.

kontakt: 603 985 069, 608 023 047
12. 9.    11.00 I have a dream – Freestyle Day and Graffi  ti Jam. Skatepark Bohatice. 

Změna termínu vyhrazena.

K O P A N Á
1. FC Karlovy Vary

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
5. 9. 15.30 1. FC K. Vary – SK Dynamo Č. Budějovice B
19. 9. 15.30 1. FC K. Vary – FC Slovan Liberec B

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
5. 9. 10.00/12.15 1. FC K. Vary – FK Ústí nad Labem
19. 9. 10.00/12.15 1. FC K. Vary – FSC Libuš

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
13. 9. 10.00 1. FC K. Vary B – Lokomotiva K. Vary
26. 9. 10.00 1. FC K. Vary B – FK Ostrov

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
13. 9. 12.15 1. FC K. Vary C – Sokol Bochov
26. 9. 12.15 1. FC K. Vary C – FK Loket

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
12. 9. 10.00/11.45 1. FC K. Vary – FK UNION Cheb 2001
27. 9. 10.00/11.45 1. FC K. Vary – DDM Stará Role

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
12. 9. 13.30 1. FC K. Vary B – Sokol Bochov
16. 9. 16.30 1. FC K. Vary B – TJ Jáchymov
27. 9. 13.30 1. FC K. Vary B – Baník Pila

II. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
HŘIŠTĚ DVORY
13. 9. 10.00 1. FC K. Vary – Inferno Praha

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
6. 9. 10.00 1. FC K. Vary B – TURNAJ
20. 9. 10.00 1. FC K. Vary A – TURNAJ
27. 9. 10.00 1. FC K. Vary A/B – TURNAJ

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
12. 9. 10.00 1. FC K. Vary – TURNAJ

N O H E J B A L
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary – Doubí

2. LIGA – muži
5. 9. 10.00 SK LIAPOR WITTE – Hapon Horažďovice

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

Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
Ženy – Ženská basketbalová liga – mistrovské utkání
30. 9. 17.30 BK Lokomotiva K. Vary – Slovanka Mladá Boleslav 

Mladší dorostenky – turnaj
26. - 27. 9. za účasti Basket Slovanka, H. Králové a Gambrinus Brno 

Mladší žákyně – kvalifi kace o žákovskou ligu mladších žákyň
26. 9.  za účasti Sokol Kladno, ASPV Zákupy 

Časový sled jednotlivých zápasů mladších dorostenek a mladších žákyň 
se připravuje a bude upřesněn v denním tisku. 

T E N I S
TK Lokomotiva Karlovy Vary, o. s.

5. 9.  Okresní turnaj MIXY (smíšené dvojice) také pro veřejnost – 
neregistrovaní hráči

12. – 14. 9. Celostátní turnaj DOROSTU
19. 9.  Okresní turnaj RODINNÉ DVOJICE také pro veřejnost – 

neregistrovaní hráči
26. 9.  Celostátní turnaj čtyřher muži – Memoriál VLÁDI ZVÁRY
29. 9.  Okresní turnaj SENIOŘI také pro veřejnost – neregistrovaní 

hráči

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

O2 extraliga 2009/10
11. 9. 18.00 Karlovy Vary – Slavia
15. 9. 18.00 Karlovy Vary – Mladá Boleslav
20. 9. 17.30 Karlovy Vary – Liberec
22. 9. 18.00 Karlovy Vary – Třinec
27. 9. 17.30 Karlovy Vary – Litvínov
2. 10. 18.00 Karlovy Vary – Plzeň

TJ Slovan Karlovy Vary
otevírá sportovní pohybovou přípravku  

pro děvčata a chlapce ve věku od 6–7 let.

Cvičení začíná
od pondělí 7. září a ve čtvrtek 10. září

od 17.00 hodin
v malé tělocvičně SPgŠ, Lidická ul., K. Vary – Drahovice.

Cvičební úbor s sebou.

Informace:
děvčata – Jiřina Sieglová, 723 251 059

chlapci – Jiří Macek, 602 186 261
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Od poloviny září 2009 se opět cvičí v oddílech Sport pro všechny při Tělovýchov-
né jednotě Slovan Karlovy Vary. Cvičení je určeno každému, kdo má rád pohyb 
a chce si udržet tělesnou zdatnost a dobrou duševní pohodu. Stačí jen přijít a při-
hlásit se na některé z mnoha cvičebních hodin TJ Slovan Karlovy Vary, jejichž pře-
hled dále přinášíme: 

Zahájení cvičení ve dnech dle rozvrhu po 8. 9. 2009

Cvičení se Slovanem

Zápis Rodiče a děti + Předškolní děti (Tuhnice) dne 7. 9. 2009

Místo cvičení:  T = ZŠ Tuhnice
 DV = ZŠ Dukelských hrdinů, velká tělocvična
 DM = ZŠ Dukelských hrdinů, malá tělocvična
 PgŠ = Pedagogická škola
 O = Ostrov (MŠ Halasova 765)

Ve dnech 22. a 23. srpna se v Karlových Varech uskutečnil již 4. ročník akce s ná-
zvem Slot Game City Triathlon Karlovy Vary. Ve dvou dnech hostilo lázeňské cen-
trum celkem tři závody, kterých se zúčastnilo více než 250 registrovaných závod-
níků a závodnic.

Víkendový triatlonový maratón zahájila třicítka nejmladších závodníků WITTE 
Automotive Baby Duathlonu, zatímco sobotní odpoledne patřilo Mistrovství Čes-
ké republiky Age Groups. 

Absolutním vítězem Slot Game City Triathlonu se stali Zuzana Vlčková a Rus 
Valentin Mescheryakov. Domácí reprezentant Vojtěch Dědek zvítězil v juniorské 
kategorii a v celkovém pořadí obsadil stříbrnou příčku. 

Při nedělním závodu ITU Evropského poháru v olympijském triatlonu se diváci 
stali svědky dvojnásobného českého triumfu – vítězství si z Karlových Varů odvezli 
Radka Vodičková a Filip Ospalý.

Pestrý sportovní program navíc po oba dny doprovázela taneční vystoupení 
a koncerty revivalových kapel na podiu před hotelem Thermal. 

Letošní největší sportovní akce v Karlových Varech by se neobešla bez podpory 
městských strážníků, státních policistů a více než stovky dobrovolných organizá-
torů.

City Triathlon Karlovy Vary 2009

V případě, že máte o tuto práci zájem, zašlete nám svůj životopis na kontakt:
e-mail: manager@superbyty.cz | www.superbyty.cz | Sokolovská 88, 360 05 Karlovy Vary

Požadujeme:
· SŠ, VŠ vzdělání 
· obchodní talent (praxe v obchodě vítána)
· výborné komunikační a organizační schopnosti 
· časovou flexibilitu, aktivní a pozitivní přístup 
· řidičský průkaz skupiny B 
· schopnost nalézat řešení a východiska
· zodpovědnost 
· ochotu učit se
· zájem o realitní trh

Nabízíme:
· skvělé pracovní prostředí a příjemný kolektiv 
· kariérní postup 
· motivační nadstandardní ohodnocení dle výkonu a pracovního nasazení
· provize od 20% do 50%
· kompletní zaškolení na danou pozici a kontinuální vzdělávání 
· firemní filozofii založenou na vysokých etických standardech 
· volná pracovní doba
· tvorbu databáze klientů zajištěnou marketingovým oddělením 
· práce na živnostenský list z důvodů vysokých odměn
   pro možnosti daňové optimalizace 
· perspektivu do budoucnosti
· nástup dle dohody

Hledáme REALITNÍHO MAKLÉŘE/KY | Máte chuť pracovat? Chcete si dobře vydělat?
Hledáme schopného obchodníka/obchodnici

Oddíl Vedoucí Místo Den Hodina Zahájení
Rodiče a děti 
Tuhnice Vltavská T pondělí 1700–1800 14. 9. 09  

Předškolní děti 
Tuhnice Štěpánková T pondělí 1800–1900 14. 9. 09

Předškolní děti 
Drahovice

Ilkivová 
Tuláková PgŠ úterý 1800–1900 15. 9. 09 

Mladší žactvo 
Tuhnice Jindrová Gigal T pondělí 1600–1700 14. 9. 09

Žákyně ml. i st.
Prchalová

Kadeřábková
Stanková

DV pondělí
čtvrtek

1730–1900

1730–1900 14. 9. 09

Ženy I. Jindrová DV pondělí 1900–2000

14. 9. 09čtvrtek 1900–2000

Ženy II. Látová DV úterý 1930–2100 15. 9. 09
Ženy III. Píšová PgŠ středa 2000–2100 16. 9. 09
Starší ženy Krausová PgŠ středa 1900–2000 16. 9. 09
Jóga I. - začátečníci Kodlová DM úterý 1600–1800 15. 9. 09
Jóga II. Jungwirthová DM úterý 1800–1930 15. 9. 09
Jóga III. Jungwirthová DM čtvrtek 1630–1800 17. 9. 09
Jóga IV. Jungwirthová DM čtvrtek 1800–1930 17. 9. 09
Jóga V. Valverde O čtvrtek 1600–1730 17. 9. 09
Muži ml. Trnka T středa 1800–1900 16. 9. 09
Muži st. Tišer T středa 1900–2000 16. 9. 09
Ženy Dvory Bartošová Dvory úterý 1900–2000   8. 9. 09

Filip Ospalý právě protíná cílovou pásku závodu Evropského poháru v olympijském 
triatlonu v Karlových Varech.
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Pořádáno pod záštitou primátora města Karlovy Vary
Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz • KV Arena  
Více na www.hokej.cz

ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ

18:00 • Finsko - Česko

SOBOTA 5. ZÁŘÍ

13:30 • Rusko - Finsko 

17:00 • Česko - Švédsko

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ

14:00 • Švédsko - Finsko

17:30 • Česko - Rusko

KARLOVY VARY
3.  9 .  -  6 .  9 .  2009
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Také v průběhu konání letošního 44. ročníku MFF Kar-
lovy Vary byl ve spolupráci s městem Karlovy Vary a ex-
terními produkcemi do hlavní haly multicentra KV Arena 
připraven další zajímavý tříprogramový blok, který si ne-
nechaly ujít tisíce spokojených návštěvníků.

V neděli 5. července 2009 prodělala KV Arena svůj první 
filmový křest, když se zde exkluzivně uskutečnily poprvé veřejně PROJEKCE FILMU TOBRUK, zpraco-
vaného v superkvalitní digitální verzi 4K. Film, oceněný třemi prestižními filmovými cenami Český lev, 
uvedl produkční tým v čele s režisérem Václavem Marhoulem v čestném doprovodu primátora města 
Karlovy Vary Wernera Hauptmanna. Jedná se přitom o první české dílo zpracované touto špičkovou 
technologií.

Následující velkou zábavně a společenskou premiéru v podobě tradičního Večera města Karlovy 
Vary konaného vždy v rámci MFF KV, tentokrát nazvaného FESTIVALOVÁ DANCE PARTY s podtitu-
lem KARLOVY VARY VE FILMU, si ve funkcionalisticky moderní KV Areně nenechala ujít bezvadně 
se bavící karlovarská veřejnost ani pozvané V.I.P. a festivalové celebrity. Skvěle naladěni si všichni pří-
chozí na pozadí pestrobarevných světelných efektů užili bravurně sestavený mix retro videoklipů let 

sedmdesátých až devadesátých. Zlatým hřebem 
večera se stala několikaminutová projekce kom-
pozice Karlovy Vary – město filmu, s důvtipem 
sestříhaná ze známých filmů domácí i zahraniční 
provenience, které se v minulosti točily také v na-
šich nádherných Karlových Varech.

Červencový set akcí v KV Areně pak uzavřel 
galavečer kickboxu – KV ARENA MAX, který patřil 
vyznavačům stejnojmenných tvrdých kontaktních 
sportů a řízné rockové muziky. Šlo přitom o vůbec 
první sportovní akci uskutečněnou v multifunkční 
hale.

KV Arena žila akcemi i během letošního Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary! 

Datum Název akce Popis akce nebo programu Pořadatel
02.10. ENERGIE KV - PLZEŇ 1929 Extraliga hokeje HC Energie KV
03.10. DEN SENIORŮ */ Zábavně společenský program. Václav Neckář a skupina Bacily / taneční odpoledne s dechovkou Art 38 - umělecká ag.
06.10. ENERGIE KV - KOMETA BRNO Extraliga hokeje HC Energie KV
07.10. RUSKÝ LEDOVÝ CIRKUS Zábavný program pro děti a rodiny. Artisté i živá zvířata a mnoho nečekaných překvapení goProduction
09.10. ENERGIE KV - GEUS OKNA KLADNO Extraliga hokeje HC Energie KV
16.-18.10. VÝSTAVA JEDETO2009 Regionální prodejní výstava - zajímavosti pro celou rodinu. Chůzi zjednodušily boty a šlo to dál… Motive s.r.o.
20.10. ENERGIE KV - PSG ZLÍN Extraliga hokeje HC Energie KV
23.10. ENERGIE KV - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC Extraliga hokeje HC Energie KV
27.10. ENERGIE KV - EATON PARDUBICE Extraliga hokeje HC Energie KV
28.10. BONEY M orig. & ABBA STARS revival Koncert populárních skupin - také se vstupenkami k tanci na plochu Vlny - music agency
30.10. ENERGIE KV - SPARTA PRAHA Extraliga hokeje HC Energie KV

04.-08.11. MS UNIFIGHT 2009 */ Prestižní mezinárodní akce v mladém a dynamickém sportovním odvětví - univerzálním boji …
13.11. ENERGIE KV - MOUNTFIELD ČB Extraliga hokeje HC Energie KV
18.11. KAREL GOTT 2009 - KONCERT */ Exkluzivní koncert Karla Gotta 2009 s hostem Evou Urbanovou… Česká umělecká ag.
20.11. ENERGIE KV - VÍTKOVICE STEEL Extraliga hokeje HC Energie KV
23.11. BOŘEK STAVITEL - LIVE Populární dětské představení - jevištní podoba oblíbeného světoznámého animovaného seriálu JV agentura
27.11. ENERGIE KV - SLAVIA PRAHA Extraliga hokeje HC Energie KV
28.11. SOKOLOVSKÝ KAHAN Celorepubliková soutěž mladých krasobruslařských nadějí TJ Baník

04.12. ENERGIE KV - BK MLADÁ BOLESLAV Extraliga hokeje HC Energie KV
06.12. KONCERT - OPERA AIDA */ Premiéra díla v ČR za účasti světoznámých pěvců Ag. Müller Production
09.12. ENERGIE KV - LITVÍNOV Extraliga hokeje HC Energie KV
12.12. GALAVEČER KICKBOXU Pro vyznavače tvrdých bojových sportů - s reálnými fullkontaktními duely Vlny - music agency
13.12. ENERGIE KV - OCELÁŘI TŘINEC Extraliga hokeje HC Energie KV

Akce a programy plánované na období říjen – prosinec 2009

Změny v programové skladbě i v dílčích specifikacích jednotlivých akcí a pořadů vyhrazeny. Akce nebo programy k termínu uzávěrky zatím ani předběžně nepotvrzené, nejsou do přehle-
du zařazeny. Rozpis akcí na období 09/2009 najdete na oficiálních webových stránkách společnosti KV Arena – www.kvarena.cz, stejně jako detailní informace k jednotlivým akcím, odkazy 
na předprodejní místa, pokyny pořadatelů a další podrobnosti a aktuality. Kalendář akcí a programů samozřejmě průběžně aktualizujeme – viz náš web.

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

Kolo je jeden z nejúžasnějších lidských vynálezů. 
A právě kolům, respektive všemu, co se pohybuje, 
bude věnovaná výstava JEDETO2009, která se v karlo-
varské multifunkční aréně uskuteční ve dnech 16. až 
18. října.

A tak budou u stánků vystavovatelů k vidění kola, 
dětské kočárky, čtyřkolky, minikáry, motokáry, po-

pulární americké dvojkolky Segway a samozřejmě 
auta. „V české předpremiéře je v jednání představení 
novinky mladoboleslavské automobilky Škoda Su-
perb kombi,“ přibližuje jednu z chystaných lahůdek 
Bohumil Hlavatý, jednatel společnosti MOTIVE, která 
výstavu chystá. Vedle „komerčních“ aut možná budou 
k vidění i skuteční aristokraté na čtyřech kolech a vozy 
pro 15leté. Chystá se také příjezd vozu, který v Česku 
jezdí jen jediný. Jaký to je? Přijďte se podívat!

Plechoví krasavci nejspíše osloví hlavně mužskou 
část návštěvníků. Na své si ale přejdou i ženy a děti. 
Pokud ženy omrzí chodit po stáncích, mohou navštívit 
například kadeřníka či vizážistu – ještě krásnější za 10 
minut! A děti? Ty bude kolem arény vozit vláček. V are-
álu pro ně bude stát bílá dodávka, kterou děti mohou 
pomalovat podle svých představ. Anebo budou moci 
nahlédnout pod pokličku práce městských policistů, 

kteří slíbili, že pro caparty připraví lanovou dráhu. 
Chystá se také spousta soutěží a dětský koutek. Přímo 
z výstavního dění budou moderátoři Českého rozhla-
su vysílat pravidelné vstupy. V akci tak bude k vidění 
i „rozhlasácký“ přenosový vůz. Suma sumárum: díky 
pestré nabídce se JEDETO2009 stane vítaným cílem 
rodinných výletů.

O dopravu do areálu multifunkční haly se postarají 
autobusy Dopravního podniku Karlovy Vary. Kyvadlo-
vě budou jezdit od zastávky u Městské tržnice. Cesta 
na výstavu přitom nebude stát ani korunu! Bez zají-
mavosti není ani fakt, že celé JEDETO2009 bude bez-
bariérové a bude hostit i klub invalidů.

Letošní JEDETO je premiérové. „Chtěli bychom ale 
z této svým zaměřením ojedinělé výstavy světa v po-
hybu udělat v Karlových Varech tradici,“ dodává Bohu-
mil Hlavatý.

rozhýbe Karlovy Vary
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V rámci letošních Dnů evropského dědictví, které 
proběhnou ve dnech 12.–20. 9. 2009, budou v úterý 
15. 9. 2009 od 17.00 do 18.45 hodin zdarma zpřístup-
něny vybrané prostory Císařských lázní v Karlových 
Varech. Objekt Lázní I, nazývaný podle honosného cí-
sařského apartmá s koupelnou a salonem Císařskými 
lázněmi, byl postaven na místě barokního pivovaru 
v letech 1893–1895 podle plánů vídeňských archi-
tektů Fellnera a Helmera. Kamenické práce jsou dílem 
Petra Wolfa z Andělské Hory, autorem sousoší Prasíly 
a Léčivé moci umístěného roku 1908 před vstupem 
je chebský sochař Karl Wildfert. Nejznámější prostory, 
které budou mj. zpřístupněny, jsou císařské apartmá 
s koupelnou a tzv. Zandnerův sál s malbami Eduarda 
Lebiedzkého z Vídně v 1. patře.

V rámci této akce pořádané Karlovarským krajem 
se v atriu lázní od 19 hodin uskuteční koncert Karla 
Kahovce se skupinou George & Beatovens. V pořadu 
zazní písně 60.–90. let: Svou lásku jsem rozdal, Popra-
va blond holky, Paní v černém, Král a klaun a také ně-
kolik vzpomínkových písní na Petra Nováka: Já budu 
chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá, Povídej. 
Vstupné činí 150 Kč a celý výtěžek ze vstupného bude 
věnován na obnovu Císařských lázní.

Císařské lázně zpřístupněny 
veřejnosti

I přes všeobecně proklamovanou ekonomickou 
krizi pořádala i letos společnost Imperial Karlovy Vary 
pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje a primá-
tora města Karlovy Vary třetí ročník Imperial Design 
Symposia. Jde o dlouhodobý projekt tvůrčí spoluprá-
ce s mladou generací českých designérů a sdružením 
Czechdesign.cz na modernizaci lázeňského prostředí. 
Záměrem je podporovat rozvoj a propagaci jak čes-
kého lázeňství, tak českého designu. Letošní sym-
posium orámovala výstava porcelánových originálů 
karlovarského designéra Martina Přibíka, která byla 
k vidění v Galerii Imperial v Karlových Varech. 

Imperial Design Symposium 
vstoupil letos do třetího roční-
ku…

Porcelánový set třídílné cukřenky a vázičky 
se zlacenou perforací ve tvaru květů. Autor: Martin 
Přibík. Vytvořeno v rámci Imperial Design Symposia 
2009. 

Nestihli jste dovolenou, máte hodně práce na 
zahradě, jste pracovně vytíženi? Nabízíme kvalit-
ní a efektivní procedury, příjemné prostředí a milý 
personál.

Zkuste novinky i tradiční minerální koupele, 
bahenní zábaly či masáže, protože vám nyní na-
bízíme slevy až 15 % na naše služby! Investujte 
do svého zdraví – nic vám ho nenahradí!

Ptáte se:„Kde, jak a za kolik?“ Ve vstupní hale 
na recepci vám rádi vše vysvětlí, na pokladně na-
časují a spočítají slevu a pak již čerpáte sílu z na-
šich přírodních zdrojů.

Jednodenní, víkendové, týdenní, wellness, de-
toxikační a redukční programy vás pohladí po těle 
i duši!

KOUPELE: pro pány pivní a pro dámy vinná koupel. 
Pro lepší pohyb relaxační či pohybová koupel. S náde-
chem přírody může být rašelinová, Herbaden či per-
ličková koupel. A pro ty, kteří nechtějí či nemohou 
využít darů léčebné minerální vody, například suchá 
uhličitá koupel.  
MASÁŽE: klasická masáž celková nebo částečná. 
Jemnější je aroma masáž. Čisticí až peelingový efekt 
má medová masáž. Reflexní masáž plosky nohy pro-
krví nejen vaše unavená chodidla, ale přinese osvěže-
ní pro celé tělo. 
LÉČBA TEPLEM: hřejivá rašelina nebo parafínový zá-
bal prohřeje ztuhlé svalstvo a rozhýbe bolavé klouby.
VODOLÉČBA: střídání teplé a studené vody na celé 
tělo či pouze na dolní končetiny zažene všechny 
chmury a příjemně vás naladí.
BAZÉN: pro děti brouzdaliště, pro plavce plavecký, 25 
metrů dlouhý, pro ty, co rádi lenoší, whirpool a rela-

xační bazén. Sauna a pára, zvlášť pro pány a pro dámy! 
K tomu všemu příjemné osvěžení u Aquabaru.
GERnétic: nechte se hýčkat přírodním darem z Fran-
cie. 
SOLNÁ JESKYNĚ: přijďte si odpočinout do unikátní 
certifikované jeskyně a cítit se jako u moře, poslou-
chat relaxační hudbu, zurčení vody a na 45 minut vy-
pustit všechny starosti běžného života. Speciální časy 
pro rodiče s dětmi.
CELOTĚLOVÁ KRYOTERAPIE: u nás již po 3 roky 
úspěšná a ověřená léčba řady nemocí a metoda jedi-
nečné regenerace organizmu.
INFRASAUNA: Poslední novinka s prokázaným účin-
kem na hubnutí, zlepšení krevního oběhu, imunity, 
pomoc při pohybových potížích díky hlubokému 
prohřátí svalů a kloubů. 

Více než 60 procedur je připraveno pouze pro 
vás a vaše blízké, kolektivy či organizace v podo-
bě dárkových poukazů, zvýhodněných cen pro 
předplatitele a možnosti objednávek po telefonu. 

Těšíme se na shledanou v Alžbětiných lázních!

Alžbětiny lázně - investice do zdraví

Železniční spolek Klub M 131.1 spolu s Českými drahami, a. s.,
městem Karlovy Vary, městy a obcemi v regionu
a dalšími organizacemi zvou na

oslavy 110. výročí Krušnohorského Semmeringu
(železniční trati Karlovy Vary – Potůčky – Johanngerorgenstadt),
které se v rámci Dne železnice uskuteční v sobotu 26. září 2009.

Z programu akce:
- jízda zvláštního historického vlaku s parní lokomotivou 354.195 

z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu a zpět (odjezd vlaku 
z železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží v 8.00 h)

- výstavy kolejových vozidel a kulturní vystoupení na nádražích 
Karlovy Vary dol. n., Nová Role, Nejdek, Pernink, Horní Blatná, 
Potůčky a Johanngeorgenstadt

- jízdy na historických drezínách a na šlapadlech Slavkovské dráhy
- výstava „Krušnohorský Semmering 1899 – 2009“ v muzeu v Nejd-

ku
- výstava fotografií s železniční tematikou ve fotogalerii „Zelená 

sedma“ v Nejdku
- předprodej jízdenek na zvláštní vlaky od 21. září 2009 v infor-

mačním středisku Českých drah v železniční stanici Karlovy Vary dolní nádraží

Akce se koná pod záštitou primátora města Karlovy Vary p. Ing. Wernera Hauptmanna.
Bližší informace o akci poskytne p. Robert Koutný, tel. 602 203 548.

Pozvánka na oslavy výročí Krušnohorského Semmeringu
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REGINA DOSTÁLOVÁ

OV KV – JÁCHYMOV
Byt 2+1, 60 m2 + 3,5 

sklep a balkon v mezipatře. 
Dům po kompletní rekonstrukci. Cena 
vč. provize.

699 000 Kč

K107187
OV KV – NOVÁ ROLE

Byt 2+1, OV, 1. p./3. V kuch. 
plyn. spor. Vest. skříně. Centr. topení. bal-
kon, parkety. Sklep 6 m2. Klid. ul. Cena 
vč. provize.

999 970 Kč

K107443
OV KV – RYBÁŘE

Nabízíme k prodeji byt 
2+1, 54 m2, cihla 4. p. Byt prošel re-
konstrukcí kuchyně a koupelny. Cena 
vč. provize.

1 590 000 Kč

K105628
OV KV – DRAHOVICE

Velmi hezký byt v OV 
o celk. pl. 56,5 m2, v klidné čtvrti., pů-
vodní, udržované. Možno hypo. Cena 
vč. provize.

1 660 000 Kč

K106361

OV SOKOLOV
Byt, 3+1 a 1+1, v Sokolo-

vě centrum, 106 m2, OV, 3. p. cihl. 3+1, 
80 m2, 1+1 26 m2 slouží jako kancelář. 
Cena vč. provize.

1 660 000 Kč

K106968
OV KV – RYBÁŘE

Byt 2+1, 62 m2, 7. p., OV, 
panel, výtah, byt je pocelkové reko., 
ihned volný. veškerá obč. vybav. Cena 
vč. provize.

1 780 000 Kč

K107120
OV KV – RYBÁŘE

Byt 2+1 v OV, 53 m2. 
1. p./2 v klidném domě s dvorkem, je 
po celk. rekon. se zařízením. Cena vč. 
provize.

1 872 000 Kč

K106695
CH SOKOLOV – PŘEBUZ

Krásná, stylová chalupa, 
vč. zař. Kuchyň, 2× pokoj, kůlna, suché 
wc, sklep. Pozemky 5 000 m2. Cena vč. 
provize.

1 470 000 Kč

K106874
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KARLOVY VARY – RYBÁ E
SOKOLOVSKÁ 83

TEL.: 608 723 048

OTEVÍRACÍ DOBA: 

PO – PÁ   9.00 – 12.00   14.30 – 17.00

U nás je možné najít nejr zn jší sortiment zboží, 
který již nikde jinde není k získání – staré pohlednice, 
zápalkové nálepky, modely vlá k , autí ek a r zný 
sb ratelský a dárkový materiál.

Nám lze i toto zboží nabídnout 
k prodeji. P ij te se poradit a využijte 
našich 19letých zkušeností.

Ne vše musí skon it v popelnici!

VETEŠNICTVÍVETEŠNICTVÍ
U ČERMÁKŮU ČERMÁKŮ

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. BABY STUDIO - Alžbětiny lázně / Smetanovy Sady 1 / K.Vary / tel.: 724 242 218 / email: babystudio@post.cz
www.baby-studio.cz

Zápis do podzimního kurzu:
3. 9. - 9:00-12:00, 7. 9. - 15:00-17:00

Termíny rozmístění velkoobjemových kontejnerů v jednotlivých částech města K. Vary 2009
Objemným odpadem se rozumí: komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad a který není 
nebezpečným odpadem. Objemným odpadem jsou např. zbytky dřevěných obalů, pračky, sporáky, spotřební elektronika, koberce, starý nábytek, opotřebované pneumatiky aj.

Datum Místo
31. 8., - 2. 11. Revoluční, J. Lady, K Letišti, Pražská

1. 9., - 3. 11. Fügnerova, Hálkův vrch, Vítězná, Maďarská
2. 9., - 4. 11. Úvalská, St. Kysibelská, B. Němcové, Mozartova
3. 9., - 5. 11. Drahomířino nábřeží, Mattoniho nábřeží, Jateční, Kr. Jiřího
7. 9., - 9. 11. Krymská, Bečovská, Brigádníků, Vrázova

8. 9., - 10. 11. Plzeňská, Modenská, U vesničky SOS, K Přehradě
9. 9., - 11. 11. Svatošská, Skalní, Sopečná, U Brodu, Slovanská

10. 9., - 12. 11. Závodní, K. Kučery, Chebská, V Lučinách, Nejdecká
14. 9., - 18. 11. Plešivecká, Krušnohorská, Merklínská x Ke Hřišti, Merklínská
15. 9., - 19. 11. Majakovského, Kosmonautů, U Koupaliště, Mlýnská, Hybešova
16. 9., - 23. 11. Na Výšině, Táborská, Štúrova, Nádražní stezka
17. 9., - 24. 11. Kamenického, Lomená, Jáchymovská
21. 9., - 25. 11. Borová, Školní, Luční, Okružní, Rolavská
22. 9., - 26. 11. Počernická, Zlatý kopeček, Partyzánská, Husova x Dykova
23. 9., - 30. 11. Počerny, Rosnice, Vančurova, Čankov



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

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

AKVABELY   TJ SLOVAN
pořádají v září

 NÁBOR DĚVČAT ve věku 5-9 let 
607 594 878   akvabelykv@email.cz



Soutěžní křížovka uzávěrka tajenky 30. 9. 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 09/2009.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží cenu od Magistrátu města Karlovy Vary.

v˘prodejová

AKCE
50-80%

na textil

slevy �

Kdy?
Úter˘ - Stfieda
1. - 2. 9. 2009
8. - 9. 9. 2009
15. - 16. 9. 2009

Kde?
Karlovy Vary

Prodejní 
doba:
Úter˘
10:00 - 18:00
Stfieda
9:00 - 17:00

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

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
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Ohlédnutí za 44. Mezinárodním fi lmovým festivalem Karlovy Vary

Srdcem 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary byl tradičně hotel Thermal.

Letošní ročník Festivalového večera, kterého se poprvé 
mohla zúčastnit i široká veřejnost, se konal v nové 
KV Areně a byl pojat jako velká taneční party.

Nedílnou součástí festivalu je již několik let dobročinná 
akce Oranžové kolo, kterou pořádá generální partner 
festivalu – ČEZ. Projížď ku na rotopedu, která může 
pomoci neziskovým organizacím, si nenechala ujít 
řada známých osobností a festivalových návštěvníků.

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastnil 
i prezident republiky Václav Klaus s chotí Livií. 

Miloš Forman představil v Karlových Varech ve světové 
premiéře svůj poslední film Dobře placená procházka.

Americký herec, režisér a producent John Malkovich 
převzal Cenu za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii. Zdroj: Film Servis Festival Karlovy 
Vary.

Mezi hlavní hvězdy festivalu patřil také Antonio 
Banderas, který zde představil svůj druhý režijní film 
a převzal Cenu prezidenta festivalu. Zdroj: Film Servis 
Festival Karlovy Vary.

D ti se u í: 
 adaptovat na školu p ímo ve školním prost edí
 „zdravému“ sezení ve školní lavici a manipulaci se školními 

pom ckami, rozvíjení e i, motoriky, soust ed nosti
 s d tmi pracuje kvali  kovaný pedagog 1. stupn  ZŠ  
 pom cky na p edškolní výuku v cen
 VÝRAZNÝ INDIVIDUÁLNÍ P ÍSTUP k jednotlivým d tem
 m sí n : K  360,-

ZAHÁJENÍ VE TVRTEK 24. 9. 2009 v 15.00 hod. 
Každý tvrtek od 15.00 hod. p edškolní výuka

Každý tvrtek od 16.00 hod. výuka anglického jazyka
Dle zájmu otev eme výuku anglického jazyka i každé úterý od 

15.00 hod. 

D ti je možné p ihlašovat kdykoliv v pr b hu celého školního roku. 
Ve škole je možno absolvovat vstupní i záv re né individuální 

testy zam ené na školní zralost. 
P ihlášky lze vyzvednout ve škole od 1. 9. 2009

nebo stáhnout z www.1soukromazskv.cz

1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
Lidická 40, 360 20  Karlovy Vary

tel. 353 228 210, 608 636 528, e-mail: justikova.eva@tiscali.cz

P EDŠKOLNÍ VÝUKA 
V „OPRAVDOVÉ“ ŠKOLE

Výuka probíhá 1–2x týdn  odpoledne. 
Ve škole probíhá též výuka 

ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRO P EDŠKOLÁKY

ZDE
MŮŽE

BÝT
VAŠE

REKLAMA
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