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KARL OVARSKÉ

Nejlépe z karlovarských si v soutěži "Nejlepší stavby desetiletí v Karlovarském kraji" vedla nová budova řízení letového provozu na
letišti v Olšových Vratech.                                                                                                                                       Foto: Radek Kletečka

KONÍČEK  SE MI STAL PRACOVNÍ NÁPLNÍ
Začátkem roku odešel do penze

dlouholetý ředitel příspěvkové
organizace Lázeňské lesy Ing. Gustav
Salinger. Jeho nástupce,

(r. 1963) Vám nyní předsta−
víme prostřednictvím rozhovoru.

Po absolvování Střední lesnické
technické školy v Písku jsem začínal
jako hajný na Lesním závodě
Horšovský Týn. Současně jsem
dálkově vystudoval Lesnickou fakultu
na Vysoké škole zemědělské v Brně.

Rozhodl jsem se následovat man−
želku a tak jsem posléze odešel na LZ
Žlutice. Dělal jsem technika na polesí
Hůrky a později u Lesů ČR revírníka
na Cihelnách, které sousedí se zdejší−
mi lázeňskými lesy. Tento kraj mi ale
není neznámý, dětství jsem prožil
v Krušných horách.

Kromě toho, že jsou určené výhrad−
ně k rekreaci a léčbě, důraz je kladen
na úklid, je zde také odlišná a zajíma−

Ing. Evžena
Krejčího ,

Jak jste profesně začínal?

Co vedlo Vaše kroky do Karlových
Varů? Znal jste zdejší lázeňské lesy již
před svým jmenováním do funkce
jejich ředitele?

Jsou nějak výrazně odlišné od
ostatních lesů v naší zemi?

vější druhová skladba dřevin. Rostou tu
ve větší míře stromy listnaté, především
buky. Ty se samy zmlazují, což v běž−
ném lese není tak obvyklé.

Zdejší lázeňské lesy pokud vím,
nemají u nás obdobu, což pro mne bylo
určitou výzvou. Vyžadují jiný způsob
správy než běžné hospodářské.
Převážná část činnosti u Lázeňských
lesů je tvořena zajímavou mimopro−
dukční, svým způsobem neomezenou
tvůrčí prácí, kde lze vymýšlet a prakti−
kovat nápady, myšlenky…

V klasickém lese není cílem čistota,
ale těžba, kde ekonomická část výrazně
převažuje nad estetickou. Zde je tomu
naopak a to mne lákalo. Mimorepro−
dukční činnost, kam patří např. budová−
ní přístřešků, laviček či údržba studá−
nek, mne bavila už dříve, snažil jsem se
ji prosazovat i na svých minulých
působištích. Nyní se tedy z koníčku
stala pracovní náplň.

I nadále bydlíme v domku v Cihel−
nách. Žijeme na okraji Karlových Varů
a přitom jsme vlastně na venkově. Tak−
že k žádné převratné změně nedošlo.

Lesníci asi většinou žijí v lůnu
přírody, Vary jsou velké město. Jak
reagovala Vaše rodina na přesídlení?

Stačil už jste si nějaký zdejší kout
zamilovat?

Říká se, že "nové koště dobře mete".
Učinil jste nějaké zásadní změny ve
fungování příspěvkové organizace,
kterou vedete?

Líbí se mi zákoutí kolem altánu
Rusalka, ale zatím jsem v lese méně
často, než bych chtěl. Většinu času
trávím ve své kanceláři a úřaduji, do lesa
se dostanu zatím pouze pracovně.

Zásadní změny chystám až s novou
zřizovací listinou, která právě vzniká.
Zatím se nám podařilo změnit prodej
dřeva − dříve byl jediný odběratel, nyní
vypisujeme výběrová řízení − došlé
cenové nabídky byly velmi zajímavé. Na
středisku Březová, které dříve sloužilo
pouze k údržbě, zavádíme zpracování
dřeva.

Byli jsme také přijati do Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů
ČR. Členství v této organizaci nám
umožňuje přístup k mnoha důležitým
informacím, které ke své práci potřebuje−
me.V příspěvkové organizaci, kterou
řídím, jsem také zavedl mobilní telefony
pro lidi pracující přímo v lese. Dále jsme
zakoupili dva terénní vozy, zabezpečili
budovy, chystáme uniformy pro THP

zaměstnance, máme nové logo…

Mým hlavním cílem je prezentovat
a reprezentovat Lázeňské lesy. Proto
bylo jedním z prvních kroků po mém
nástupu do funkce zavedení nové
počítačové sítě. Pracujeme nejen
s programy lesnickými, které
umožňují např. vhodnější lesní
hospodářskou evidenci, ale i s grafi−
kou, nezbytnou pro dobrou prezenta−
ci. Vytváříme prodejní katalog, kde je
dobrá výtvarná úroveň nutností,
chystáme napojení na internet a
vlastní www stránky.

Naším hlavním posláním je zkráš−
lovat prostředí lázeňských lesů. I
v tomto směru se nám již první krok
podařil − 1. června jsme dětem k je−
jich svátku předali hřiště pod lesem
v Drahovicích. Touto cestou bychom
se rádi ubírali i v budoucnosti, takže
bylo první, ale ne posled−
ní.

Teď už v lese a v kruhu rodinném.

Čeho byste chtěl z titulu své
funkce dosáhnout?

Jak se odreagováváte od pracov−
ních povinností?

rozhodně

Hana Kaňovská
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Porota

Na koho se můžeme těšit

bude sedmičlenná, jejím předsedou
je proslulý polský režisér Krzystof
Zanussi a mj. v ní zasednou i režisér
Jan Hřebejk, makedonská herečka
Labina Mitevská či francouzská
herečka Marie Josée−Natová;

− dánský režisér a
scénárista (známý filmy Pelle dobyva−
tel či Dům duchů) uvede svůj soutěžní
film Píseň pro Martina),

− australský
režisér, scénárista a producent (získal
Oscara za melodrama Řidič slečny
Daisy) představí svůj snímek Nevěsta
větru, inspirovaný životními osudy
manželky Gustava Mahlera,

− mladičká americ−
ká herečka (hrála dceru Harisona
Forda ve filmu Vysoká hra patriotů či
Kevina Spacea v oskarové Americké
kráse) doprovází soutěžní film Ghost
World,

− světově proslulý
anglický herec, držitel Oscara za
výkon ve filmu Hanna a její sestry si
přijede pro cenu za celoživotní dílo,

− hollywoodský
režisér, scénárista a producent přiveze
svůj nový film 15 minut, kde si po
boku Roberta de Niro zahrál i náš
Karel Roden,

− anglický herec
indického původu, který se do podvě−

Bille August

Bruce Beresford

Thora Birchová

Michael Caine

John Herzfeld

Ben Kingsley

Art & Fashion Gallery Ivany Follové

Galérie Na ochozu & Charlie −
Vřídelní kolonáda ,

Galérie
Minea Vřídelní kolonáda,

Park před Lázněmi V

T. G. M. Hlavní pošta, Poštovní
most

(do 5. 8.),
−

(do 30. 7.)

(7. − 17. 7.),

Speciální desetidenní klub filmové−
ho festivalu − otevřeno by mělo být
prakticky nonstop,
Caffee Dahab 18.00 − 03.00,
Saal BarBar 22.00 − 5.00
22.00 chill out
24.00 koncert
01.30 DJs;

Každý večer od 22.00 uvádí české
filmy (mj. Jára Cimrman ležící, spící,
Rozpuštěný a vypuštěný, Obecná
škola, Kouř…)

−
− občerstvení a dětské atrakce

− podrobný
program, videoukázky uváděných
filmů, denní on−line zpravodajství
z festivalového dění, přímé přenosy
z tiskových konferencí, aktuální stav
prodeje lístků…

Milan Šára: Fotografie aktu

Český skleněný exponát −

Pojízdný kinematograf bratří
Čadíků

Dřevěné městečko

Festivalový klub Lázně I

Atrakce

Internet
http://www.iffkv.cz

Vstupenky

Projekce

Doprovodné hudební, divadelní a
sportovní programy

Výstavy

na kasách za 65 Kč (plná cena) nebo
50 Kč (studenti, vojáci, důchodci a
tělesně postižení); pokladny před
Thermalem, u Lázní III, Městského
divadla a na Imperialu, provoz od 6.00
do 23.00 hod., předprodej maximálně
na jeden den dopředu;

Thermal, kino Čas, kino Drahomíra,
Městské divadlo, Grandhotel Pupp,
Husovka, Bristol, Imperial, Richmond

Thermal, kolonády, Dvořákovy
sady, golfové hřiště, dostihový areál
Dvory, rockové a diskotékové kluby,
stadion AC Start, Husovka, Lázně I,
− denně cca deset akcí (uveřejněny
v minulém čísle KRL)
+ již IV. ročník akce Karlovy Vary
město filmu aneb Filmový festival ve
výlohách karlovarských obchodů
(letos na téma Těžký život promítače);

− foto−
grafie z MFF Karlovy Vary,
část I.
část II.

−

− práce
mentálně postižených klientů společ−
nosti DUHA −

Zuzana Mináčová & Radovan
Šubín: Festivalové okamžiky

Pavel Nešleha: Sedimenty paměti

Momentální výstava

ve foyer Velkého sálu Thermalu,
v Grandhotelu Pupp,

Galerie umění,

Galérie Alfa−Omega a

domí diváků zapsal jako filmový
Ghándhí, obdrží cenu za celoživotní
dílo,

− slavná herečka
známá mj. z filmů Tess, Kočičí lidé či
Nevěrně tvá doprovodí film Americká
rapsódie,

− sarajevský rodák
a absolvent pražské FAMU se zúčastní
zvláštního uvedení filmu Super stories
a vystoupí na koncertě se svou kapelou
The No Smoking Orchestra, spolu se
synem,

− francouzský herec
(např. filmy Cyrano z Bergeracu či
Indočína) představí film Nevěsta
větru,

− cena za
mimořádný umělecký přínos světové−
mu filmu (dílo devadesátiletého
českého režiséra bude zastupovat
Romance pro křídlovku);

uvedeny budou dva nejnovější filmy
tohoto tvůrce;

− mladému
íránskému režisérovi, který bude
členem hlavní poroty;

• Nový korejský film
• Příběh(y) filmu − Jean−Luc Godard
• Poklady evropských filmových
archívů − např. slavný Viscontiho film
Rocco a jeho bratři ...

Nastassja Kinski

Emir Kusturica

Vincent Perez

Pocta Otakaru Vávrovi

Pocta Krzystofu Zanussimu
−

Pocta Jafaru Panahimu

Retrospektivy

Z programu

HaKa

4. etapa

2. etapa

1. etapa

3.
 et

ap
a

STARÁ ROLE

TUHNICE

CYKLISTICKÁ TRASA RYBÁŘE − STARÁ ROLE

Trasa spojí stávající smíšenou stezku podél řeky Ohře s cyklostezkou Stará Role − Nová Role (zprovozněnou letos na jaře). S napojením u
Tuhnické lávky a v Rolavské ulici bude mít délku 3,5 km.

Přehledná situace: BPO Ostrov, spol. s r.o.
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Nový náměstek primátora
(4K) kandidoval v

komunálních volbách za Unii svobo−
dy. Je mu 38 let, vystudoval stavební
fakultu ČVÚT v Praze a na magistrátu
koordinuje činnost odborů majet−
kosprávního a hospodářského a
městského informačního systému.

Nemrzí. Po té, co jsem byl zvolen do
zastupitelstva a následně do rady
města, mne začala práce zastupitele
natolik zaměstnávat, že mi na podni−
kání zbývalo minimum času. Mít
stavební firmu je velmi složité a uspět
s tím, že pracujete ještě na něčem
jiném, je nereálné. Vzhledem k poli−
tické situaci jsem přijal kandidaturu na

Ing.
Vojtěch Plachý

Nemrzí Vás jako stavaře, že neřídíte
resort, kde jste byl dosud „nejvíc
doma“?

novou funkci a je to pro mne další
mocný impuls objevovat něco nového.
Práce pro veřejnost mne naplňuje a
baví. V pozici náměstka pro majetek
mám beztak hodně společného se
stavbami a budovami. Myslím, ze
právě stavařina a majetek k sobě mají
hodně blízko. A zkušenosti z podnika−
telské sféry jsou velmi cenné při řešení
každodenních složitých problémů,
které stojí před magistrátem.

Provoz a správa koupaliště se
každoročně řeší vždy až před sezónou,
což je podle mého názoru pozdě. Letos
se hodně investovalo do sociálního
zařízení, občerstvení a komunikace.
Proto v této sezóně město neuvažuje o
provozování „koupaliště“, tj. nebude
vybíráno vstupné. Koupání zde tím
pádem ovšem bude na vlastní nebez−
pečí. Situaci v areálu navíc komplikuje
platná dohoda s Českým rybářským
svazem, který zde provozuje hospo−
dářskou činnost. Koncepční materiál
využití lokality ve formě záměru jak
dál s tímto územím existuje. Město má
velké plány, ale teprve budoucnost
ukáže, co z nich je reálné.

Jako každý rok se vynakládají

Jaké plány má město s koupalištěm
Rolava?

V poslední době proběhlo několik
výběrových řízení na rekonstrukci
objektů v majetku města. Které se
v současné době opravují?

investice do škol. V současné době je
připravena oprava nádvoří ZŠ v Tuh−
nicích, vysoké školy na třídě T. G.
Masaryka a půdní vestavby do ZŠ
Rybáře...

Odbor investic magistrátu dále
chystá opravu, především zateplení,
panelového bytového domu ve
Vodárenské ulici. Jsou připraveny i
opravy fasád a střech na některých
domech v majetku města, které se
nacházejí v obchodním a lázeňském
území.

Od svého nástupu do funkce se
zabývám majetkovými vztahy v areálu
nemocnice. Vyřešení tohoto problému
má napomoci dalším investicím od
státu a tím zkvalitnění lékařských
služeb v našem krajském městě.
Máme před sebou jednání ohledně
dalších objektů v majetku města, jako
jsou Lázně III a V.

Lázně I a Národní dům jsou problé−
my, kterými se zabývá zastupitelstvo
již několik let. U Lázní I je to o to
složitější, že budoucí vynaložené
investice a využití pro komerční
činnost jsou problematické. U tohoto
objektu jedná město s investorskou
skupinou z Izraele, ale vzhledem k dél−
ce a způsobu jejich jednání panuje na
naší straně již jistá nervozita.

Čím se právě zabýváte?

Jak hodlá město dále nakládat
s Lázněmi I a Národním domem?

V současné době budeme prezento−
vat záměr dalšího využití ve všech
dostupných světových mediích a na
veletrzích. Jednání s konkrétními
zájemci předpokládám na podzim
letošního roku.

Oba objekty jsou chráněny proti
vandalům a špatným vlivům povětr−
nosti a vzhledem k velikosti investice
je potřeba problematiku řešit uvážlivě.

Že si odbor městského informační−
ho systému jako jediný v republice
odnesl za své internetové stránky
ocenění ze soutěže RegionTour v
Písku.

A osobně nově otevřená prohlídko−
vá trasa podzemím pod Vřídelní
kolonádou. Doporučuji pozornosti
všech Karlovaráků.

Je to problém. Dvě děcka jsou
v pubertě, nejmladší v 1. třídě. Moje
žena je na to momentálně sama. Věřím,
že přes prázdniny se to zlepší.
Potřebuji pohyb a ten na magistrátu
opravdu nemám. Nikdy v životě jsem
netrávil tolik času v křesle kanceláře,
proto se alespoň snažím sportovat −
hraji fotbal, tenis a ricochet. Ideální
relaxací je pro mne rodinný výlet na
horském kole v Krušných horách.

Co Vás v poslední době potěšilo?

Doma máte tři děti, jak se Vám daří
skloubit rodinu s náročnou prací
náměstka? Jak relaxujete?

Hana Kaňovská

PRÁCE NÁMĚSTKA MNE PLNĚ ZAMĚSTNÁVÁ

PODPORA SPORTU JE NEJLEPŠÍ PREVENCÍ KRIMINALITY I DROG

Na uvolněný post náměstka primá−
tora po Petru Keřkovi byl koncem
dubna zvolen zastupitelstvem města

(ODS). Je mu 51 let,
vystudoval VŠ strojní v Plzni a do
Karlových Varů přišel po absolutoriu
na umístěnku do tehdejšího KSNP
Sedlec. V letech 1993 − 95 zastával na
magistrátu funkci vedoucího tehdejší−
ho odboru správy majetku města a
investic. Nyní spadají do jeho kompe−
tence odbory dopravy, životního
prostředí, investic a architektury a
územního rozvoje.

Městskému majetku rozumím a z ti−
tulu člena zastupitelstva města se
účastním rozhodování o něm. Na

Ing. Josef Bauer

Nemrzí Vás, že neřídíte resort, kde
jste byl dosud „nejvíc doma“?

druhou stranu ale nemám zodpověd−
nost za činnost příslušného odboru.

Mám rád nové věci, rád se s nimi
seznamuji a řeším bolavá místa. Do
mé kompetence spadají odbory, kde je
třeba udělat ještě hodně práce, např.
pro lepší stav komunikací nebo čistoty.

Byli jsme v Děčíně a v Teplicích.
Oba areály aquaparků vybudovala
města svými náklady. V Teplicích je
toto centrum v provozu již od roku
1994 a spravuje ho příspěvková
organizace, která má 28 zaměstnanců.
Město dotuje jeho provoz 7 mil. Kč
ročně. Také v Děčíně, kde se centrum
momentálně uvádí do provozu hodlá
město samo areál provozovat.

Jsem si vědom, že akvacentrum
Varům velmi chybí, a rád bych jeho
výstavbu prosadil. Lokalita stávající−
ho koupaliště Rolava je pro tento
záměr vhodná, studie byla zpracová−
na. Jsme krajské město a je známo, že
podpora sportu a aktivního využití
volného času je nejlepší prevencí
kriminality a drogové závislosti.

Po kolaudaci je první etapa úprav
areálu Rolava. Vy jste byl nedávno
„na obhlídce“ městských koupališť
v severních Čechách. Jaké zkušenosti
jste si přinesl?

Mezi Vámi řízené odbory spadá i
občany velmi sledovaná doprava. Co
mohou očekávat na komunikacích
v tomto roce?

Stěžejními akcemi jsou již probíha−
jící výstavba okružní křižovatky a
rekonstrukce části Moskevské ulice.
Opravy komunikací jsou prováděny
ale po celém městě. A příští rok nás
snad čeká rekonstrukce třídy T. G.
Masaryka.

Byla zde prezentována celá řada
zajímavých věcí od ekologických
autobusů s pohonem na plyn pro
městskou hromadnou dopravu až
kupříkladu po vysavače na psí exkre−
menty.

U autobusů brzdí jejich zavedení
v místním provozu vysoké počáteční
náklady, není zde vybudována čerpací
stanice a stát jejich nákup na rozdíl od
naftových bohužel nedotuje v takové
výši, jak by si zasluhovaly. Provoz
plynových autobusů je sice levnější,
zato jejich údržba složitější. Přesto
uvažujeme, že si je otestujeme ve
zkušebním provozu.

V současné době je v jednání
především výstavba rodinných domů a
území pro podnikatelské aktivity.
Studie na rodinné domky připravuje
samo město v lokalitách ve Staré Roli

Začátkem června se v našem městě
konala ekologická konference, která
představila řadu novinek. Je některá
z nich využitelná i pro Karlovy Vary,
uvažuje se o jejím zavedení?

Zabýváte se také změnami územní−
ho plánu. Co přinesou nového?

u Rolavy, kde by jich mělo vzniknout
asi deset, v Nádražní ulici cca dvacet.

Pro podnikatelské aktivity se chystá
lokalita bývalých kasáren ve Dvorech
I, kde by mohl vyrůst hypermarket
Carefour, tzv. Karlovo centrum,
rovněž ve Dvorech, kde má zájem
stavět Tesco, a dále lokalita u Vančuro−
vy a Jabloňové ulice ve Staré Roli pro
drobné podnikání…

Sport je pro mne koníčkem číslo
jedna. Už v mládí jsem hodně sporto−
val − za studií jsem hrál za Škodu Plzeň
dorosteneckou ligu v házené i košíko−
vé, za dospělé III. ligu v kopané i
fotbal.

Nyní času příliš nezbývá, přesto
hraji pravidelně basket, příležitostně
tenis, kopanou a stolní tenis.

A tou méně obvyklou zálibou je
výroba šperků ze dřeva. Baví mne tak,
že jsem se jí jeden čas po revoluci
dokonce přivydělával − prodával jsem
své výrobky ve Varech a v Chebu.
K tomuto koníčku se dnes z časových
důvodů prakticky nedostanu, ale
zařizuji si malou dílničku a těším se, že
až jednou půjdu do penze…

Jako velký milovník sportu jste
nedávno oblékl dres v rámci přátel−
ského utkání s Baden−Badenem.
Méně známé už je, že máte ještě
dalšího, méně obvyklého koníčka.

Hana Kaňovská
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•
Ten na svém červnovém zasedání
schválilo zastupitelstvo města. Řád
především upravuje chování řidičů
taxislužby na stanovištích. Tato nová
vyhláška by měla přispět ke zklidnění
napjaté atmosféry mezi taxikáři a
magistrátem. Sami zástupci řidičů,
kteří byli na jednání zastupitelstva
přítomni, přijali řád poměrně kladně.

neschválilo na svém jednání 19.
června zastupitelstvo města. Karlovy
Vary se tak přidaly na stranu několika
dalších velkých měst, které s prodejem
těchto akcií rovněž vyčkávají.
•
se v pátek 15. června dočkalo svého
opětovného otevření. Obyvatelé
Karlových Varů tak budou mít přes
léto nejen možnost koupání v příjem−
ném prostředí, ale zároveň získali
zcela novou dráhu pro jezdce na
kolečkových bruslích. Tu během
slavnostního zahájení osobně vyzkou−
šel primátor Karlových Varů Petr
Keřka, který časem 3:02 min. ustano−
vil první rekord trati.
•
pokračuje více méně podle plánu.
Prokázal to kontrolní den primátora,
který se uskutečnil 15. června přímo
na místě. Stavba má sice kvůli složi−
tým přeložkám sítí zhruba desetidenní
zpoždění, stavbaři přesto věří, že se
kruhovou křižovatku podaří dokončit
v termínu, tj. do 15. listopadu tohoto
roku.
•
má nové výtvarné ztvárnění. Hned
čtyři výtvarníci uspěli v soutěži o nové
výtvarné ztvárnění Ceny města
Karlovy Vary. Přestože rada města
původně měla vybrat pouze jeden
z návrhů, nakonec z jedenácti přihláše−
ných zvolila čtyři. Důvod byl prostý:
všechny vybrané návrhy byly tak
kvalitní, že se radní nedokázali
shodnout na tom nejlepším.

Taxikáři dostali provozní řád

• Prodej akcií České spořitelny

Koupaliště Rolava

Stavba kruhové křižovatky

Cena města Karlovy Vary

•
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí
bylo v horních Drahovicích ve Hřbi−
tovní ulici otevřeno nové lesní dětské
hřiště. To během jediného měsíce
vybudovali zaměstnanci Lázeňských
lesů. Jak řekl ředitel této organizace
Evžen Krejčí, děti si do této lokality
chodily hrát odnepaměti. Proto se
s kolegy rozhodli jim na tomto místě
vybudovat houpačky, prolézačky,
altánek a další atrakce. Zajímavé je, že
vše je ze dřeva.
•
Abdelmadjid Menasra navštívil ve
středu 6. června Karlovy Vary. Během
celodenního programu, při němž ho
doprovázel primátor města Petr Keřka,
si prohlédl sklárnu Moser a porcelán−
ky v Nové Roli a Lesově. Po obědě
v GH Pupp následovala vycházka po
lázeňské čtvrti, jejíž součásti mimo

Děti dostaly nové hřiště

Alžírský ministr průmyslu

jiné byla také návštěva divadla.
Alžírskému ministrovi, který byl
v České republice na několikadenní
oficiální návštěvě, se v Karlových
Varech velmi líbilo. Tomáš Grosser

Prominutí poplatku
z prodlení

Zastupitelstvo města schválilo
prominutí části dluhů všech třetích
osob (dlužníků) vůči městu Karlovy
Vary, které vznikly z nájemních
vztahů k bytům ve vlastnictví města
Karlovy Vary a které jsou tvořeny
poplatky z prodlení z dlužného
nájemného z nájemních vztahů k by−
tům ve vlastnictví města Karlovy
Vary a úhrad za plnění poskytovaná z
užívání bytů, a to za současného
splnění následujících podmínek:
• Uzavření dohody o splátkách v do−
bě do 31. 12. 2001 mezi dlužníkem a
Magistrátem města Karlovy Vary
prostřednictvím příslušné realitní
kanceláře formou notářského
zápisu. Poplatky za vyhotovení
notářského zápisu uhradí dlužník.
V této dohodě budou započteny
poplatky z prodlení do data podpisu
dohody o splátkách. Jedná se o
prominutí pouze těch poplatků z pro−
dlení, které vzniknou od data
uzavření dohody o splátkách do data
úhrady dluhu. V případě, že lhůta
splátek je delší než 18 měsíců, musí
tuto dohodu o splátkách schválit
zastupitelstvo. V případě, že dlužník
poruší dohodu o splátkách nebo
opětovně neuhradí nájemné, nebo
úhrady za plnění poskytované z uží−
vání bytů, jsou poplatky z prodlení
započítány v plné výši.
• Toto prominutí nezahrnuje případy,
kdy bude o úhradu dluhu dlužníka
vůči městu K. Vary, vzniklého z
nájemních vztahů k bytům ve
vlastnictví města K. Vary, vedeno
nebo skončeno soudní řízení.

Toto prominutí nezahrnuje
případy, kdy byl využit tzv. Generální
pardon, a to z důvodu, že by došlo k
zneužívání těchto akcí.
• Toto prominutí se nevztahuje na
dluhy vzniklé po datu 1. 4. 2001.

OMaH

PRODEJ DOMÙ
Zastupitelstvo mì sta schválilo
v è ervnu prodej nemovitostí:

Gagarinova 503/14
Gagarinova 504/16
Gorkého 1757/7
Gorkého 1759/11
Jabloò ová 250/6
Jáchymovská 236/55
Kpt. Nálepky 265/9
Kpt. Nálepky 266/11
Námì stí 17. listopadu 398/9
Pod Jelením skokem 481/16
Varšavská 1237/17

SOBOTA 8. ZÁŘÍ

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ

Národní dům − částečná prohlídka budovy,

Olšová Vrata − Kostel sv. Kateřiny − prohlídka nejstarší
funkční památky na území města, Folklórní soubor
OLŠAVA − vystoupení před kostelem
dům PETR − prohlídka domu po rekonstrukci,
Cimbálová muzika SLAVIČAN ze Slavičína

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch − prohlídka kostela,
skupina CON BRIO před kostelem
Zámecká kolonáda − módní přehlídka

Sadová kolonáda − odborný výklad k rozsáhlé
rekonstrukci

10.00 − 12.00

14.00 − 16.00

16.00 − 18.00

10.00 − 12.00

13.30

16.00 − 17.00

Folklórní soubor ŠUMAVA − koncert před budovou

prohlídka nové Zámecké kolonády − vždy po 15 minutách
COLLEGIUM FIDDLE DOLCE − koncert před
budovou

Promenádní koncert Karlovarského symfonického
orchestru

14.00 −16.00

7. září

8. září

9. září

− zahájení festivalu
Koncert zahraničních souborů a hostů

− kolonádní koncerty
− koncerty pro Dny porcelánu

dopoledne před Národním domem − koncert pro Dny
evropského dědictví

− koncert pro Dny evrop.  dědictví
− koncert Folklore Egrensis − pořad

regionálních souborů
− 2. Slovenská veselica − obec Slovákov

prostranství před Petrem − koncert pro Dny evrop. dědictví
průvod souborů městem

− GALAKONCERT

− kolonádní kocerty
− koncerty pro Dny porcelánu

− taneční veselice

17.00 před LH Thermal
19.30

10.00 −16.00 Mlýnská a Vřídelní kolonáda
10.00 − 17.00 Grandhotel Pupp

14.00 Olšovovratský kostel
14.00 Mlýnská kolonáda

14.00 − 22.00 LH Thermal
16.00

16.30 − 17.30
19.30 − 21.30 Thermal − velký sál

10.00 − 14.00 Mlýnská a Vřídelní kolonáda
10.00 − 14.00 Grandhotel Pupp
14.00 − 16.00 Poštovní dvůr

Den otevřených dveří památek 6. Karlovarský folklórní festival

V lázeňských lesích se objevují první objekty, o jejichž vybudování se zasloužil
nový ředitel. (Foto k článku na str. 1 HaKa)
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STAVBY REALIZOVANÉ  MĚSTEM

Sadová kolonáda − celková obnova, I. −III. etapa, zahájení: 06/2000,
ukončení: 06/2001, nákl. investice: 19 mil. Kč (Dotace MK 3,8 mil. Kč)

Cyklostezka Stará Role − Nová Role, zahájení: 10/2000,
ukončení: 12/2000 nákl. investice: 2 mil. Kč (dotace 1,4 mil. Kč)

Sportovně rekreační mola a okružní komunikace Rolava
zahájení: 06/2000, ukončení: 06/2001, nákl. investice: 8,6 mil. Kč

Oprava mostu ve Staré Roli − Nádražní ulice
zahájení: 7/2000, ukončení: 11/2000, nákl. investice: 4,8 mil. Kč

Růžový vrch − hřiště
zahájení: 07/2000, ukončení: 10/2000, nákl. investice: 7,6 mil. Kč

Oprava vad panelového domu Brigádníků č.o. 2 − 18, zahájení: 09/2000
ukončení: 11/2000, nákl. investice: 12,9 mil. Kč (dot. MMR: 4,7  mil. Kč)

Dostavba terminálu veřejné dopravy Karlovy Vary − dolní nádraží, rea−
lizace: 01 − 11/2000, nákl. investice: 67 mil. Kč (z toho město 10 mil. Kč)

Obnova oplocení evangelického hřbitova v Drahovicích, zah.: 08/2000
ukončení: 12/2000, nákl. investice: 0,9 mil. Kč (dotace MK 0,5 mil. Kč)



ŠKOLSTVÍ, KULTURA
6 Město Karlovy Vary na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19. června 2001, dle ustanovení § 14 a 19a − e zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení ustanovení § 9 odst. 1 písm. a), h) zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydává tuto obecně závaznou vyhláš−ku č. 8 /2001: Čl.1Úvodní ustanovení1) Město Karlovy Vary (dále jen „město“) zavádí povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených městem (dále jen „příspěvek“) na provoz mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen "zařízení“) zřízených městem.2)Příspěvek platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen „plátce“) prostřednictvím pracovnice školy pověřené výběrem příspěvků ředitelem školy.3)Město příspěvek použije na úhradu neinvestičních nákladů příslušného zařízení.4)Správcem příspěvku je odbor lázeňství, kultury a vzdělanosti Magistrátu města Karlovy Vary nebo příslušná škola s právní subjektivitou.Čl. 2Výše příspěvku

1)Výše příspěvku plátce je stanovena na základě výsledků roční uzávěrky a činí maximálně 30% neinvestičních nákladů města. 70% neinvestičních nákladů hradí obec, v níž je dítě hlášeno k trvalému pobytu nebo v níž se trvale či dlouhodobě zdržuje, správci příspěvku ze svých zdrojů. Jestliže je plátce od hrazení příspěvku osvobozen, hradí tato obec plnou výši neinvestičních nákladů.2)Příspěvek na dítě zapsané k docház−ce činí:a) ve školní družině nebo školním klubu na celý měsíc 100 Kč/měsíčněb) v mateřské škole na celý měsíc − na celodenní provoz 300 Kč/měsíčně− na polodenní provoz 200 Kč/měsíčněc) v mateřské škole na maximálně 3 1)dny v měsíci podle zvláštního zákona − na celodenní provoz 15 Kč/pracovní den− na polodenní provoz 10 Kč/pracovní den3)V případě uzavření zařízení v pra− covní den nebo při zápisu či ukončení docházky do zařízení v průběhu měsíce se vybírá/vrací příspěvek ve výši:a) ve školní družině nebo školním klubu                       5 Kč/pracovní den b) v mateřské škole  celodenní provoz                                          15 Kč/pracovní denc) v mateřské škole  polodenní provoz                               10 Kč/pracovní den4) Za nepřítomnost dítěte zapsaného   k docházce se příspěvek nevrací.Čl. 3Splatnost příspěvku a penále1) Příspěvek je povinen plátce zaplatit:!podle čl. 2 odst. 2 písm. a, b) této vyhlášky do 15. každého měsíce;!podle čl. 2 odst. 2 písm. c) a odst. 3 této vyhlášky předem.2) V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, je plátce povinen uhradit penále, které činí 5 Kč za každý i započatý kalendář−ní den prodlení, nejvýše však do výše dlužného příspěvku.Čl. 4Osvobození od příspěvku1) Příspěvek neplatí plátce v případě, že by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 2)a nezbytných nákladů na domácnost .2) Plátce uplatňuje nárok na osvoboze−ní od hrazení příspěvku podáním žádosti u správce příspěvku. Plátci při přiznání nároku na osvobození od hrazení příspěvku vzniká povinnost ohlásit nejpozději do 8 dnů správci příspěvku jakoukoliv změnu okolností majících rozhodující vliv na úhradu nebo osvobození od poplatku. V pří− padě nesplnění této povinnosti bude plátci správcem příspěvku  se zpětnou platností k datu, kdy ke změně došlo,  vymáhána úhrada dlužné částky, v pří− padě jejího vzniku smluvní pokuta, nejvýše však do výše dlužné částky.3) Osvobození je přiznáváno plátci na dobu 12 měsíců počínaje měsícem prokázání skutečností uvedených v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. Žádosti o osvobození je možno podávat v prů− běhu celého školního roku.4) Na celý školní rok jsou osvobozeni plátci dětí z dětských domovů a dětských vesniček SOS.Čl. 5Zrušovací ustanoveníZrušuje se obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 9/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.Čl. 6ÚčinnostTato vyhláška byla vyhlášena dne 2. 7. 2001 a nabývá účinnosti dnem 17. 7. 2001.Primátor města Karlovy VaryIng. Petr Keřka1. náměstek primátora městaKarlovy VaryMgr. Zdeněk Roubínek1) § 30 odst. 6 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo−ře, ve znění pozdějších předpisů (umístění dítěte v mateřské škole nejvýše na 3 dny v měsíci bez odebrání rodičovského příspěvku).2) § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
VÝZVA

Odbor zdravotnictví a 
sociálních vìcí

Magistrátu mìsta 
Karlovy Vary

spolu 
s komisí prevence 

kriminality a drogové 
závislosti
oznamuje 

všem subjektùm 
pùsobícím v oblasti 
prevence kriminality 
a drogové závislosti, 

že mají možnost se

do 31. èervence
ucházet o poskytnutí 

úèelové dotace.
Krycí listy k žádostem jsou 

k dispozici u
Vlasty Jirátové 

magistrát mìsta, OZSV 
1. patro è. dveøí 108, 

tel.: 3118 226

VÝZVA
k pøedložení návrhù projektù na realizaci kulturních akcí 

v roce 2002.
Mìsto Karlovy Vary vypisuje výzvu na realizaci 

vyjmenovaných kulturních akcí:
Akce termín   pøíspìvek mìsta
* Zahájení lázeòské sezóny 3.- 4. 5./2002 300 tis. Kè
* Mezinárodní jazzový festival 01 - 12/2002 250 tis. Kè
* Mezinárodní folklórní festival 7. - 8. 9./2002 90 tis. Kè
* Festival rockové, folkové nebo alternativní hudby 

01 - 12/2002 100 tis. Kè
* Den seniorù 10/2002  100 tis. Kè
* Den otevøených dveøí památek 7. - 8. 9./2002 100 tis. Kè
* Prázdninové aktivity dìtí a mládeže v oblasti kultury 

07 - 08/2002 200 tis. Kè
Nabídka musí obsahovat údaje o žadateli, podrobnì zpracovaný 

dramaturgický zámìr, podrobný rozpoèet (finanèní spoluúèast 
žadatele).

Nabídky mohou zájemci doruèit osobnì do podatelny magistrátu 
mìsta nebo poslat na adresu Magistrát mìsta Karlovy Vary, OLKV, 
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, a to v øádnì uzavøené obálce 
oznaèené názvem akce.

Lhùta pro podání nabídek je 1. øíjna 2001
Pøípadné informace podá: 

odbor lázeòství, kultury a vzdìlanosti - oddìlení kultury  
Jana Srvátková 

tel.: 017/3118 278, 
magistrát mìsta, pøízemí - kanceláø è. 041

UPOZORNÌNÍ
Magistrát mìsta 

Karlovy Vary
upozoròuje žadatele

o poskytnutí úèelové dotace 
na rok 2002 v oblasti 

tìlovýchovy a sportu, kultury a 
oblasti sociální, aby své 

žádosti zasílali na pøíslušné 
odbory 

do 1. øíjna 2001
prostøednictvím podatelny 
Magistrátu mìsta Karlovy 

Vary, Moskevská 21, 
361 20 Karlovy Vary.

Tiskopisy žádostí jsou 
k dispozici u informátorky 

v pøízemí budovy.
Informace podají:

Anna Procházková 
tel.: 3118 444 (tìlovýchova)

Jana Srvátková 
tel.: 3118 278 (kultura)
Miluše Jednorožcová 
tel.: 3118 280 (sociální)

Vlasta Jirátová 
tel.: 3118 226 (prevence 

kriminality a drogové 
závislosti)

OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaloženýchměstem na provoz mateřských škol, školních družin a školních klubů

ÚČELOVÉ DOTACE
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Vnitřní předpis města Karlovy Vary k pronájmu nebytových prostor
v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Karlovy Vary

(dále jen “Předpis“)

Definiční ustanovení

I. Rozsah působnosti

II. Sledování volných
nebytových prostor

III. Schvalování záměru

Nevyplývá−li z kontextu něco jiného,
mají v Předpise následující slova a
výrazy (tam, kde jsou uvedeny s vel−
kým počátečním písmenem) tento
význam:

znamená Komise pro
hospodaření s majetkem města; a

znamená
místnost či soubor místností, které
podle rozhodnutí stavebního úřadu
jsou určeny k jinému účelu než
k bydlení, s výjimkou příslušenství
bytu či společných prostor v domě
nebo garáže, a které jsou umístěny
v bytových či nebytových domech ve
vlastnictví města Karlovy Vary; a

znamená místnost či soubor
místností, které podle rozhodnutí
stavebního úřadu jsou určeny k dané−
mu účelu; a

znamená Radu města
Karlovy Vary; a

znamená
nebytový prostor, ke kterému neexis−
tuje platná a účinná nájemní smlouva
a/nebo smlouva o výpůjčce či jiné
formě užívání třetí osobou; a

znamená zákon č. 116/1990
Sb. o nájmu a podnájmu nebytových
prostor ve znění pozdějších předpisů.

Tento Předpis upravuje podmínky
sledování obsazenosti Nebytových
prostor, výběru nájemce Nebytových
prostor, uzavírání nájemních smluv,
prodlužování nájemních vztahů v Ne−
bytových prostorech a ukončování
nájemních vztahů v Nebytových
prostorech, není−li dřívějšími smlou−
vami o nájmu nebytových prostor
stanoveno jinak.

a) Volné Nebytové prostory a garáže
sleduje odbor majetkoprávní a
hospodářský, který nejpozději do 14
dnů ode dne prokazatelného zjištění
uvolnění Nebytového prostoru nebo
řádného předání Nebytového prostoru
městu Karlovy Vary předloží písemný
záměr nájmu Nebytového prostoru
nebo garáže Radě města, vyjma
Nebytových prostorů, které se nachá−
zejí v lázeňském nebo obchodním
centru města.
b) Nebytové prostory nacházející se
v lázeňském nebo obchodním centru
města předloží odbor majetkoprávní a
hospodářský na jednání Komise (viz.
článek III. písm. a) Předpisu“).

a) Záměr nájmu Nebytového prostoru
dle článku II. písm.b) je předložen
odborem majetkoprávním a hospodář−
ským Komisi, která záměr nájmu
Nebytového prostoru:
(i) doporučí Radě ke schválení, nebo
(ii) nedoporučí radě ke schválení.
b) V případě doporučení Radě ve
smyslu článku III. písm. a) bod (i)
Předpisu Komise doporučí podmínky

“Komise“

“Nebytový prostor“

„Garáž„

“Rada“

“Volný Nebytový prostor“

“Zákon“

zveře jněn í záměru proná jmu
Nebytového prostoru na úřední desce
Magistrátu města Karlovy Vary.
Záměr pronájmu musí být ve smyslu
ustanovení § 36a zákona č. 367/1990
Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn na úřední desce
Magistrátu města Karlovy Vary
nejméně po dobu patnácti dnů. Pokud
Komise doporučí a Rada města schválí
je záměr zveřejněn na dobu schvále−
nou Radou města.
c) V případě nedoporučení Radě ve
smyslu článku III. písm. a) bod (ii)
Předpisu Komise doporučí odboru
majetkoprávnímu a hospodářskému
další postup při přípravě záměru na
nájem nebytových prostor.
d) V případě postupu dle článku III.
písm. a) bod (i) Předpisu doporučí
Komise Radě, zda dojde ke zveřejnění
obecného záměru nebo speciálního
záměru, tj. záměru nájmu nebytového
prostoru konkrétnímu subjektu nebo
za konkrétním účelem.
e) O zveřejnění záměru nájmu
Nebytového prostoru na úřední desce
Magistrátu města Karlovy Vary
rozhoduje Rada.
f) Rozhodnutí o vyhlášení záměru
nájmu Nebytového prostoru obsahuje
zejména:
(i) základní informace o Nebytovém
prostoru (alokace nebytového prosto−
ru, výměra nebytového prostoru,
minimální nájemné za m /rok apod.); a
(ii) popis záměru města Karlovy Vary,
včetně přípravy prodeje domu, popř.
požadavku převzetí dluhu vzniklého
z předchozích nájemních vztahů
k Nebytovému prostoru; a
(iii) termín uzávěrky žádostí o nájem
dle článku IV. písm. a) Předpisu; a
(iv) informace o připravovaném
nájemním vztahu k Nebytovému
prostoru;

a) Podmínkou zařazení zájemce o
nájem nebytového prostoru do výběru
je úplné vyplnění předepsané žádosti,
která je nedílnou součástí tohoto
Předpisu − příloha č. 1 a její včasné
podání do podatelny Magistrátu města
Karlovy Vary. Další podmínkou je
složení kauce ve výši trojnásobku
nájemného − dle pokynů ve zveřejnění
záměru pronájmu s tím, že v případě
odstoupení žadatele propadá jistina ve
prospěch města. Kopie potvrzení o
zaplacení jistiny bude vložena do
obálky spolu s žádostí a nabídkou.
b) Žádosti o nájem Nebytových
prostor budou podávány na předepsa−
ném tiskopise v zalepené obálce
označené nápisem "Pronájem + adresa
nebytového prostoru".
c) Obálky obsahující záměry zájemců
o nájem nebytových prostor budou
otevírány výlučně při jednání Komise,
s výjimkou případů stanovených v ná−
sledující větě tohoto písmene
Předpisu. Bude−li řádně a včas doruče−
na pouze jedna žádost na nájem
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IV. Podmínky a způsob výběru
nájemce

Nebytového prostoru, obálku otevřou
alespoň dva členové Komise, a to i
mimo jednání Komise.
d) O otevírání obálek bude sepsán
písemný protokol, který vždy podepíší
alespoň dva členové Komise a jeden
pracovník odboru majetkoprávního a
hospodářského pověřený otevíráním
obálek.
e) Výběr nájemce Nebytového
prostoru je prováděn podle zveřejně−
ného záměru pronájmu. V případě dle
článku IV. písm. c) aliena druhá
Předpisu bude návrh na přidělení
Nebytového prostoru jedinému
zájemci předložen přímo k rozhodnutí
Radě.
f) Komise po posouzení žádostí dle
článku IV. písm. e) Předpisu doporučí
Radě pořadí žadatelů.
g) Nepodá−li v době zveřejnění záměru
nájmu Nebytového prostoru na úřední
desce Magistrátu města Karlovy Vary
žádný uchazeč žádost o nájem nebyto−
vých prostor a zůstává−li zájem města
Karlovy Vary na nájmu Nebytových
prostor nezměněn, může být přijata
další nabídka, podaná po termínu
vyvěšení.
h) Komise může doporučit Radě města
jiný způsob výběru nájemce (např.
licitace).

a) Nájemné v Nebytových prostorech
bude diferencováno dle činností v Ne−
bytových prostorech uskutečňova−
ných:
(i) politické strany, poslanci a senátoři
parlamentu České republiky
− výměra nebytového prostoru do 100
m (celková výměra nebytových
prostor jedné politické strany v Kar−
lových Varech) za cenu 200,−
Kč/m /rok. Ostatní plocha za cenu
obvyklou v příslušné lokalitě
(ii) nebytové prostory pro ostatní
činnosti
− dle nabídnuté výše nájemného
v Kč/m /rok (jednotná výše pro celou
plochu nebytového prostoru)

Komise se při své práci ve věcech
nájmu Nebytových prostor řídí obecně
závaznými právními předpisy,
rozhodnutími Zastupitelstva města
Karlova Vary a Rady města Karlovy
Vary a tímto Předpisem.
Do působnosti Komise v oblasti nájmu
Nebytových prostor spadá zejména:
(i) stanovování podmínek zveřejnění
záměru pronájmu Nebytového
prostoru: a
(ii) doporučování Radě uzavření
nájemní smlouvy, resp. pořadí uchaze−
čů dle kriterií a podmínek vyvěšení,
otevírá obálky, stanovuje pořadí
žadatelů; a
(iii) projednávání uzavření smluv o
nájmu Nebytových prostor na dobu
určitou delší než jeden rok; a
(iv) projednává stížnosti proti rozhod−
nutí úředníků magistrátu města ve věci
nájmu Nebytových prostor.

V. Nájemné

VI. Komise

2

2

2

VII. Doba nájmu

VIII. Prodloužení nájemního
vztahu

IX. Platební podmínky

X. Další podmínky nájmu
Nebytových prostor

a) Při prvním přidělení nebytového
prostoru podle Předpisu se uzavírá
smlouva o nájmu na dobu určitou −
jeden rok.
b) Výpovědní lhůta pro smlouvu o
nájmu Nebytových prostor na dobu
určitou v době trvání do jednoho roku
je jednoměsíční.

a) Nájemce je oprávněn maximálně tři
měsíce před uplynutím doby nájmu
dle smlouvy o nájmu Nebytových
prostor uzavřené na dobu určitou
písemně požádat o prodloužení
smlouvy o nájmu Nebytových prostor
na dobu neurčitou a tuto žádost řádně
doručit městu Karlovy Vary. Na
pozdější podání žádosti již nemusí být
brán městem Karlovy Vary zřetel.
b) Město Karlovy Vary neodepře
prodloužení smlouvy o nájmu
Nebytových prostor, pokud nájemce
řádně plnil všechna ustanovení
smlouvy o nájmu Nebytových prostor
na dobu určitou.
c) O prodloužení nájemní smlouvy
rozhoduje odbor majetkoprávní a
hospodářský na základě doporučení
správce nemovitosti. V případě, kdy
nájemce neplní řádně všechna ustano−
vení smlouvy o nájmu nebytových
prostor předloží odbor majetkoprávní
a hospodářský materiál do Rady
města, která schválí či neschválí
prodloužení nájemní smlouvy.
d) Výpovědní lhůta u smlouvy o nájmu
Nebytových prostor na dobu neurčitou
je tříměsíční.

a) Nájemné je splatné vždy předem
měsíčně, do pátého dne v měsíci,
pokud nebude ve smlouvě dohodnuto
jinak.
b) při uzavírání smlouvy o nájmu na
dobu neurčitou bude zaplacena jistota
ve výši tříměsíčního nájemného k za−
jištění pohledávek města Karlovy
Vary vzniklých ze smlouvy o nájmu
Nebytových prostor uzavřené s nájem−
ci a nákladů na odstranění případných
škod zaviněných nájemcem.
c) Pokud nájemce plní řádně všechny
ustanovení smlouvy o nájmu nebyto−
vých prostor alespoň po dobu dvou let,
může si písemně požádat o jiný způsob
zajištění jistoty formou dodatku k ná−
jemní smlouvě o nebytovém prostoru.
Dodatek k nájemní smlouvě schvaluje
Rada města.

Smlouva o nájmu Nebytových prostor
musí obsahovat zejména:
(i) ustanovení o navyšování nájemné−
ho v důsledku inflace, s výjimkou
nájmu Nebytových prostor dle článku
V. písm. a) bod (i) Předpisu, kdy o
využití ustanovení o inflačním
navýšení rozhodne Rada; a

Dokončení na straně 8



pořadové číslo: .    . .    .    . .    . .    .    .    . .    . .    .    .
adresa: .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .
umístění: .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .

(přesně specifikovat) .    . .    .    . .    .    .
v Kč/m /rok .    .    . .    .    . .    .    .

a) FYZICKÁ OSOBA:
Jméno a příjmení: .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .
Trvalé bydliště: . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .
Kontaktní adresa, ev. telefon: .    .    . .    .    . .    .    .
IČO: . .    .    . .    .    .
b) PRÁVNICKÁ OSOBA:
Obchodní jméno: .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .
Sídlo společnosti: .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .
Kontakt, telefon: .    .    . .    .    . .    .    . .    .    . .    .    .

− kopie oprávnění k provozování podnikatelské činnosti z bodu 2.
− kopie aktuál. výpisu z obchodního rejstříku u žadatelů z bodu 4.
− potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá nedoplatky na daních
(orig. nebo ověřená kopie, ne starší 6 měsíců)
− potvrzení správy soc. zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatky na
pojistném (originál nebo ověřená kopie, ne starší 6 měsíců)
− kopie listiny o splacení jistoty, pokud byla uvedena na vývěsce
6. Čestně prohlašujin a svým podpisem stvrzuji, že město Karlovy Vary
nemá vůči žadateli žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
V Karlových Varech dne . .    .    . podpis, event. razítko

1. Označení nebytového prostoru

2. Předmět činnosti:
3. Nabídka výše nájmu:
4. Žadatel:

5. Povinné přílohy:

Žádost se podává do podatelny magistrátu v zalepené obálce označené
"Pronájem + adresa nebytového prostoru, vyjma případů, kdy je
v y h l á š e n a j i n á f o r m a v ý b ě r u n á j e m c e .

2

Vnitřní předpis města Karlovy Vary
k pronájmu nebytových prostor

v bytových a nebytových domech
ve vlastnictví města Karlovy Vary

ŽÁDOST
o přidělení nebytového prostoru v majetku města Karlovy Vary,

zveřejněného na úřední desce

MAJETEK, DOPRAVA8

Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne
19. 6. 2001, v souladu s ustanovením §
10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), a ustanovením
§ 21 odst. 8 zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaz−
nou vyhlášku
č. 6/2001:

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen vyhláška) stanovuje Provozní řád ,
který upravuje pravidla provozu na
stanovištích taxislužby v Karlových
Varech.

Na stanovištích vozidel taxislužby
(dále jen stanovištích), jsou řidiči
vozidel taxislužby povinni:
1) Vjíždět na stanoviště pouze vozidly,
která jsou řádně označena a vybavena
podle platných předpisů a jejichž
čistota odpovídá přiměřeně daným
povětrnostním podmínkám.
2) Vypnout motor vozidla bezpro−
středně po příjezdu na stanoviště a
neobtěžovat okolí hlasitou hudbou
z reproduktorů autorádií či jiným
hlukem.
3) Nebránit ostatním řidičům, kteří
splňují zákonné podmínky pro
provozování taxislužby, v užívání
stanoviště.
4) Neprovádět jakoukoliv údržbu nebo
seřizování a mytí vozidel taxi včetně

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Povinnosti řidičů taxislužby

1

2

3

manipulací s pohonnými hmotami a
jinými ropnými látkami.
5) Neopouštět svá vozidla, s výjimkou
činností souvisejících s poskytováním
služeb taxi a být připraveni trvale
k poskytnutí služeb.
6) Umožnit ostatním řidičům taxisluž−
by vjezd na uvolněné místo na stano−
višti.
7) Udržovat čistotu a nekouřit.
8) Zákazníkovi umožnit volnou volbu
vozidla, které hodlá použít k přepravě,
bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou
vozidla na stanovišti seřazena.

Provozovatel taxislužby (dále jen
dopravce) je povinen zajistit dodržo−
vání Provozního řádu stanovišť
řidičem vozidla, které je evidováno
jako vozidlo taxislužby na základě
koncese vydané tomuto dopravci.

1) Dodržování této vyhlášky jsou
oprávněni kontrolovat určení zaměst−
nanci města Karlovy Vary zařazení do
Magistrátu města Karlovy Vary,
zaměstnanci příslušných dopravních
úřadů , Policie ČR, strážníci Městské
policie Karlovy Vary.
2) Porušování této vyhlášky se
postihuje podle zvláštních předpisů

Tato vyhláška byla vyhlášena dne

Čl. 3
Povinnosti provozovatele

taxislužby

Čl. 4
Kontrola a sankce

Čl. 5
Účinnost

4

5

6

25. 6. 2001 a nabývá účinnosti dnem
10. 7. 2001.

Primátor města Karlovy Vary

1. náměstek primátora města
Karlovy Vary

.

Ing. Petr Keřka v. r.

Mgr. Zdeněk Roubínek v. r

1
ust. § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o

silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.

ust. § 2 odst. 8 zákona č. 111/1994 sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších

2

www.karlovyvary.cz

Karlovarský inzertní servis

www.karlovyvary.cz

Podnikání, obchod, ubytování

Karlovarský chat a diskusní kluby

Karlovarský e-mail

spouští od zaè átku è ervence komerè ní è ást,
nazvanou která obsahuje:

- bezplatné zveø ejnì ní nepodnikatelské inzerce , pø ípadnì  zjištì ní
nabídky ve vybrané kategorii

- strukturovaná databáze podnikatelských subjektù

- prostor pro vyjádø ení vašich názorù   na rù zná témata

- free-mailová služba s adresou jméno@mail.karlovyvary.cz

KV servis,

Karlovarský inzertní servis

Podnikání, obchod, ubytování

Karlovarský chat a diskusní kluby

Karlovarský e-mail

•

•

•

•

inzerce
zájemcù m o reklamu na komerè ních stránkách doporuè ujeme

odkaz , kde se dozví podrobnostiinzerce

předpisů.
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,

ve znění pozdějších předpisů.
ust. § 2 odst. 12 zákona č. 111/1994 Sb., o

silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.
ust. § 2 odst. 20 zákona č. 111/1994 Sb., o

silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.

zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestup−
cích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon o silniční dopravě, ve znění pozděj−
ších předpisů.

3

4

5

6
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OZV o provozním řádu, který upravuje pravidla provozu na stanovištích taxislužby

(ii) ustanovení o řešení správy a
užívání přilehlých pozemků funkčně
souvisejících s objektem, ve kterém
jsou umístěny Nebytové prostory,
které tvoří předmět nájmu.
(iii) uplatnění smluvních pokut a
odstoupení města Karlovy Vary od
smlouvy o nájmu nebytových prostor;
a
(iv) ustanovení o povinnosti nájemce
v případě, že bude provádět opravy či
změny Nebytových prostor, na
kterých se bude jakoukoli formou
(např. započtením proti nájemnému)
účastnit město Karlovy Vary, postupo−
vat ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů; a
(v) uplatnění složení jistoty ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného dle
článku IX. písm. c) Předpisu.
(vi) seznam drobných oprav a výměn
drobných součástí, které hradí nájem−
ce a přehled nákladů rozúčtovaných do
služeb.

XI. Účinnost Předpisu
a) Tento Předpis v plném rozsahu ruší
ke dni své účinnosti Vnitřní předpis o
pronájmech nebytových prostor v by−
tových a nebytových domech ze dne
7. 6. 1999 včetně pozdějších změn a
doplňků.
b) Tento Předpis nabývá účinnosti
dnem jeho schválení Radou města
Karlovy Vary. Rada města Karlovy
Vary schválila Předpis na svém
jednání konaném dne 4. 6. 2001.
c) V případě, že ke dni přijetí tohoto
Předpisu radou města Karlovy Vary byl
již vyvěšen pro konkrétní Nebytový
prostor záměr pronájmu na úřední
desce Magistrátu města Karlovy Vary,
bude v takových případech postupová−
no podle Vnitřního předpisu o proná−
jmech nebytových prostor v bytových a
nebytových domech ze dne 7. 6. 1999
včetně pozdějších změn a doplňků.

Ing. Petr Keřka

Mgr. Zdeněk Roubínek
primátor města Karlovy Vary

1. náměstek primátora
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KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

KARLOVARSKÉ KOLONÁDY A DECHOVÁ HUDBA

600 LET OTEVŘENÉHO MĚSTA KARLOVY VARY
KARLOVARSKÁ SWINGOVÁ LÁZEŇ

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

každý den kolonádní koncerty

13. 7. W. A. Mozart, A. Rössler
20. 7. a 21. 7. Operní koncerty  árie z oper G. Verdiho

a W. A. Mozarta

Vojenská
dechová hudba

hraje Kozlovka Praha

9. 8. A. Schönberg, G. Mahler, L. van
Beethoven, Dirigent: Reinhard Schwarz

Mlýnská kolonáda −
− Bridge Band Jana Křtitele Nováka

z Karlova mostu
Schody Zámecké kolonády −

− Saxofonové kvarteto Bohemia
(Praha)
Mlýnská kolonáda −
Swing studio Karlovy Vary

−
15. 7. Pohádka O Sněhurce − Malé divadélko Praha
16. 7. Červená Karkulka − Malé divadélko Praha
17. 7. O Palečkovi − Malé divadélko Praha
18. 7. Nápady myšky Terezky aneb O zlé koze − Divadlo

Matěje Kopeckého Praha
19. 7. Povídání O sluníčku − divadlo Matěje Kopeckého Praha
20. 7. Zlatovláska − divadlo Pod čepicí
20. 7. Harlekýno − divadlo Pod čepicí
21. 7. Dlouhý, Široký a Bystrozraký − divadlo Pod čepicí
21. 7. BATHIC − gotická hudba
22. 7. Pohádka O hadrácích − Divadlo dětí KHD
23. 7. Zakletá princezna − divadlo Studna
24. 7. O Všudybylovi − divadlo Studna
25. 7. Kocour v botách − divadlo Studna
26. 7. O Bajajovi − divadlo Studna
27. 7. Očarovaná princezna málem zakletá − divadlo Studna
28. 7. Pohádka
29. 7. Za horama, za dolama aneb začarovaná princezna −

Divadlo Z půdy
30. 7. Vodníku, vrať se! − divadlo Z půdy
31. 7. O ševci Matesovi − divadlo Z půdy

Stálá expozice
(díla klasiků českého moderního umění)

16.00 Mlýnská kolonáda −

Mlýnská kolonáda

16.00

Tržní kolonáda
29. 7. 14.00

19.30 Městské divadlo −

10.00

14.00

16.00

L. Balák, Celní 13, tel.: 465 35
pohádka každý den od 16.00

od 20.00

od 20.00

Předprodej na všechna představení je možno zajistit
na tel. 0603 164 653 p. Klečková.

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8
Otevřeno úterý −  neděle 9.30 − 12.00 a 13.00 −17.00

Mozart a Karlovy Vary

Beethovenovy dny

Letní scéna Pod mostem

19.30  Lázně III

10.0029. 7.

do 2. 9.

Dechová hudba u pramenů − RUSTICA K. Vary

Pavel Nešleha −  Sedimenty paměti

Podvečerní promenáda s dechovkou  −

Kolonádní koncert
Karlovarský symfonický orchestr

sobota 18. srpna
Swingové matiné na Mlýnské

kolonádě

Koncert u fontány
Zámecké kolonády

Kolonádní swingový koncert

České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GU
K. Vary

HVĚZDÁRNA HŮRKY

KARLOVARSKÉ MUZEUM

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

DOPOLEDNÍ KONCERTY

K Letišti 144, Karlovy Vary, tel. 322 57 72

22.00

23.00

22.00
23.00
14.30
15.00
15.30
22.00
23.00

Nová louka 23, tel.: 322 95 65
Otevřeno středa až  neděle 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Lázeňská 3,
Otevřeno středa až neděle 9−12 a 13−17 hod.

17.00

19.00

16.00

Sestavila Jitka Arnoldová

úterý, středa
− 11 let Hubblova teleskopu na

oběžné dráze

čtvrtek, pátek

sobota

− přehled poznatků o vesmíru
− za jasného počasí

− exotické masky ze sbírky
cestovatele O. Kiliána vernisáž: 25. 7. v

10. 7.
− Oldřich „Kili“ Kilián−

cestovatel a redaktor časopisu Koktejl
12. 7.

slavnostní křest nové knihy, Nakladatelství 555,
Liberec ve spolupráci s Karlovarským muzeem

8. 7. D. Laubová − klavír a V. Richter − housle,
G. Tartini, F. Schubert, J. Suk

15. 7. T. Skalková − housle, M. Graf − klavír
J. Haydn, A. Dvořák, J. Massenet

22. 7. Manzerovo kvarteto (smyčcové kvarteto KSO)
Z. Fibich, A. Dvořák, L. Boccherini, P. I. Čajkovskij

29. 7. Bernard Demiére − klavírní virtuos − Francie
C. Debussy, F. Chopin

2000: Hubblův rok

Pod křídly Labutě a Orla

Komety − nositelky neštěstí?
Pod křídly Labutě a Orla
Magie karlovarské krajiny
Zuzanka na květinové planetě
Slunce − nejbližší hvězda
Hluboko nahoře
Pod křídly Labutě a Orla

Oldřich Kilián − Masky

Hory, pouště, džungle, ostrovy aneb památky,
příroda, domorodci, Indiáni

Album starých pohlednic západočeských lázní

do 16. 9.

do 14. 7.
do 15. 7. − staré karlovarské

pohlednice z doby kolem roku 1900

do 20. 7.

Výstava: Jiří Kožíšek − Keramická tvorba a design

Dominik Mareš − Obrazy
Pozdrav z Karlových Varů

Víření IV.  − Mezinárodní duhový festival
Přednášky:

Změna programu vyhrazena

neděle od 10.00 − Lázně III

Filatelistická výstava Euregia Egrensis
Hotel Thermal 23. − 26. srpna

Výstava se koná v rámci česko−německé spolupráce s finanční
podporou Fondu malých projektů Phare CBC

9.00 hod. − 18.00 hod., v neděli do 13.00 hod.

• známky staré Anglie, včetně prvních anglických známek a koresponden−
ce z tohoto období
• filatelistické materiály z poštovního provozu, např.Francie do roku 1900,
perfiny z území Československa, rakouská pošta v Českých zemích,
maďarská královská pošta, apod.
• korespondenční lístky USA, Československá měnová reforma 1953
v pošt. provozu
• vlakové pošty v Čechách, poštovní razítka v ČSR v roce 1945 − 1946,
Nová Kaledonie, doplatné na území Rakouska a Rakousko−Uherska, první
poštovní známky světa, Československo 1918 − 1939, Lipsko, Bosna a
Hercegovina.

Na výstavě bude zřízena poštovní přepážka, která bude používat výstav−
ní příležitostné razítko. Česká pošta vydala 20. června obrazovou dopisnici
s propagací výstavy. U přepážky budou používány R−nálepky s propagací
výstavy a bude zde možné zakoupit obálku s přítiskem.

www.karlovyvary.czwww.karlovyvary.czwww.karlovyvary.czwww.karlovyvary.cz
OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ STRÁNKA MĚSTA KARLOVY VARY

MĚSTO − LÁZNĚ − SPRÁVA MĚSTA − KV SERVIS
PROGRAMY − ZAJÍMAVOSTI − VYHLÁŠKY − JÍZDNÍ ŘÁDY MHD

INZERCE − KARLOVARSKÝ CHAT − FREEMAIL

KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
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Prázninové aktivity dětí a mládeže města Karlovy Vary

16. července − 17. srpna

PROGRAM:

VEŠKERÉ AKCE JSOU ZDARMA
Děti: , Kategorie B (12 − 18 let)

Upozornění: Děti a mládež nejsou pojištěny

Bližší informace: do 15. 7. Mgr. Vladimír Hůrka − tel. 0608 502 012

Výjimka srazu:

B

Organizátor celé akce zodpovídá za děti od do , výjimkou jsou
celodenní výlety (26. 7., 2. 8. a 7. 8.), kdy za děti zodpovídá do příjezdu
autobusů. Příchod a odchod dětí si zabezpečují rodiče sami. Akce probíhají−
cí mimo areál AC Start začínají i končí v dané lokalitě.

Je možné zajistit obědy v ceně 50 Kč (polévka, hlavní jídlo + pití). Nutno
objednat den předem u .
Za organizaci odpovědná osoba:
od 16. 7. − 10. 8. − Bohumil Řezáč
od 13. 8. − 17. 8. − Ivana Kasíková − tel.: 0607 552 580

Organizátorem celé akce je AC Start Karlovy Vary za finanční podpory
města Karlovy Vary.

16. 7. Společná pěší turistika v okolí K. Varů (hry v přírodě) −
kategorie i

17. 7. Společně − děvčata − aerobik + gymnastika, chlapci −
kopaná a její základy

18. 7. Společně − celodenní kanoistika pro obě kategorie
19. 7. , Turistické a tábornické dovednosti
20. 7. , Tenis − základy + hra
23. 7. Společně obě kategorie − plavání, sraz Lázně V

(mýdlo, ručník, čepice)

9.00 13.00

p. Misíka na tel. 0608 502 011

(pondělí − pátek vždy od 9.00 − 13.00)
Zahájení vždy v 9.00 stadion AC Start K. Vary − Tuhnice

kategorie A 24. 7. a 9. 8. Kino Drahomíra
kategorie B 25. 7. a 10. 8. Kino Drahomíra
obě kategorie 23. 7. Lázně V
3. 8. Dopr. hřiště − Stará Role − (konečná autobusů č. 3, č. 15)
8. 8. nohejbal − areál SK Liapor Doubí
30. 7. a 31. 7. ZŠ Šmeralova ulice − Rybáře

9.00

Kategorie A (6 − 11 let)

A

Tenis − základy + hra
Turistické a tábornické dovednosti

24. 7. , turnaj florbal
25. 7. Kino Drahomíra − s
26. 7. Celodenní výlet (55 lidí) autobusem Cheb+ Fr. Lázně

do 16.00 hod. −  den předem nahlásit na
nebo na

27. 7. Společný táborák, písničky, kytara, hry, soutěže − pro
obě kategorie

30. 7. Střelba ze vzduchovky, malba, modelování, internet −
obě kategorie − sraz u ZŠ Šmeralova ul. − Rybáře

31. 7. Turnaj ve stolním
tenise

1. 8. Společně pro obě kategorie − koně, parkur, život koní,
popř. jízda na koni

2. 8. Celodenní výlet autobusem (55 lidí) do Jáchymova a
lanovkou na Klínovec, předpokládaný konec v
− den předem nahlásit na − od 8 − 12.00
hod. (

6. 8. Děvčata aerobik, chlapci − turnaj v malé kopané
7. 8. Celodenní výlet autobusem do Lokte, návštěva hradu a

pěší turistika zpět do K.Varů, předpokládaný konec
− společně pro obě kategorie

8. 8. sraz − areál nohejbalu SK Liapor v Doubí (u fotbalového
hřiště) − nohejbal, odbíjená, vybíjená, táborák − společně
pro obě kategorie

9. 8. turnaj v tenise

13. 8. soutěže v atletice + relaxace
+ autogenní trénink

14. 8. Zásady posilování + arteterapie
15. 8. Základy lu−

kostřelby, jak předcházet nudě
16. 8. pobyt v přírodě,

pěší výlet, to se nám stát nemůže (o drogách)
17. 8. sportovní soutěže

9.00
9.00

9.00

9.00

9.00

9.00
9.00

raz u kina (filmy),

3. 8. sraz dopravní hřiště ve Staré Roli, konečná autobusu č. 3,
č. 15 − společně pro obě kategorie

10. 8. sraz u kina Drahomíra − filmy,

tel. 32 225 89
mobil 0608 502 011

tel.: 322 25 89
mobil 0608 502 011)

8.00 − 12.00

16.00

v 15. 00 hod.

Kino Drahomíra − sraz u kina (filmy)

Hry v přírodě, malba, modelování

ina Drahomíra − filmy,

Stolní hry + pobyt v přírodě,

Škola basketbalu,
Tábornické minimum + stavba stanu,

Malá kopaná + praktická první pomoc,

Práce s kamerou a před kamerou,

turnaj florbal

sraz u k
turnaj v tenise

ATLETIKA

SPORTOVNÍ KLUB – ODDÍL NOHEJBALU LIAPOR

ČESKÝ JEZDECKÝ KLUB

GOLF CLUB KARLOVY VARY

hala AC Start, Západní ul., kontakt: 322 25 89
8.00

8.00

U Brodu 47, Vladimír Hlavatý, tel.: 322 33 07
9.00

kontakt tel.: 017/441 04 − Čermáková
14.00
10.00

14.00
14.00
9.00

tenisový areál Karlovy Vary – Tuhnice, Jaroslav Kolář

25. 8. Cyklistický závod v terénu, start a cíl na stadionu
AC START

31. 8. − 1. 9. Hry karlovarského porcelánu
7. 9. SOU stavební − atletika

14. 7. Mezinárodní turnaj dvojic

22. 7. 4. dostihový den
4. 8. Západočeská přehlídka tříletých klisen − žákovské

závody v parkurovém skákání
12. 8. 5. dostihový den
26. 8. 6. dostihový den
2. 9. Krajská výstava psů

11. 7. FESTIVAL CUP −  turnaj mezinárodního filmového
festivalu

14. 7.−15. 7. Klubové víceutkání
22. 7. Golfový turnaj
28. 7. MK PROMOTION
29. 7. Golfový turnaj

28. 7. − 31. 7. Celostátní turnaj dorostu kat. B
11. 8. − 13. 8. Celostátní turnaj mladšího žactva kat. B
18. 8. − 19. 8. Domácí turnaj

kontakt Pavel Drda, tel.: 0602 459 747

TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY

24. 8. − 26. 8. Okresní turnaj neregistrovaných
31. 8. Turnaj porcelánek

1. 9. − 3. 9. Turnaj mužů celostátní kat. C

31. 7. − 2. 9. Turnaj v basketbalu dorostenky mladší

12. 7. Turnaj mezinárodního filmového festivalu
21. 7. − 23. 7. Republikový turnaj, muži, ženy

13. 7. CONTACTEL OPEN TOUR
21. 7. − 22. 7. RAGTIME

17., 24., 31. 7. Šachová kavárna −  partie s karlovarskými
šachisty

20., 27. 7. Šachová kavárna − klubový den

25. 8. Trasy: rodiče s dětmi, rekreační jezdci − 20 km −
MTB 90 km, 55 km
silniční závod 150 km

Prezence: AC Start Karlovy Vary, Stadion Závodu míru Karlovy Vary−
Tuhnice  24. 8. ,  25. 8.
Start: Stadion Závodu míru Karlovy Vary – Tuhnice

Start dětské vyjížďky

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ BK KARLOVY VARY

TENIS

GOLF CLUB −CIHELNY

ŠACHY

kontakt: Roman Maleček, tel.: 322 50 18

kontakt tel.: 017/397 22 81

10.00
11.00

TJ SLOVAN, TC Gejzírpark

L. Hajšman, tel.: 0608 730 294, P. Končel, tel.: 017/323 46 66
19.00

19.00
sestavila:Anna Procházková

Michal Prokop, tel.0602 583 723, www.ambike.cz
bez startovného

17.00− 22.00 6.00 – 9.30

Změna programu vyhrazena

ARTAMONOVŮV MEMORIÁL 2001 − 7. ročníku cyklomaratonu

SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
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