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KARL OVARSKÉ

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ PAMÁTEK

Město Karlovy Vary vynakládá
ročně nemalé prostředky na obnovu
svých památek. Pozornosti veřej−
nosti jistě neunikl stavební ruch na
Zámecké věži, kde řemeslníci
pokládají novou střechu. Po
rekonstrukci bude pod jejím krovem
umístěn městský zvon.

Hned na protějším kopci se odívá
do nového hávu vyhlídka Karla IV,
stejně jako morový sloup na Tržišti,
sochy na Mlýnské kolonádě i
fontána u Lidového domu ve Staré
Roli. Ještě letos by měla být obnove−
na kašna u Lázní V, kaplička sv.
Vavřince na Nebozízku, sloup sochy
Karla IV. Na Vyhlídce i podstavec
pomníku Bedřicha Smetany.

Již tradičně druhý víkend v září
(8. a 9. 9.) budou mít zájemci
možnost nahlédnout do zákulisí
některých, většinou běžně nepří−
stupných památek. Všechny objekty
zahrnuté do letošních Dnů evrop−
ského kulturního dědictví na území
našeho města jsou svým způsobem
unikáty.

jsou stavby, které po
náročných rekonstrukcích vstaly
doslova z mrtvých. Návštěvníci
budou mít po letech jedinečnou
šanci prohlédnout si je v plné kráse.
U dvou posledně zmiňovaných
objektů je možné, že se v budoucnu
již podobná příležitost nebude
opakovat.

je momentálně
naopak ve stavu, kdy jej obdivovat
nelze. Jeho částečné zpřístupnění,
první po delší době, má zájemce
seznámit se současným stavem, kdy
město teprve hledá spoluinvestora
budoucí náročné obnovy.

Také rekonstrukce původně
anglikánského

není dosud u
konce. Kolem zavřených dveří této
tajuplné budovy denně procházejí
lidé, kteří by se jistě rádi podívali,
co v sobě ukrývá.

Šestici volně přístupných objektů
uzavírá

, nejstarší dochovaná
památka na území našeho města,
dosud plně funkční. K ní doveze
zájemce zdarma autobus MHD.

U všech zpřístupněných památek
je zároveň připraven zajímavý
hudební program, který umocní
atmosféru folklórním, duchovním
nebo historickým stylem.
Vážení přátele památek, přijďte
pobýt, dveře jsou Vám otevřeny
dokořán!

Mgr. Zdeněk Roubínek,
1. náměstek primátora

Sadová kolonáda, dům Petr a
Zámecké lázně

Národní dům

kostela sv. Lukáše
na Zámeckém vrchu

kostel sv. Kateřiny v Olšo−
vých Vratech

Rozhodnutím zastupitelstva města
se dosavadní městská informační
kancelář Kur−Info, která byla součástí
magistrátu města, transformovala v o−
becně prospěšnou společnost
Infocentrum města. Změna, která tím
od 2. července nastala, není jen
symbolická.

Zachovány zůstávají dosavadní
činnosti, tj. zejména:
• podávání turistických informací o
regionu,
• prodej informačních materiálů o
městě a jeho okolí (mapy, průvodce,
pohlednice, videokazety, tradiční
karlovarské suvenýry…),
• zajišťování nejširší nabídky léčeb−
ných pobytů, ubytování a stravování,
• zajišťování průvodcovských služeb
a výletů,
• propagace města na veletrzích i ve
sdělovacích prostředcích,
• zajišťování statistických dat o
karlovarském lázeňství.

Nově vzniklá o.p.s. však chce
rozšířit svou působnost i mimo oblast
cestovního ruchu a
návštěvníkům města, ale i jeho
občanům.

Již dnes se naše nové pracoviště

sloužit nejen

v hale Dolního nádraží díky své dos−
tupnosti i ochotě personálu stalo vy−
hledávaným místem, které nabízí mj.
• informace o kulturních, sportovních
a společenských programech včetně
předprodeje vstupenek, jak do
Městského divadla, tak na akce
Karlovarského symfonického orchest−
ru i jiných pořadatelů.

Jako horkou novinku ve Vřídelní
kolonádě zase nabízíme návštěvu
karlovarského podzemí pro skupiny
zájemců.

Během několika měsíců chceme
navázat úzkou spolupráci se všemi
fungujícími informačními centry
v okolí tak, abychom mohli podávat
zcela aktuální informace z regionu. Od
sněhových podmínek na Božím Daru
po otvírací dobu na loketském či
chebském hradu.

pondělí až pátek 8.30 −
16.30, sobota a neděle 10.00 − 16.00

pondělí až pátek
7.00 − 17.00, sobota a neděle 10.00 −
16.00

Vaše náměty uvítáme a bližší
informace o nabídce našich služeb
Vám rádi podáme na telefonních

Provozní doba:
Dolní nádraží:

Vřídelní kolonáda:

číslech: 017/322 40 97 (Vřídelní
kolonáda), 017/391 35 55 (Dolní
nádraží), 017/323 63 77 (ředitelství),
fax: 017/322 46 67.
e−mail: kurinfo@plz.pvtnet.cz

Mgr. Petr Masák, ředitel Infocentra

Infocentrum města je určeno nejen pro návštěvníky

V rámci Dne otevřených dveří památek můžete navštívit i tajuplný kostel sv. Lukáše na Zámeckém vrchu
(podrobný program naleznete na straně 8) Foto: Hana Kaňovská
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Zastupitelstvo města na svém
červnovém jednání upřesnilo seznamy
obydlených bytových domů, které
jsou neprodejné (seznam č. 3) a těch,
jež zatím nebudou zadávány do
přípravy k prodeji dle „Pravidel“
(seznam č. 2). Oba seznamy mají
pouze , to
znamená, že v budoucnosti mohou
doznat dílčích změn.

Princip zařazení domů je postaven
tak, že si město Karlovy Vary ponechá
hlavně bytové domy v centru města a
panelové domy nad pět pater. Ostatní
domy jsou navrženy do prodeje.
Prodávány budou postupně, s ohledem
na náročnou přípravu, která změny
vlastnictví provází.

Brigádníků 1404/18
Brigádníků 1405/16
Brigádníků 1406/14
Brigádníků 1407/12
Brigádníků 1408/10
Brigádníků 1409/8
Brigádníků 1410/6
Brigádníků 1411/4
Brigádníků 1412/2
Divadelní nám. 247/3
Dr. Bechera 659/5
Dvořákova 704/6
Fr. Halase 13/5
I. P. Pavlova 919/17
I. P. Pavlova 920/15
I. P. Pavlova 921/13
Janáčkova 718/13
Janáčkova 719/11
Janáčkova 720/9
Janáčkova 721/7
Janáčkova 778/5
Janáčkova 779/3
Karlovarská 758/1
Karlovarská 759/3
Koptova 1110/10
Koptova 1154/8

informativní charakter

SEZNAM č. 3
Obydlené bytové domy

neprodejné

Krále Jiřího 1018/38
Krále Jiřího 1285/22
Krále Jiřího 1341/4
Lázeňská 17/6
Lázeňská 24/11
Lázeňská 543/4
Lidická 582/70
Moskevská 1022/38
Moskevská 1023/36
nábř. J. Palacha 922/2
nábř. J. Palacha 925/8
nábř. J. Palacha 926/10
nábř. J. Palacha 938/12
nábř. J. Palacha 939/14
nábř. J. Palacha 969/16
nám. E. Destinové 171/9
nám. V. Řezáče 646/12
nám. V. Řezáče 647/14B
Okružní 752/39
Okružní 753/41
Okružní 754/43
Okružní 755/45
Okružní 756/47
Okružní 757/49
Sokolovská 258/125
Sokolovská 289/127
Stará Kysibelská 597/29
Stará Kysibelská 598/31
Stará Kysibelská 599/33
Stará Kysibelská 600/35
Stará Kysibelská 637/27
Stará Kysibelská 638/25
Stará Kysibelská 639/21
Stará Kysibelská 640/19
Stará louka 331/56
Stará louka 338/42
Stará louka 342/32
Stará louka 346/26
Stará louka 370/20
Studentská 127/56
T. G. Masaryka 228/37
T. G. Masaryka 1067/40
T. G. Masaryka 279/38
T. G. Masaryka 564/13
T. G. Masaryka 697/5
T. G. Masaryka 812/41
T. G. Masaryka 823/27

T. G. Masaryka 854/25
T. G. Masaryka 855/20
Teplárenská 79/15
Tržiště 25/1
Tržiště 27/5
Tržiště 380/29
Úvalská 604/2
Úvalská 605/4
Úvalská 606/6
Úvalská 607/8
Úvalská 608/10
Úvalská 609/12
Úvalská 610/14
Úvalská 611/16
Úvalská 613/20
Úvalská 614/22
Vítězná 634/50
Vodárenská 756/10
Vřídelní 130/43
Vřídelní 133/49
Vřídelní 136/55
Vřídelní 137/57
Vřídelní 588/1
Vřídelní 97/29
Východní 473/1
Východní 474/3
Východní 475/5
Východní 476/7
Východní 477/9
Východní 478/11
Východní 479/13
Východní 480/15
Závodu míru 314/183
Zeyerova 1116/17
Zeyerova 1121/19
Zeyerova 275/9
Zeyerova 276/11
Zeyerova 277/13
Zeyerova 278/15
Zeyerova 90/5
Zeyerova 952/1
Zeyerova 953/4
Zeyerova 954/2

nám. M. Horákové 1002/4
Raisova 1200/4
Raisova 1205/6
Sokolovská 102/105
Sokolovská 293/107
Sokolovská 191/109
Sokolovská 127/35

SEZNAM č. 2
Prodejné domy nezadané do

přípravy

Wolkerova 1516/1

Volné byty do výběrového řízení:
Do 15. září jsou na úřední desce ve vestibulu magistrátu

zveřejněny níže uvedené volné byty k výběrovému řízení:
1+1, I. kategorie, opravy 15.000 Kč
1+1, I. kategorie, opravy 40.000 Kč
1+2, I. kategorie 20.000 Kč
1+1, I. kategorie, opravy 50.000 Kč
1+1, I. kategorie, opravy 60.000 Kč
1+3, I. kategorie, opravy 50.000 Kč
1+1, I. kategorie, opravy 30.000 Kč

1+1, II. kategorie, opravy 320.000 Kč
1+2, IV. kategorie, opravy 140.000 Kč
1+2, I. kategorie, opravy 140.000 Kč
1+2, IV. kategorie, opravy 140.000 Kč
1+1, III. kategorie, opravy 280.000 Kč
1+3, III. kategorie, opravy 200.000 Kč

Fibichova 640/3
Gagarinova 492/10
Jahodová 288/4
Maďarská 521/6
Nad Dvorem 546/6
Východní 480/15
Závodu míru 577/9

5. května 184/22
Chebská 37/92
T. G. Masaryka 564/13
U Hřiště 272/18
Vítězná 117/56
Zeyerova 1121/19

byty na vlastní náklady:

Důležité doporučení všem zájemcům: všechny výše uvedené bytové
jednotky si lze prohlédnout. Prohlídky bytů se konají vždy ve dvou
termínech, které jsou uvedeny na kartách,zveřejněných na úřední desce.
Karty do výběrového řízení včetně přihlášky lze zakoupit v informacích
na magistrátu. Přihláška do výběrového řízení se podává na podatelnu
nejpozději do termínu, který je ve vyvěšovací kartě uveden a to v zalepené
obá lce s označen ím: “Výběrové ř í zen í ná jem by tu
………………..(označení bytu) “.

Město Karlovy Vary

Husova 238/13
Jedlová 326/7
Nádražní 369/5
Nerudova 130/4
Nerudova 307/11
Rolavská 232/14
U Hřiště 272/18
U Hřiště 301/14
Závodu míru 115/84
Závodu míru 389/26

Chebská 204/71
Kpt. Jaroše 195/5

Kosmonautů 644/12

Jáchymovská 110/44

Studentská 96/89

vyhlašuje výběrové řízení − licitaci
na prodej nemovitostí:

630.000 Kč
430.200 Kč
464.400 Kč
691.200 Kč
415.200 Kč
457.300 Kč
511.800 Kč
538.800 Kč
748.200 Kč
396.600 Kč

575.200 Kč
465.600 Kč

1.059.600 Kč

942.000 Kč

729.000 Kč

Stará Role

Dvory

Rybáře

Bohatice

Doubí

Částečné prominutí poplatků 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 jsou tvořeny poplatky
z prodlení z dlužného nájemného z nájemních vztahů k bytům ve vlastnic−
tví města Karlovy Vary a úhrad za plnění poskytovaná z užívání bytů, a to
za současného splnění následujících podmínek:
• Uzavření dohody o splátkách v době od 1. 4. do 31. 12. 2001 mezi
dlužníkem a městem Karlovy Vary prostřednictvím příslušné realitní
kanceláře formou notářského zápisu. Jedná se o prominutí pouze těch
poplatků z prodlení, které vzniknou od data uzavření dohody o splátkách
do data úhrady dluhu.
• 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.

Nemovitosti budou prodávány dle
Pravidel pro prodej obydlených
bytových domů z majetku města
Karlovy Vary, platných od 1. 7.
1995, ve znění pozdějších úprav
platných od 17. 10. 2000.

bude oznámen
všem přihlášených uchazečům
dodatečně.

musí mít
písemnou formu a musí obsahovat
podepsané

, které je k dostání na
Magistrátu města Karlovy Vary v
kanceláři č. 224, II. patro.
Všechny uvedené nemovitosti
s bližším popisem jsou vyvěšeny
na úřední desce magistrátu před
budovou.

do
výběrového řízení licitace končí
dnem

Pravidla
lze zakoupit na informacích v pří−
zemí magistrátu.

Vyhlašovatel výběrového řízení si
vyhrazuje právo odstoupit od
výběrového řízení licitace na
prodej této nemovitosti a výběrové
řízení licitaci zrušit.

Termín licitace

Závazná přihláška

Poučení o průběhu
licitace

Informace v kanceláři č. 224, II.
poschodí Magistrátu města
K a r l o v y Va r y − B l a n k a
Nikolajevová a Marie Mikulová,
tel.: 3118 437.
Lhůta pro podávání přihlášek

3. října.

DALŠÍ POSTUP PRODEJE BYTOVÝCH DOMŮ

Stránku připravil odbor majetkoprávní a hospodářský
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INVESTIČNÍ ROZVOJ MĚSTA

• Skupina deseti japonských
studentů

• Nohejbalový Staropramen cup

• Sadová kolonáda

z partnerského města
Kusatsu pobývala po tři červencové
dny v Karlových Varech. Jedná se o
děti hoteliérů, které doprovázeli dva
zaměstnanci tamější radnice. Pro
studenty byl v Karlových Varech
připraven bohatý program. Prohlédli si
mimo j iné měs to , Lázně V,
Becherovku, Moser, závodiště a
zaplavali si v Thermalu. Večer vyjeli
lanovkou na Dianu, kde na ně čekal
výstup na rozhlednu a večeře. Z Varů
pokračovali na prohlídku Karlštejna a
historického centra Prahy.

hostily letos Karlovy Vary. Turnaj
zástupců státní správy, samosprávy a
podnikatelů se uskutečnil za účasti
dvaceti družstev v sobotu 28. červen−
ce. Ve skupině zástupců měst a
státních institucí se nejvíce dařilo
týmu SDS Brno před družstvy
Ministerstva dopravy a spojů ČR a
Magistrátu Hradce Králové. Mezi
podniky pak nejvíce uspěli zástupci
Liaporu, druzí skončili reprezentanti
Baustavu, z třetího místa se radovali
zástupci Karlovarských silnic. V tur−
naji smíšených trojic pak vítězství
mohlo oslavit družstvo Magistrátu
Hradce Králové, druhá příčka patřila
týmu Ministerstva dopravy a spojů
ČR, třetí skončili rovněž zástupci
Hradce Králové. Magistrát města
Karlovy Vary obsadil v této skupině
pěknou čtvrtou příčku.

byla opětovně otevřena 10. července

poté, co prošla důkladnou rekonstruk−
cí, při níž byla vyměněna kamenná
dlažba, nahrazeny poškozené litinové
prvky, opravena střecha a stavba byla
nově natřena. Zároveň byl obnoven
výtok Hadího pramene v rotundě u
Sadové ulice. Celá rekonstrukce stála
19 milionů korun.

obdržel v prvním pololetí magistrát
města. Z 54 stížností, které se za toto
období podařilo vyřídit, bylo 14
shledáno jako oprávněných a 23 jako
neoprávněných. Ve zbývajících 17
případech nebyl odbor právní a
kontrolní kompetentní k rozhodnutí o
stížnostech (např. majetkoprávní
z á l e ž i t o s t i f y z i c k ý c h o s o b ) .
Stěžovatelům byla tato skutečnost
oznámena a byl jim doporučen další
postup v řešení jejich problému.
•
natáčela 25. a 26. července v Karlo−
vých Varech jeden z dílů zábavného
pořadu Lustige Musikanten. Jako
kulisu si filmaři vybrali prostředí
Mlýnské kolonády. Jednou z největ−
ších hvězd, která zde vystoupila, byl
Karel Gott. Pořad se v Německu
vysílal 2. srpna.

bylo obnoveno během července a
srpna na karlovarských silnicích I.
třídy. Celkově se jednalo o zhruba 40
kilometrů vozovek. Kromě samotné
obnovy bylo na některých místech
značení také upraveno, aby vyhovova−
lo novým technickým předpisům
platným od tohoto roku. Celá akce

• Celkem 59 stížností

Německá televize ZDF

• Vodorovné dopravní značení

přišla magistrát na přibližně jeden
milion korun.

ve Staré Roli se bude opravovat. Rada
města na svém jednání 2. července
schválila poskytnutí účelové dotace ve
výši 100 tisíc korun na jeho rekon−
strukci. Z této částky bude obnoveno
vodorovné i svislé dopravní značení,
opraví se povrch vozovek a provedou
se další úpravy. Ze zbytku peněz se pak
nakoupí nová jízdní kola a ochranné
přilby.

• Dětské dopravní hřiště

Tomáš Grosser

V minulém čísle Karlovarských
radničních listů bylo uveřejněno
několik fotografií významných staveb
nebo rekonstrukcí, které realizovalo
město Karlovy Vary ze svých finanč−
ních prostředků, v některých přípa−
dech s použitím státní dotace, při
dostavbě terminálu veřejné dopravy
jako spoluinvestor stavby.

Materiál vzbudil pozornost občanů,
kteří se na magistrát obracejí s četnými
dotazy ohledně staveb v současné
době realizovaných i těch, které jsou
zatím ve fázi přípravy. Proto bychom
jim v budoucnu rádi na těchto strán−
kách postupně představovali nejdůle−
žitější investiční akce města.

V letošním roce je v rozpočtu na
kapitálové investiční výdaje vyčleně−
na částka 355 mil. Kč. Momentálně asi
nejsledovanějšími jsou stavby doprav−
ní, které občany nyní, ve fázi výstavby,
každodenně omezují. Centrum města
je po celé léto z větší části rozkopáno,
aby se na podzim ocitlo před zraky nás
všech ve své účelnější a estetičtější
podobě. Takové, která mu bude dělat
čest před zraky návštěvníků, sjíždějí−
cích se k nám doslova ze všech koutů
světa. Astav komunikací je to, s čím se
cizinci zpravidla setkávají nejdříve a
dle čeho si udělají i první, nejdůležitěj−
ší názor. Dopravní stavby slouží ale
především místním a to dlouhodobě.

Ing. Jan Humplík, vedoucí odboru
architektury a územního rozvoje

Provoz
mateřských škol

v době
vánočních prázdnin

od 27. do 31. prosince

Všechny mateřské školy
budou uzavřeny s výjimkou

MŠ v ul. Krále Jiřího,
která zajistí provoz

VÝZVA
k předložení návrhů projektů na realizaci kulturních akcí v roce 2002

Lhůta pro podání nabídek je 1. října 2001

Město Karlovy Vary vypisuje výzvu na realizaci vyjmenovaných kulturních
akcí v roce 2002:

Nabídka musí obsahovat údaje o žadateli, podrobně zpracovaný dramatur−
gický záměr, podrobný rozpočet (finanční spoluúčast žadatele).

Nabídky mohou zájemci doručit osobně do podatelny Magistrátu města
nebo poslat na adresu:

, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem akce.
.

Případné informace podá:

Akce termín konání předp. příspěvek města
Zahájení lázeňské sezóny 3. − 4. května 300 tis. Kč
Mezinárodní jazzový festival leden − prosinec 250 tis. Kč
Mezinárodní folklórní festival 7.− 8. září 90 tis. Kč
Festival rockové, folkové nebo alternativní hudby

leden − prosinec 100 tis. Kč
Den seniorů říjen 100 tis. Kč
Den otevřených dveří památek 7. − 8. září 100 tis. Kč
Prázdninové aktivity dětí a mládeže v oblasti kultury

červenec − srpen 200 tis. Kč

Magistrát města Karlovy Vary, OLKV, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary

OLKV − oddělení kultury − Jana Srvátková
tel.: 3118 278, magistrát města, přízemí − kancelář č. 041

Výstavba okružní křižovatky na mostě 1. máje sice v současné době komplikuje každodenní život nám všem, po
dokončení plánovaném na listopad se však stane místem, které vylepší dopravní image města.

Modelové řešení prostoru − Báňské projekty Ostrov, spol s r.o.

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
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Město Karlovy Vary na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne
19. 6. 2001 v souladu s ustanoveními
§ 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm.
a), b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí, ve znění pozděj−
ších předpisů a v souladu s ustanove−
ními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm.
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), vydává tuto obecně
závaznou vyhlášku o použití koefici−
entu pro výpočet daně z nemovitostí č.
7/2001

Touto obecně závaznou vyhláškou
se určují koeficienty pro účel výpočtu
daně z nemovitostí na území města

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Karlovy  Vary.  Správu  daně  provádí
příslušný správce daně, kterým je
Finanční úřad v Karlových Varech.

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona
ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemo−
vitostí, ve znění pozdějších předpisů,
se u pozemků pro celé území města
Karlovy Vary zvyšuje stanovený
koeficient o jednu kategorii, tj. na 4,5.

(1) Podle § 11 odst. 3 písm. a)
zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, se u staveb pro celé území
města Karlovy Vary zvyšuje stanove−

Čl. 2
Daň z pozemků

Čl. 3
Daň ze staveb

ný koeficient o jednu kategorii, tj. na
4,5.

(2) Podle § 11 odst. 3 písm. b)
zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, se stanoví v celém městě
koeficient 1,5 pro výpočet konečné
sazby daně u staveb pro podnikatel−
skou činnost a u samostatných nebyto−
vých prostorů, užívaných na základě
rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu, pro podnikatelskou činnost:
a) sloužících pro průmysl, stavebnic−
tví, dopravu, energetiku a ostatní
zemědělskou výrobu,
b) sloužících pro ostatní podnikatel−
skou činnost.

1)

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Čl. 5
Účinnost

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 11/1995, o
použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí, ze dne 4. 7. 1995.

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášená dne 25. 6. 2001 a nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2002.

Primátor města Karlovy Vary

1. náměstek primátora města
Karlovy Vary

Ing. Petr Keřka

Mgr. Zdeněk Roubínek
1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

LESNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

OSNOVA
V souladu s příslušnými ustanove−

ními zákona č. 289/1995 Sb., (lesní
zákon) a navazujících právních
předpisů vyhlašuje Okresní úřad
K.Vary, referát životního prostředí
pro všechny fyzické a právnické
osoby vlastnící lesy o výměře menší
než 50 ha záměr zadat zpracování
lesní hospodářské osnovy týkající se
zařizovacího obvodu IX LS Žlutice.
Tito vlastníci mají právo oznámit
Okresnímu úřadu K.Vary, ref.
životního prostředí své hospodářské
záměry a požadavky na zpracování
osnovy v termínu do 30. září.

Bližší údaje k předmětné záleži−
tosti je možno získat na Okresním
úřadu v Karlových Varech, ref.
životního prostředí u Ing. Prágra,
tel.: 340 22 48

odbor životního prostředí

PÁTEK 26. října

Doubí

Dvory

Tašovice
Počerny
Stará Role

Rosnice
Čankov
Sedlec
Růžový vrch

Rybáře

SOBOTA 27. října

Rybáře

Bohatice

Drahovice

Tuhnice

Karlovy Vary

Hůrky

Svatošská − vedle trafostanice 10.30 − 10.50
Studentská − vedle potravin 11.00 − 11.20
Závodní x Karla Kučery 11.30 − 11.50
Sklářská − na parkovišti MOSER 12.00 − 12.20
Česká 12.30 − 12.50
u hlavní silnice 13.00 − 13.20
Okružní 13.30 − 13.50
Holečkova 14.00 − 14.20
Kostelní − garáže 14.30 − 14.50
Dykova 15.00 − 15.20
zatáčka 15.30 − 15.50
zastávka MHD 16.00 − 16.20
u nádob na separaci 16.30 − 16.50
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 − 17.20
Krušnohorská − parkoviště 17.30 − 17.50
Majakovského 18.00 − 18.20
Severní − Konečná 18.30 − 18.50

Třeboňská 10.30 − 10.50
Mládežnická, popř. U Koupaliště 11.00 − 11.20
U Trati − konečná MHD č. 5 11.30 − 11.50
U Trati − u potravin 12.00 − 12.20
Táborská 12.30 − 12.50
Gagarinova x Maďarská 13.00 − 13.20
5. května 13.30 − 13.50
Stará Kysibelská − Úvalská − Východní 14.00 − 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 − 14.50
J. Palacha − most, LUNA 15.00 − 15.20
Poštovní x Šumavská 15.30 − 15.50
Charkovská 16.00 − 16.20
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 − 16.50
Moskevská 17.00 − 17.20
Na Vyhlídce − vedle potravin 17.30 − 17.50
Zítkova − parkoviště 18.00 − 18.20
pod hvězdárnou 18.30 − 18.50
u zastávky MHD 19.00 − 19.15

Olšová Vrata u zastávky MHD 19.30 − 19.45

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné
odpady: lednice, televizory, autobaterie, zářivky, léky, monočlánky, staré
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební chemii, postřiky, výbojky.

Ing. Stanislav Průša, vedoucí odboru životního prostředí

TÝDENNÍ VLNY VOK:
24. září − 1. října

26. listopadu − 3. prosince

Tuhnice

Doubí
Dvory
Tašovice
Stará Role

Rybáře

Růžový vrch

Bohatice
Drahovice

K. Vary

Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec,
Hůrky, Olšová Vrata

Pod Lesem, Krymská,
Brigádníků
Modenská, Jahodová
Na Průhoně, Chebská
U Brodu, Sopečná
Okružní, Borová,
Počernická, Partyzán−
ská
Kosmonautů, U Kou−
paliště, Třeboňská,
E. Krásnohorské
Plešivecká, Krušno−
horská
Na Výšině
Úvalská, Lidická,
Vrchlického, Čecho
va, Mattoniho nábřeží,
Drahomířino nábřeží
Tyršova, Vítězná, Pod
Jelením skokem, Krále
Jiřího, Zeyerova

SBĚRNÉ DVORY
Sběrný dvůr Růžový vrch

pondělí − pátek od 9.00 hodin do
17.00 hodin
sobota od 9.00 hodin do 12.00
hodin

Sběrný dvůr Rybáře

pondělí − pátek od 8.00 hodin do
16.00 hodin
sobota od 9.00 hodin do 12.00
hodin

(provo−
zuje RESUR spol. s r. o.)

(provozuje
ASP služby spol. s r. o.)

nad
Horním nádražím, sjezd z ulice
Jáchymovská

v ulici
Buchenwaldská x Celní naproti
prodejně Prima

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD MHD

všech linek
MHD, platné od 1. 7. 2001,

příměstské dopravy
(IDKV) do Ostrova, Jáchymova,
Mariánské, Božího Daru, Abertam,
Potůčků, Hroznětína, Merklína,
Plzně, Sokolova, Chebu a Aše,

lanové dráhy Imperial Diana
okružní vyhlídkové linky

č. 91.

45 Kč

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
vydal pro cestující veřejnost jízdní
řády v knižní podobě. Publikace
obsahuje jízdní řády

dále
jízdní řády linek

jízdní
řády a
a jízdní řád

Kromě jízdních řádů je v brožuře
možné najít úplné znění smluvních
přepravních podmínek a tarifů
městské i linkové autobusové
dopravy i lanových drah. Publikace je
přehledně členěná, barevná a na jejím
konci se nachází barevný plánek
linkového vedení MHD. V prodeji je
za

a v některých prodejnách
tisku.

v informačních centrech
Dopravního podniku Karlovy Vary,
a.s. v Zeyerově ulici a na Dolním
nádraží

Mgr. Jakub Mráz, Dopravní podnik

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o použití koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí č. 7/2001

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
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středisko Čankovská
Čankovská 9, tel.: 442 22

zahájení cvičení
2. října v 10.00 hodin

zahájení: 19. září v 19.00 hodin

zahájení 1. října v 19.30 hodin

první schůzka: 1. října od 15.30
hodin

Aerobik juniorský základní −

Aerobik pro pokročilé −

Aerobik pro začátečníky −

Aerobik silový −

Anglický jazyk −

Cvičení pro děti a maminky −

Dramatický kroužek a jóga −

Filatelie −

Florbal −

Folklórní soubory −

Hokejbal −

Jóga pro dospělé −

Judo −

Komorní soubor −

Kurz hry na flétnu −

Kytarový kroužek −

Lodní modeláři

Moderní gymnastika −

Motokáry −

Německý jazyk −

Německý jazyk −

je
určen pro kategorii 13 až 17 let,
zájemci musí znát základní pravidla a
cvičit aerobik alespoň dva roky

je určen
zájemcům se znalostmi základů
aerobiku

od 1. třídy
ZŠ, je určen těm, kdo mají o aerobik
zájem a ještě nikdy ho necvičili

posilování všech
partií těla, pro každou věkovou
kategorii

pondělí od 17.00
hodin − pro začátečníky, 4. až 6. třída
ZŠ

zaměřeno na rozvoj motorických
schopností a řeči,

od 7 let,
pondělí, úterý − divadelní základy,
cvičení jógy, náprava řeči, vedoucí je
karlovarská herečka Mgr. Dagmar
Pušová

pátek − vše o známkách
(výstavy, příprava exponátů...),
vhodné pro děti od 3. třídy ZŠ

pro chlapce a dívky od 4.
třídy ZŠ

přibírají nové
členy,
− přípravka − předškolní děti,
úterý 16.00 − 16.45 hodin,
− mladší oddělení 6 − 9 let,
úterý 16.45 − 17.45 hodin,
− starší oddělení − 10 − 13 let,
úterý 17.45 − 19.15 hodin

pro chlapce i dívky od 4.
třídy ZŠ

každou středu
19.00 − 21.00 hodin,

pro chlapce i dívky od 7 let, pro
začátečníky i pokročilé, výcvik juda a
sebeobrany

pro tanečníky
s praxí − jazz dance, modern dance,
moderní taneční techniky pro pokroči−
lé: pondělí a středa 19.30 − 21.00
hodin,

středa 15.00
hodin − pro předškoláky i školáky,
začátečníky i pokročilé, skupinová
výuka

vždy v pondělí,
pro začátečníky i pokročilé od 3. třídy
ZŠ,

− pátek − stavba
lodních modelů, vhodné pro děti od 3.
třídy ZŠ

od 1. třídy, pro
dívky i předškolního věku, základy
pohybové dovednosti

čtvrtek a sobota − stavba
motokár pro děti od 5. třídy ZŠ

pro předškoláky
v dopoledních i odpoledních hodinách

pondělí − pro
začátečníky, 1. až 4. třída ZŠ

zahájení 2. října:

Odbíjená −

Plavání

Počítače

Počítačové hry −

Programování −

Rehabilitační cvičení −

Rokenrol −

Rokenrol −

Ruština

Rybářský kroužek −

Rybolovná technika −

Správná dívka −

Šachy −

Šerm −

Taneční soubor −

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Základní pohybová průprava pro
děti 3 − 5 let −

Železniční modeláři −

středa 17.00 − 18.30
− pro dívky se základy

odbíjené od 6. třídy ZŠ
− 1. − 4. třídy ZŠ, i pro před−

školáky, pro plavce i neplavce,
seznamování s vodou, základy
plavání,

− výuka pro začátečníky i
pokročilé, pro děti nad 10 let

vhodné pro děti do
10 let

pro děti, které již
zvládly výuku pro pokročilé

cvičení na
páteř, pro všechny, kdo potřebují
cvičení, pod dohledem odborníka.

formace dívky − začátečni−
ce i pokročilé,

pro chlapce i dívky od 1.
třídy ZŠ −

možnost
pokračovat v tanečním klubu

− pátek 16.00 hodin − pro
začátečníky, od 4. třídy ZŠ

od 3. třídy ZŠ,
získání znalostí z rybářství, praktické−
ho rybolovu, získání rybářského lístku
a povolenky

čtvrtek 16.00
hodin − od 3. třídy ZŠ, nácvik sportov−
ních disciplín, praktický rybolov,
získání rybářského lístku, povolenky,
soutěže

od 1. třídy ZŠ,
začátečnice i pokročilé, ruční práce
všeho druhu, batikování, jednoduché
výrobky apod.

chlapci i dívky od 6 let, pro
začátečníky i pokročilé, výuka a
dokonalé zvládnutí šachové hry,
soutěže

od 4. třídy, pro dívky a chlapce,
vedení bývalých reprezentantů − sport
s tradicí

přijímá nové členy
6 − 8 let a 9 − 12 let, již po absolvování
základní průpravy, nutná osobní
návštěva,

− úterý, středa − pro
předškoláky, kreslíme, hrajeme si

− vždy v úterý − pro
školní děti, různé výtvarné techniky,
práce s hlínou. (u práce s hlínou
příplatek za vypálení výrobku),

určeno jako průprava pro
další pohybové aktivity − cvičení na
držení těla, průprava na gymnastickém
koberci, rytmická cvičení,

pondělí −
stavba modelu železniční tratě,
vhodné pro děti od 3. třídy ZŠ

(ZŠ
Truhlářská)

školní bazén na Růžovém
vrchu

Zahájení: pondělí 10. 9. od 19.00 do
20.00 hodin

první schůzka 17. 9.
15.30 − 17.30 hodin, od října každou
středu od 19 hodin.

základní kurz pro začáteční−
ky od října do ledna, první schůzka
5. 10. od 16.00 hodin,

zahájení: 9 − 12 let pondělí
17. září v 16.30 hodin, 6 − 8 let úterý
18. září v 16.30 hodin

zahájení: úterý 18. září od 17.00 hodin

zahájení od
října vždy v úterý 15.30 − 16.15 hodin,
první cvičení 2. října

středisko Stará Role
Rolavská 295, tel.:  356 29 61

Přihlášky zasílejte na adresu:
Hvězdárna Karlovy Vary, P. O. Box
175, 360 01 Karlovy Vary nebo
telefonicky na telefon 322 57 72 nebo
na e−mail: hvezdarna.kv@email.cz.
První schůzky se uskuteční ve druhé
polovině měsíce září.

Akvaristický −

Dívčí klub −

Chovatelský −

Keramický −

Kurz hry na flétnu −

Minikáry −

Německý jazyk −

Odbíjená −
Ochránci přírody −

Počítače −

Ponny klub −

Přírodovědný −

Rybářský −

Teraristický −

Výtvarný kroužek −

Zoologický −

Astronomický kroužek pro děti od 8
do 11 let −

Oddíl astronomie Orion pro děti od
11 do 15 let −

Klub astronomů amatérů pro
zájemce o astronomii starším 15ti let
−

Demonstrátorský kurs 2001 −

od 1. třídy ZŠ, chov
akvarijních ryb, stavba akvárií

od 2. třídy ZŠ, ruční
práce, základy stolování, jednoduché
výrobky

od 2. třídy ZŠ, chov
drobného zvířectva

od 1. třídy ZŠ, modelo−
vání, výrobky z keramické hmoty

pro děti od 1.
třídy ZŠ, skupinová výuka

od 1. třídy ZŠ, stavba
minikár, účast na závodech, dopravní
výchova

pro začátečníky
2. − 5. třída ZŠ

od 4. třídy ZŠ, pro dívky
od 4. třídy ZŠ,

ochrana přírody , výlety
od 1. třídy ZŠ, základy

práce na PC
od 1. třídy ZŠ, péče o

poníky, trénink, jízd
od 2. třídy ZŠ,

vycházky do přírody, poznávání života
v přírodě

od 2. třídy ZŠ, získání
rybářského lístku a povolenky

od 2. třídy ZŠ, chov
terarijních zvířat

pro předškoláky
a 1. třídu ZŠ

od 2. třídy ZŠ, chov
drobných hlodavců, exotického
ptactva

schůzky každý týden v úterý
16.00 − 18.00 hodin na hvězdárně.
Pohádkovou a herní formou se budou
děti dozvídat o astronomii základní
astronomické informace.

schůzky jednou za 14 dnů
ve čtvrtek 16.00 − 18.00 hodin na
hvězdárně. Astronomie je zde nabíze−
na formou kursu, který tvoří jednotlivé
lekce, které členové kroužku obdrží na
počátku školního roku. Na schůzky
navazují víkendové akce jednou do
měsíce, několik expedic s pozorova−
telským zaměřením a putovní tábory
po hvězdárnách. Možnost mezinárod−
ních výměn pro členy oddílu.

schůzky jednou měsíčně v pátek od
17.00 hodin na hvězdárně nebo dle
domluvy s lektorem.

probíhá korespondenční formou.
Konzultační dny jsou podle dohody
s přihlášenými účastníky kursu. Kursu
je možné se zúčastnit od 12 let. Horní

HVĚZDÁRNA
KARLOVY VARY

věková hranice není omezena, místo
bydliště nerozhoduje. Kurs bude
probíhat korespondenční formou
v devíti lekcích a několika praktiky,
poté bude účastník skládat zkoušky I.
stupně na hvězdárně, v druhé polovině
kursu si připraví semestrální práci na
libovolné téma a po jejím odevzdání
předstoupí před komisi tvořenou
pracovníky pražské Štefánikovy
hvězdárny. Splněním zkoušek II.
stupně získá absolvent neomezenou
možnost práce na hvězdárně a prová−
dění veřejnosti.

− dle dohody
určeno školním kolektivům, členům
kroužků a klubů.

Astronomické víkendy na hvězdár−
ně, soustředění a tábory

HNUTÍ SPRÁVNÝCH
KAMARÁDŮ

A KAMARÁDEK,
LEGRACE A POHYBU

Program základního tréninku
v Karlových Varech na výcvikové
období od září 2001 do června 2002

dětí od 5 do 12 let, v kaž−
dém oddíle plavci, skoroplavci a
neplavci (zahájení 11. a 13. září)

úterý od 17 do 18 hodin,
úterý od 18 do 19 hodin,
čtvrtek od 15 do 16 hodin,
čtvrtek od 16 do 17 hodin;

− (zahájení 12. září)

středa od 15 do 16 hodin

středa od 16 do 17,30 hodin

čtvrtek od 17 do 19 hodin

(zahájení 19. září)

středa od 16.30 do 18 hodin připra−
ven druhý tréninkový den ve velké
tělocvičně o víkendovém dni;

(zahájení 13. září)

(součástí horolezecká
stěna, tábornická praxe − užité
kulturně umělecké činnosti)
připraven program pro speciálku
dětských záchranných zdravotnic−
kých jednotek,
čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
(pro děti z centra KV sraz v 16
hod.ve Svahové ul.);
Každá z výše uvedených speciali−
zací má pravidelná víkendová
soustředění v četnosti cca 1 − 3 za
čtvrtletí a též soutěžní oddílový a
mimooddílový program.
Kontaktujte nás na tel. čísle sekreta−
riátu 322 13 80 vždy v pondělí nebo
ve čtvrtek od 19 do 21 hodin nebo
na tel. mob.: 0602 962 410

Plavání −

Všestrannostní sportovní gym−
nastika

Košíková − pro děti starší 8 let

Sporty a pobyt v přírodě − pro děti
od 6 do 14 let −

bazén Domova mládeže při SPgRŠ
v K. Varech − Drahovicích

tělo−
cvična Zvláštní školy ve Svahové
ulici

(věk dětí 5 −
8 let, včetně)

(věk
dětí starší 9 let)

(obě
věkové kategorie);

tělocvična
Základní školy Jana Palacha 20,
K. Vary

tělocvična a klubovna v DV SOS
v Doubí

Miroslav Gigal

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM VE ŠKOLNÍM ROCE 2001/2002
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE



SPORT6

GALERIE NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ MĚSTA

I PŘES ZRANĚNÍ
STOPROCENTNĚ ÚSPĚŠNÝ

Martina Pejsara

DÍVKÁM KORD SLUŠÍ

Lucie
Pražáková, Zuzana Maňasová,
Š t ě p á n k a H á j k o v á J u l i e
Ekimianová

Díky Karlovarskému triatlonu,
který se letos stal dokonce hostitelem
mistrovství Evropy, je tato mladá
sportovní disciplína naší veřejnosti již
dostatečně známá. Ostatně vloni jsme
na stránkách KRL představovali
úspěšného triatonistu Martina
Smolíka. Letos vybrala porota mezi
nejlepší sportovce města duatlonistu

. Duatlon je jakousi
odnoží triatlonu, závodem v běhu a
cyklistice, tedy bez plavání. Martin jej
žertovně nazval triatlonem pro
neplavce, ve skutečnosti je však sám
úspěšným triatlonistou, pouze vloni
díky zranění − popálenině, nemohl do
vody a tak zkusil „suchou“ formu
klání. A velmi úspěšně − vystoupil až
na bronzový stupínek na mistrovství
světa.

Duatlon se překvapivě skládá
rovněž ze tří závodů, kromě čtyřiceti
kilometrového okruhu na kole totiž
účastníci absolvují dvě tratě běžecké −
nejprve 10 km a po cyklistice ještě
dalších 5 kilometrů.

Martin dokončil první ročník studia
trenérství na Fakultě tělesné výchovy a
sportu a už se zase pilně připravuje na
letošní triatonistická klání. Měli jsme
jej možnost vidět i na domovské scéně
ve Varech na ME. Na duatlon ale
nezanevřel − v září se chystá na MS do
Itálie.

Mezi nejlepšími sportovci roku
2000 v kategorii žen a dívek byly
vyhodnoceny šermířky Lokomotivy
Karlovy Vary, které na mistrovství ČR
vybojovaly zlaté medaile. Družstvo
žaček do čtrnácti let ve složení

a
(původem Arménka) se

po získání titulu rozpadlo. Důvod?
Hlavně peníze. Pro rodinné rozpočty
je šerm na špičkové úrovni v katego−
rii žáků bohužel stejně finančně
náročný jako u dospělých. Sponzoři
shánějí obtížně, neboť povědomost o

bohaté tradici a historii této sportovní
disciplíny v Čechách je všeobecně
mizivá (kdo dnes například ví, že u nás
vznikla zbraň „český tesák“, že téměř
400 let v Praze existovala Královská
zemská stavovská šermírna).

U zrodu karlovarského šermu stál
olympionik Josef Jungman, organizá−
tor sportovní akademie v Národním
domě, kterému se podařilo do
Karlových Varů přilákat mistra
republiky v kordu Ing. Václava
Podlahu. Ten položil základy novodo−

S PÁDLEM V RUCE
DIVOKÝMI PEŘEJEMI

Michal Buchtel je náš přední
kanoista, což znamená, že jezdí slalom
na divoké vodě. V naší galerii nejlep−
ších je spolu se šermířkami nejmladší,
letos navštěvoval osmou třídu ZŠ.
Řeky začal sjíždět v osmi letech,
původně rekreačně. Od jedenácti let
závodí (nižší věk pravidla soutěží
neumožňují). Do deseti let ještě
zkoušel triatlon a gymnastiku, pak
propadl kouzlu divoce tekoucí vody.
Již v žákovské kategorii se stal
mistrem republiky v kajaku i v deblu
(spolu s Matějem Suchým ze
Sokolova), stříbro si vybojoval v kom−
binaci (tam se započítávají výsledky
slalomu i sjezdu) a bronz ve sjezdu.
Současně obsadil třetí místo na
juniorském mistrovství republiky.

Letos byl členem zlatého družstva
ze závodu Světového poháru v Polsku
a stříbrného z Roudnice nad Labem.
Jako nejmladší závodník soutěže se
mezi cca osmdesáti účastníky z 22

zemí umístil v jednotlivcích v první
desítce.

Na vodě lze trénovat pouze pokud
nemrzne a to je Michal na Hubertusu
většinou čtyřikrát do týdne. Ke kajaku
jej přivedl otec, sám závodník v kate−
gorii veteránů. V tomto případě se
jedná o sport rodinný, neboť úspěšně si
vede i starší bratr Martin, letošní
maturant a současně juniorský mistr
republiky a reprezentant. Snem
„vodních“ bratrů je olympiáda.

z TJ AC Start je ročník
1985, letos tedy závodí v kategorii
dorostenek. Současně úspěšně
zakončila 1. ročník studia na obchodní
akademii. Ke sportu jí přivedla
maminka, sama bývalá úspěšná lehká
atletka. Ta také Jitku trénuje, takže
dcera je prakticky pod celodenním
dohledem. Jako matka má trenérka
velmi dobrý přehled o Jitčině jídelníč−
ku i celkové životosprávě. Často ji
napomíná, co jíst nesmí a co naopak
ano. Trénují 5x týdně cca 2 hodiny
běh, skoky, vrhy, posilují… Talent
samozřejmě musí být, ale především
obrovská dávka píle a vytrvalost.

V MAMINČINÝCH
ATLETICKÝCH ŠLÉPĚJÍCH

Jitka Moudrá

Sportování vyžaduje velké pochopení
celé rodiny. Mladší sestra Kristina už
také má za sebou první lehkoatletické
krůčky, tatínek, rekreační cyklista, na
závodech fandí a pořizuje dokumenta−
ci.

Jitka byla odmalinka živé dítě, které
bavil tělocvik. Proto přešla v páté třídě
na speciální sportovní školu. V loň−
ském roce zkusila atletický sedmiboj,
jen tak − bez speciální přípravy. A
úspěch se dostavil hned na poprvé − 2.
místo na mistrovství republiky. Přitom
tak rozličné disciplíny jako jsou běh
na 800 metrů, sprint, překážky, dálka,

výška, oštěp a koule vyžadují opravdu
všestrannost. Nejlépe si ale vede ve
skoku do výšky, kde v loňském roce
vybojovala dokonce mistrovský
republikový titul. Ráda by to dotáhla
co nejvýš, snem každého sportovce je
olympiáda. Dědeček ji rád škádlí, že
na to by musela zůstat ještě dlouho
Moudrá, tedy věnovat se tréninku a
nevdávat se.

Skialpinismus je druh pohybu po
horách v zimě. Je kombinací turistiky,
horolezectví a lyžování mimo uprave−
né tratě a sjezdovky. Přestože v názvu
sportu je obsaženo nejvyšší evropské
pohoří, jezdí jeho vyznavači do všech
velehor, od Tater až po Himaláje. A
právě zde zaznamenal obrovský
úspěch další z oceněných −

. Technikou skialpinismu se mu
podařilo zdolat šestý nejvyšší vrchol
světa − čínskou Cho Oyu (8.201 metrů
nad mořem). Vladimír byl účastníkem
desetičlenné expedice Tibet 2000.
Jelikož se druhý skialpinista ze
zdravotních důvodů na vrchol nedo−
stal, byl sólový sjezd obtížnější.

Ve velehorách jsou podmínky pro
přežití velmi drsné, každé, i menší
poranění může způsobit velké kompli−
kace. Proto je přítomnost lékaře velice
prospěšná. Ten v případě expedice
Tibet 2000 zachránil i domorodce,
kteří se vydali tajně za Dalajlámou
přes sedlo ležící ve výšce pět a půl
tisíce metrů.

Vladimír patří mezi zhruba čtyřicet
českých příznivců mladého sportovní−
ho odvětví, které organizačně spadá

Z VARŮ AŽ NA STŘECHU
SVĚTA

Vladimír
Smrž

bým úspěchům právě v kordu.
Šermíři trénují pětkrát týdně v hale na
Růžovém vrchu pod vedením býva−
lých reprezentantů Jindřicha Valhy a
Miroslava Hrona. Podařil se jim
skutečně husarský kousek − během
jedné sezóny nejen zkompletovali
nový tým žaček, dovedli ho k obhájení
titulu, ale dívky přidaly ještě zlato a
bronz z jednotlivců. To je však už jiná
kapitola.

V tomto zajímavém sportu prý
talent není tak dominantní, ale nejdů−
ležitější je pracovitost, sebeovládání,
houževnatost a vytrvalost. Koho
neodradí těžké začátky, může brzy
očekávat první výsledky ve sportu,
který býval doménou šlechticů.

Představením jednotlivých oceněných se vracíme k článku Nejlepší sportovci
roku 2000 z dubnového čísla KRL

Martin Pejsar (vpravo) při přijetí u primátora P. Keřky

Lucie Pražáková, Julie Ekimianová,
Štěpánka Hájková a Zuzana Maňa−
sová (dole)

Michal Buchtel

Jitka Moudrá



Jana Peterková

SPORT 7

GALERIE NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ MĚSTA

pod hlavičku horolezectví. S lyžová−
ním začal již v předškolním věku
doma v Kraslicích, k jeho extrémní
formě se dostal až v dospělosti.
Nevýhodou skialpinismu je nemož−
nost věnovat se mu v domácím terénu
− Česká republika zkrátka velehory
nemá, i Tatry už dnes leží v cizině. Ana
Sněžce nelze úspěšně trénovat
vyrovnávání kyslíkového dluhu. O to
je příprava na expedice náročnější, mj.
i finančně.

Na rozdíl od ostatních sportovců
Vladimír o olympiádě nesní. Těžko by
se mohla uskutečnit někdy v budoucnu
v Himalájích. Ale lákají ho i další
velehory, třeba jihoamerické Andy
nebo Nový Zéland.

Golf je u sportem číslo
jedna pro všechny členy rodiny. S gol−

ZELENÝ SVĚT AŽ ZA
OCEÁNEM

Peterků

fem začal tatínek a přivedl k němu obě
děti − a Martina i jejich maminku,
dříve úspěšnou tenistku. Na rozdíl od
bratra, který začínal již ve čtyřech
letech, dostala se Jana ke golfu až v de−
víti, napřed si zkusila volejbal a
jezdectví. Na zeleném trávníku se
dostavily úspěchy největší − stala se
několikanásobnou mistryní ČR již

Janu

jako dorostenka, v kategorii juniorek
své prvenství zopakovala.

Momentálně studuje historii umění
na univerzitě v Orlandu v USA, kam se
dostala jako stipendistka díky svým
mimořádným sportovním výsledkům.
V univerzitním týmu je nejlepší.
Orlando má obrovskou výhodu v tom,
že se tam dá golf díky vhodnému
podnebí hrát celoročně. Za úspěchy je
tvrdý trénink − vstává ráno už v půl
šesté a ještě před školou si dá pětikilo−
metrový okruh kolem místního jezera.
Po skončení vyučování následuje více
než čtyřhodinový trénink na hřišti, pak
učení. Do postele se dostane až kolem
půlnoci, něco dospí po víkendech, ale
to místo volna jezdí po turnajích po
celých Státech. Ze 170 žen skončila na
pátém místě žebříčku. Golf vyžaduje
nesmírnou trpělivost a pokoru, stačí
zkazit dvě rány a už to nelze dohnat.

A Janin sen? Dostat se mezi profe−
sionální hráčky. To se jí ale muže splnit
až po dokončení školy. Studenti
profesionálně hrát nesmějí.

STÁLICE AEROBICKÉHO
NEBE

Kateřinu Karbusovou jsme našim
čtenářům představovali již vloni (a ne

poprvé). Také letos se opět stala
nejúspěšnější sportovkyní města v ka−
tegorii žen. Šestá na ME i MS si
odnesla i 1. místo z pohárové soutěže
v Belgii a 2. z Finska, ve světovém
žebříčku TOP 20 obsadila krásné 4.
místo. Závodí za Fit klub Boba
Bristol.

Také Katčin trénink je náročný,
jinak to ani u vrcholových sportovců
nejde. Kromě něj trénuje žákovské a
juniorské kategorie, předcvičuje také
na hodinách pro veřejnost, kde
oceňuje kontakt s cvičenkami a jejich
okamžité reakce − je dobré vidět, co se
líbí a co příště raději nezařadit.
Čtvrtletně pořádá víkendové akce pro
Karlovaráky, i začátečníky.

Sní o tom, že se dostane na olympiá−
du v té příští by se měl aerobik objevit
jako ukázkový sport, takže když bude
zdraví… S tím měla v druhé polovině
minulého roku trochu problémy, ale na
výsledcích se to naštěstí neodrazilo.

Takto lze nazvat mužstvo nohejba−
listů SK Liapor, které jsme ve stejné
rubrice našim čtenářům představili již
vloni. To jsme ještě nevěděli, že se
opět zvítězí v extralize a odnesou si
všechny tituly. Stali se mistry v sin−
glech (jednotlivcích), dvojicích,

TRADIČNĚ ZLATÍ HOŠI

trojicích i družstvech. Co tedy mohli
v rámci republiky získat, vše je jejich.
O titul se zasloužili především kapitán

, střídal
, který je zároveň

trenérem. Náhradníky jsou
a . Medaile si

odvezl tým složený převážně z hráčů
Liaporu i z mistrovství světa v Pro−
stějově − jednu zlatou a dvě stříbrné. A
to hovořili o neúspěchu, neboť měli
původně políčeno alespoň na dvě
nejvyšší místa. Vedení svazu však
rozdělilo sehraný karlovarský tandem
Bláha − Tirpák a navíc vůbec nenasadi−
lo dvojnásobného mistra republiky
Michala Kokštejna. Bez zajímavosti
není, že karlovarský nohejbal se na
mistrovství Evropy prezentoval i
exhibičním zápasem žen, kde do
výběru byly zařazeny i naše Barbora
Králíková a Lenka Kobylková.
Vzbudily velké překvapení − svět
dosud tuto disciplínu v ženském
provedení prakticky nezná.

Karel Bláha, Josef Tirpák, Jiří
Dvořák, Vlastimil Kubín, František
Veselý a Michal Kokštejn
Gerhard Knop

Michal
Valenta Milan Zedník

Článek o sportovcích sestavila
Hana Kaňovská,

fotografie z rodinných archívu
oceněných

Vladimír Smrž s karlovarskou vlajkou na himalajském vrcholu

Kateřina Karbusová

Karel Bláha, Gerhard Knop, Vlastimil Kubín, František Veselý, Michal
Kokštejn, Josef Tirpák a Jiří Dvořák (zleva) Foto: Luboš Zahradníček

www.karlovyvary.czwww.karlovyvary.czwww.karlovyvary.czwww.karlovyvary.cz

MĚSTO − LÁZNĚ − SPRÁVA MĚSTA − KV SERVIS
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TISKOPISY −
INZERCE − KARLOVARSKÝ CHAT − FREEMAIL

VYHLÁŠKY − MAPA − FOTOGALERIE

OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ STRÁNKA MĚSTA KARLOVY VARY
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KULTURNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM
6. KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

7. 9. − zahájení festivalu
− koncert zahraničních souborů a hostů

8. 9. kolonádní koncerty na
− koncerty pro Dny porcelánu

koncert pro Dny evropského
dědictví

− koncert pro Dny evropského
dědictví

− koncert Folklore Egrensis − pořad
regionálních souborů

− 2. Slovenská veselica − obec Slovákov
Hrají: folklórní soubor Stavbár, skupina Ještěřice
z Nejdku

− koncert pro Dny evropského
dědictví
průvod souborů městem

− GALAKONCERT
9. 9. kolonádní kocerty na

− koncert pro Dny porcelánu

17.00 před LH Thermal
19.30 LH Thermal
10.00 Mlýnské a Vřídelní kolonádě
10.00 Grandhotel Pupp

dopoledne − před Národním domem −

14.00 Olšovovratský kostel

14.00 Mlýnská kolonáda

14.00 LH Thermal

16.00 prostranství před Petrem

16.30
19.30 Thermal, Velký sál
10.00 Mlýnské a Vřídelní kolonádě
10.00 Grandhotel Pupp

Folkový festival DIANA 2001

„SOUZNĚNÍ 2001“

Pořádá Agentura Karlex
areál výletní restaurace Diana v Karlových Varech

17.00
19.00
15.00
16.00
18.30
15.00
16.00

občanské sdružení: ARAGONIT, Lubomír Melichar,
Hlavní 27, 362 63 Dalovice, tel., fax: 323 71 62−3, 0603 167 846

10.00 kongresový sál Thermal
19.00 Letohrádek Galerie umění v Ostrově

22.00

19.00 kongresový sál Thermal
23.00

Doprovodné akce: Výstava výtvarných předmětů umělců z řad zdravotně
postižených, konzultační centrum za účasti lékařských odborníků, výstava
pomůcek pro zdravotně postižené
Hosté: m.j. kytarista Štěpán Rak, skupiny Schovanky, Roháči, Trepka,
Šafrán z ČR a skupiny Waldwind (Sparneck) a Toni−Ranch−Farmers (Fulda)
ze SRN. Pořady provází Gejza Gerendáš a Břetislav Tetera.

7. 9. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
skupina Švorc

8. 9. Bedřich Ludvík
Vojta Kiďák Tomáško, Ríša Melichar
skupina Trepka

9. 9. Paleček a Janík
skupina Strašlivá podívaná, skupina Švorc

21. 9. − koncert pro školy
− koncert účastní−

ků a hostů
seminář s profesionály − tvůrčí setkání

− Galakoncert
tvůrčí setkání a diskuse s profesionály

Festival zdravotně postižených

22. 9. − kolonádní koncerty účastníků a
hostů

9.00 a 14.00 Vřídelní kolonáda

43. Dvořákův Karlovarský podzim
KSO, I.P. Pavlova 14, tel.: 322 33 10

19.30 GH Pupp
19.30 Lázně III
19.30 Městské divadlo
19.30 Lázně III
19.30 Lázně III

Západní 63, tel. 322 66 07

19.00

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.  317 81 11
19.30

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

7. 9. − zahajovací symfonický koncert
11. 9. − komorní koncert
14. 9. − symfonický koncert
18. 9. − komorní koncert
21. 9. − závěrečný symfonický koncert

20. 9. Thermal, velký sál, účinkují: Věra Martinová, Karel
Plíhal, skupina Rangers, Alan Mikušek s kapelou (country hvězda ze
Slovenska)

30. 9. − na námět scénáře J. C. Carriera, premiéra
nově vzniklého studia Dagmar, kteří tvoří žáci a studenti karlovarských
škol, bývalé členové dětského studia tvořivé dramatiky divadla Dagmar

ART 38 a.s.

DIVADLO DAGMAR

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

9. ročník Country Fest

Ptačí sněm

do 28.10 Milan Maur − Vizuální koncepty

43. Dvořákův Karlovarský podzim
KSO, I.P. Pavlova 14, tel.: 322 33 10

19.30 GH Pupp
19.30 Lázně III
19.30 Městské divadlo
19.30 Lázně III
19.30 Lázně III

Západní 63, tel. 322 66 07

19.00

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.  317 81 11
19.30

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

7. 9. − zahajovací symfonický koncert
11. 9. − komorní koncert
14. 9. − symfonický koncert
18. 9. − komorní koncert
21. 9. − závěrečný symfonický koncert

20. 9. Thermal, velký sál, účinkují: Věra Martinová, Karel
Plíhal, skupina Rangers, Alan Mikušek s kapelou (country hvězda ze
Slovenska)

30. 9. − na námět scénáře J. C. Carriera, premiéra
nově vzniklého studia Dagmar, kteří tvoří žáci a studenti karlovarských
škol, bývalé členové dětského studia tvořivé dramatiky divadla Dagmar

ART 38 a.s.

DIVADLO DAGMAR

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

9. ročník Country Fest

Ptačí sněm

do 28.10. Milan Maur − Vizuální koncepty

České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GU
K. Vary (díla klasiků českého moderního umění)

do 16. 9. − výstava

od 18. 9. (do 17. 10.) − výstava
−

stálá expozice

stálá expozice v 1. patře

začátky 19.30

25. 9. − koncert kapely vynikajícího houslisty
Vojty Lavičky (ex−Deep Sweden) s autentickými
romskými lidovými písněmi

do 9. 9. − exotické masky ze sbírky
cestovatele O. Kiliána

Svět kolonád
od 12. 9. − výstava děl účastníků

Mezinárodního malířského Workshopu (do 7. 10.)

od 5. 9. − vystavuje: Festival dětského
filmu Ostrov (do 27. 9.)

od 3. 10. − vystavuje Jan Felixová

6. 9. (S milenkou mé matky) Dánsko,
Francie, Island, Norsko 2000

13. 9. , Německo 2000
20. 9. , Polsko 1997
20. 9. , Francie 2000
4. 10. , Holandsko 2000

11. 10. , Francie, Izrael 1999

čtvrtek − audiovizuální pořad
− pozorování, je−li jasno

pátek a sobota
− obnovená premiéra

− pozorování, je−li jasno

19.30

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

Lázeňská 3,tel. 322 44 34
Otevřeno středa až neděle 9 − 12 a 13 − 17 hod.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře
Sokolovská 35, tel. 344 70 21

Kino Drahomíra, Vítězná 52, tel. 322 91 85,

K Letišti 144, Karlovy Vary, tel. 322 57 72
20.30
21.30

20.30
21.30

Změna programů vyhrazena Sestavila Jitka Arnoldová

Do konce

Oldřich Kilián − Masky

ARTKONTAKT 2001

Plakáty dětského filmu

Barevné návraty

101 Reykjavík

V červenci
Milostné příběhy
Harisonovy květy
Divoké mušle
Kadosh

Magie karlovarské krajiny
Na křídlech Pegasa

2001: Hluboko nahoře
Na křídlech Pegasa

KARLOVARSKÉ MUZEUM

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

GALERIE DUHOVÁ PALETA

FILMOVÝ KLUB

HVĚZDÁRNA HŮRKY

Jiří Kožíšek − Keramická tvorba a design

Milíře 2001

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 0603 375 555, tel, fax: 322 78 75, vstupenky je možno
zakoupit v kině čas, T. G. Masaryka 3, tel.: 32 232 72, provozní doba

po − so: 9 − 21 hodin, ne: 13 − 21 hodin,
představení začínají v 19.30 hodin − pokud není uvedeno jinak

18.00

19.30

9. 9. Zahájení nové klubové sezóny
− vernisáž výstavy digitální

fotografie bytového interiéru karlovarského autora,
výstavu zahájí Petr Kulhánek, hudební program Jindřich
Volf ml. (piáno)

− Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a jejich hudební
přátelé v post−nerezovské hudební formaci, upomínající
na slavnou éru legendární kapely.

12. 9. − letos již 30−tiletá hanspaulská bluesová
kapela Petara Introviče

23. 9. − koncert členů DaD kvintetu, jeho hostů
a Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové

30. 9. − židovská hudba v podání čtyřčlenné pražské
skupiny

Dan Žikeš − Pozvání do Věže

Neřež

Bluesberry

Keltská hudba

Chesed

VŠE O KARLOVÝCH VARECH
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„MĚSTO SENIORŮM“
Program Dne seniorů Karlovy Vary −  sobota 13. října

Všechny uvedené akce jsou určeny karlovarským seniorům, a to zdarma.
10.00 Penzion pro seniory Drahovice, Domov důchodců ve Staré Roli

11.00 Vřídelní kolonáda

13.00 Muzeum Zlatý klíč

14.00 Velký sál LS Thermal

výdej max. 2 vstupenek na osobu ve dnech 11. a 12.
října od 9.00 do 12.00 u informačního pultu v přízemí budovy
magistrátu města

15.00 Restaurace Diana

15.00 − 20.00 Kino Drahomíra
17.00 Lázně III

10.00 − 12.00

10.00 − 16.00

15.00 − 17.00
10.00 − 12.00
14.00 − 19.00

Vážení senioři, předem se omlouváme všem, kteří se z kapacitních
důvodů prostor a sálů nedostanou na některá představení.

Změna programu vyhrazena. Sestavila Jana Srvátková

Návštěva primátora města Ing. Petra Keřky
− − vystoupení Zájmové umělec

ké školy Antonína Dvořáka
− − přednášky a

besedy − organizují zástupci veřejné správy a lékaři KLL
−

hudebně zábavný pořad, učinkují: Karel Hála, Yveta Simonová,
Jitka Zelenková, dívčí vokální kvartet Spirit, diriguje Jaroslav
Dřevikovský,

− − taneční odpoledne při
dechovce

− promítání filmů
−

− prohlídka budovy a kanceláře hejtmana
kraje

− prohlídky balneoprovozu, možnost plavání
− prohlídky s audiovizuálním programem

− prohlídky technického zázemí Vřídla
− prohlídky stálé expozice a aktuální

výstavy
(DP Karlovy Vary, a.s.)

− možnost hraní kuželek
− možnost plavání

Děti seniorům

Senioři a kvalita života

Galakoncert orchestru Karla Vlacha

Kladenské heligonky

koncert Karlovarského symfonického orchestru

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PROSTORY

E.A. Longen: − divadelní
představení činoherního souboru MDKV,

Výdej max. 4 vstupenek na osobu ve dnech 11. a 12. 10. od 9.00 do
12.00 u informačního pultu v přízemí budovy magistrátu města

19.00 Městské divadlo −
výdej max. 4 vstupenek

na osobu ve dnech 11. a 12. 10. od 9.00 do 12.00 u informačního
pultu v přízemí budovy magistrátu města a 13. 10. od 14.00 do
17.00 v pokladně Městského divadla

Dezertér z Volšan

Krajský úřad

Lázně V
Hvězdárna
Vřídelní kolonáda
Karlovarské muzeum

Rozhledna Diana + lanovka
Kuželna Na vyhlídce
Bazén LS Thermal

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK

ATLETIKA

GOLF

JEZDECTVÍ

KOPANÁ

NOHEJBAL

TENIS

sobota 8. září
NÁRODNÍ DŮM

Vladislava Jáchymovského

KOSTELSV. KATEŘINYOLŠOVÁ VRATA

PhDr. Kamily Bešťákové

DŮM PETR

PhDr. Stanislava Burachoviče

neděle 9. září
KOSTELSV. LUKÁŠE, ZÁMECKÝ VRCH

Miloslava Čecha
ZÁMECKÁ KOLONÁDA

Jana Vaňka

SADOVÁ KOLONÁDA
PhDr. Stanislav

Burachovič

10.00 − 12.00

Folklórní soubor ŠUMAVA

14.00 − 16.00

15.00 Folklórní soubor OLŠAVA

16.00 − 18.00

Cimbálová muzika SLAVIČAN ze Slavičína

10.00 − 12.00
skupina CON BRIO

13.30

14.00 − 16.00
COLLEGIUM FIDDLE DOLCE

16.00 − 17.00
Karlovarského symfo

nického orchestru
Všechny uvedené objekty budou veřejnosti zpřístupněny zdarma, do
Olšových vrat doprava MHD zdarma.
Změna programu vyhrazena                                Sestavila Jitka Arnoldová

Hala AC start, Západní ul., tel.: 322 25 89
8.00

14.00−19.00

Golf Club Karlovy Vary, Pavel Drda, tel.: 0602 459 747

Golf Club  Cihelny, kontakt tel.: 397 22 81

Český jezdecký klub, Karlovarské závodiště,
tel.: 356 41 04, p. Čermáková

10.00

Hala AC START, Západní ul., tel.: 322 25 80
17.00

U Brodu 47, Vladimír Hlavatý, tel.: 322 33 07
14 .00

Tenisový klub Lokomotiva, areál Tuhnice, J. Kolář, tel.: 323 35 88
9.00

z důvodu zchátralosti omezená prohlídka částí budovy
s výkladem kronikáře města

− koncert před budovou

prohlídka nejstarší funkční památky na území města
s výkladem
Mše svatá, − vystoupení
před kostelem

prohlídka domu po rekonstrukci s výkladem

− koncert
před budovou

prohlídka kostela s odborným výkladem pastora
, před kostelem

Módní přehlídka ručně malovaných exotických šatů
návrháře − vítěze mezinárodní soutěže mód
ních návrhářů „Elegance 2001“
prohlídka nové Zámecké kolonády s průvodcem vždy po
15 minutách, − koncert
před budovou

odborný výklad k rozsáhlé rekonstrukci
, Promenádní koncert

18. 9. Středoškolský pohár
19. 9. Běh Terryho Foxe

8.−10. 9 Eurotel PG CZECH OPEN Golf
15. 9. JENS WEITTFLOCK
21. 9. Turnaj české advokacie

22. − 23. 9. Mistrovství klubu
26. − 27. 9. TTG cup
29. 9. AT KEARNEYGolf club
1. 10. KV Hotel cup, 3. ročník

8. 9. Glen Fiddich cup
15. 9. Czech Golf Production
16. 9. Jonh Letters
22. 9. Volvo cup
28. 9. Neoficiální mistrovství dvojic − Golf tenis
29. 9. Generali cup

6. − 7. 10. Východ − západ

28. − 30. 9. VII. Karlovarské Military − mezinárodní závody vše
strannosti

od 5. 9. malá kopaná − vždy pondělí a středa

29. 9. K. Vary − Modřice − Extraliga nádstavba

8. 9. Turnaj místních železničárů

SPORT

15. 9. Okresní turnaj rodinných dvojic
22. − 23. 9. Okresní turnaj veteránů
29. − 30. 9. Domácí turnaj (nalosované dvojice)

7. − 9. 9. Turnaj zaměstnanců pohostinství
8. 9. Turnaj Lions club

15. 9. Turnaj firmy Linde
22. −23. 9. Republikový turnaj starších žáků

Společné výlety rodičů s dětmi:
22. 9. Thermal − Andělská Hora − Olšová Vrata (12 km)
6. 10 K. Vary − nám. Horákové − Svatošské skály − Doubí

(9 km)
Zpět vždy možno použít MHD. Pro děti připraveny hry a soutěže a ohýnek.
Účastnický poplatek: děti 15 Kč, doprovod zdarma.

9.00
9.00
9.00

Tenisový club Gejzírpark p. Kučera, tel. 0603 379 692
10.00
10.00
10.00
10.00

Kontakt: Yvona Umlaufová, tel.: 0164/618 099

9.30
9.30

Změna programu vyhrazena Sestavila Anna Procházková

TURISTIKA

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města Karlovy Vary

v oblastí tělovýchovy a sportu, kultury a oblasti sociální,
aby své žádosti zasílali na příslušné odbory do

prostřednictvím podatelny magistrátu,
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici u informátorky v přízemí budovy.

upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace na rok 2002

1. října 2001

Informace podají:

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.

(tělovýchova)
(kultura),

sociální),
(prevence kriminality a drogové závislosti)

Anna Procházková tel.: 3118 444
Jana Srvátková tel.: 3118 278

Miluše Jednorožcová tel.: 3118 280 (
Vlasta Jirátová tel.: 3118 226

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY DOTOVANÉ MĚSTEM


