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• Sadová kolonáda
• Civilní obrana
• Opravy panelo−

vých domů
• Dětská hřiště
• Elektronická poda−

telna
• Odpadové hospo−

dářství
• Prodej domů a lici−

tace bytů
• Veřejné sbírky
• Tyfloservis
• Služební průkazy
• Telegraficky

V LISTĚ

KARLOVARSKÉ

"MĚSTO SENIORŮM" − sobota 13. října
Vážení senioři,

již potřetí si Vás dovolujeme pozvat na oslavu Vašeho Dne.
Na sobotu 13. října jsme pro Vás připravili bohatý kulturní program. Máte

možnost zdarma navštívit několik koncertů, filmových projekcí i divadel−
ních představení. K dispozici pro Vás bude bazén, hvězdárna a kuželna.
Můžete si prohlédnout technické zázemí Vřídla, Lázně V či nedávno otevře−
né sídlo Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Dovolujeme si Vám co nejsrdečněji popřát pevné zdraví, lásku nejbližších,
radost ze života a mnoho dalších šťastných let. Vážíme si Vašich životních
zkušeností, které jsou neocenitelné zvláště pro mladší generaci. Naší
hlubokou úctu k Vám chceme mimo jiné vyjádřit právě Dnem seniorů.

Vážení a milý senioři, město je Vám otevřeno, přejeme Vám pěkný den!

10.00 Penzion pro seniory Drahovice, Domov důchodců ve
Staré Roli
11.00

13.00

14.00

15.00

15.00

− návštěva zástupce vedení města
− vystoupení Zájmové

umělecké školy Antonína Dvořáka
− přednášky a

besedy s karlovarskými seniory organizují zástupci veřejné správy a
lékaři KKLL

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

− taneční odpoled−
ne při dechovce

projekce filmu

Vřídelní kolonáda

Muzeum Zlatý klíč −

Velký sál LS Thermal −

Restaurace Diana −

Kino Drahomíra −

− Děti seniorům

Senioři a kvalita života

Galakoncert orchestru Karla Vlacha

Kladenské heligonky

Pearl Harbor

Výdej max. 2 vstupenek na osobu ve dnech 11.−12. 10. od 9.00 do
12.00 u informačního pultu v přízemí budovy magistrátu města.

Bez vstupenek − do naplnění kapacity kina.

17.00

19.30

10.00 − 12.00

10.00 − 16.00

10.00 − 12.00
14.00 − 19.00

Změna programů vyhrazena

− prohlídka kanceláře hejtmana
kraje a jednacího sálu

− prohlídky balneoprovozu
− prohlídky s audiovizuálním

programem
− prohlídky technického

zázemí Vřídla
− prohlídky stálé expo−

zice a aktuální výstavy
− možnost hraní kuželek

− možnost plavání

Koncert Karlovarského symfo−
nického orchestru

Dezertér z Volšan

Lázně III − koncertní sál

Městské divadlo v Karlových Varech −

15.00 − 17.00

−

(Dopravní podnik
Karlovy Vary, a.s.)

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PROSTORY

Krajský úřad

Lázně V
Hvězdárna

Vřídelní kolonáda

Karlovarské muzeum

Kuželna Na Vyhlídce
Bazén LS Thermal

Všechny uvedené akce jsou určeny karlovarským seniorům a to
zdarma.

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

Rozhledna Diana a lanovka

Bez vstupenek − do naplnění kapacity sálu.

ýdej max. 4 vstupenek na osobu ve dnech 11. − 12. 10. od 9.00 do
12.00 u informačního pultu v přízemí budovy magistrátu města.
vstupenky je možno vyzvednout též v pokladně Městského divadla v
sobotu hodinu před začátkem představení.

v

Také bazén v Thermalu bude k dispozici našim seniorům.                                                              Foto: Hana Kaňovská
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NAD NOVÝM ZÁKONEM O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH
Sbírky pořádané za různými účely

nás obklopují téměř každodenně.
Např. v úterý 25. září jsme měli
možnost v ulicích potkat dobrovolní−
ky, kteří v rámci Srdíčkového dne
nabízeli žlutá srdíčka. Výtěžek jejich
prodeje bude věnován na výstavbu
transplantačního oddělení pražské
nemocnice v Motole. To by mělo
pomoci dětem nemocným leukémií.
Jen o den dříve byl ve Staré Roli díky
výtěžku z lednové Tříkrálové sbírky
otevřen charitativní dům, kde se
nachází Denní stacionář pro staré a
zdravotně postižené občany a Dům na
půli cesty pro mladistvé, kteří po
překročení věkové hranice musí
opustit dětské domovy.

Ne každá sbírka však nakonec
poslouží účelu, který hlásá. Vzhledem
k nebezpečí zneužití veřejné sbírky si
stát zachoval dozor a kontrolu nad
konáním těchto akcí. Od 1. června
tohoto roku nabyl účinnosti zákon č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o
změně některých zákonů. Nahradil
dosavadní právní úpravu problemati−
ky veřejných sbírek (zákon č. 37/1973
Sb.). Rádi bychom naše čtenáře
seznámili se základními poznatky,
které by o konání sbírek na území
našeho státu měly být v obecném
povědomí.

je získávání a shromažďování
Veřejná sbírka

dobro−

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD MHD

všech linek MHD, platné od 1. 7.
2001,
příměstské dopravy (IDKV) do
O s t r o v a , J á c h y m o v a ,
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 bro−
žuře 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 v informačních
centrech Dopravního podniku
Karlovy Vary, a.s. v Zeyerově ulici
a na Dolním nádraží a v některých
prodejnách tisku.

Mgr. Jakub Mráz,
Dopravní podnik

KA R LO V Y  VA R Y  a.s.
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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 vlastnictví
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 dlužní−
kem 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 Karlovy Vary, vzniklého z nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví
města Karlovy 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.

Odbor majetkoprávní a hospodářský

volných

neurčenému okruhu přispěva−
telů.

právnická osoba

není možné pořádat

nepovažuje

Oznamovací princip

písemně
oznámit krajskému úřadu

30 dnů
přede dnem zahájení

peněžitých příspěvků pro
předem stanovený veřejně prospěšný
účel. Výzva k příspěvku musí směřo−
vat k

Sbírku je oprávněna konat pouze
, pokud dodrží

podmínky stanovené tímto zákonem.
Sbírku k účelu,
který je v rozporu s bezpečností státu,
ochranou veřejného pořádku, majetku
nebo práv a svobod druhých.

Za sbírku se shromaž−
ďování finančních prostředků, které
konají občanská sdružení (politické
strany nebo politická hnutí, spolky,
společnosti, svazy, hnutí) včetně
odborových organizací mezi svými
členy za účelem dosažení prostředků
k plnění svých úkolů. Sbírkou rovněž
není shromažďování finančních
prostředků církvemi a náboženskými
společnostmi k církevním a nábožen−
ským účelům, pokud se koná v koste−
lech a modlitebnách.

Zásadní změnou oproti dřívější
úpravě je odstranění zastaralého
principu povolování veřejných sbírek
a jeho nahrazení principem oznamo−
vacím. Díky tomu se stalo konání
sbírek pružnější a jednodušší, ovšem
opodstatěně jsou kladeny větší nároky
na dokladování všech náležitostí.

Právnická osoba, která hodlá sbírku
konat, je povinna toto

příslušné−
mu podle místa sídla právnické osoby
(v Praze Magistrátu hlavního města
Prahy). Tento úřad musí příslušné
oznámení obdržet nejpozději

sbírky.
Nerozhodne−li příslušný úřad, že
sbírku nelze konat, vydá osvědčení ke
konání sbírky. To současně zveřejní na
své úřední desce. Teprve po tomto

kroku lze konání sbírky propagovat.

Provádí−li se sbírka pokladničkami,
musí právnická osoba předem oznámit
jejich na obecním
úřadu, v jehož územním obvodu
budou pokladničky rozmístěny, nebo
oznámit, že pokladničky budou

a
. Takové pokladničky obecní

úřad .
musí být

přítomni 2 oprávnění zástupci práv−
nické osoby a 1 zaměstnanec obce
zařazený do obecního úřadu.

V zápise o provedení otevření
pokladničky potvrdí svými podpisy
výši finanční částky vyjmuté z poklad−
ničky. Vyhotovený zápis je součástí
dokladů předkládaných k provedení
kontroly vyúčtování sbírky.

Při veřejných kulturních a sportov−
ních vystoupeních nebo jiných
všeobecně přístupných akcích pořáda−
ných za účelem získání příspěvku
musí být na vstupenkách uvedena

. Fyzická osoba pověřená
konáním sbírky je povinna se na
požádání , která
obsahuje jméno, příjmení, popřípadě
též titul a vědeckou hodnost a dále
datum narození, místo trvalého pobytu
a číslo občanského průkazu této
fyzické osoby. Plná moc musí být
opatřena také pořadovým číslem,
podpisem pořadatele sbírky a otiskem
jeho razítka.

Tatáž právnická osoba nesmí ke
stejnému účelu konat několik sbírek
souběžně.

Změnit lze pouze.
, zanikl−li účel původní. V takovém
případě je právnická osoba povinna
konání sbírky bez zbytečného odkladu
ukončit a informovat o tom příslušný

Pokladnička

počet a umístění

přenosné zabezpečit je proti
odcizení

zapečetí
Otevření pokladničky

Povinnosti pořadatele

výše
příspěvku

prokázat plnou mocí

účel sbírky

krajský úřad.

, na
který je převeden hrubý výtěžek
sbírky. Účetnictví o něm musí být
vedeno odděleně.

Kontrolu a dozor nad konáním
sbírek provádí příslušný krajský úřad.

Zjistí−li, že je sbírka konána bez
povolení, rozhodne o využití příspěv−
ků z ní získaných.

Koná−li se sbírka déle než 1 rok,
provádí krajský úřad kontrolu průběž−
ného vyúčtování každoročně.
Při neplnění povinností vyplývajících
pro právnickou osobu z konání sbírky,
může příslušný krajský úřad uložit

.

Pro každou sbírku musí být
zřízen zvláštní bankovní účet

Kontrola a sankce

pokuty ve výši od 50.000 až do
500.000 Kč

Hana Kaňovská

SVATEBNÍ
OBŘADY

v I. pololetí roku 2002
Rada města schválila termíny:

leden: 19. a 26.

únor: 2. a 16.

březen: 2., 16. a 23.

duben: 6., 13., 20. a 27.

květen: 18.

červen: 1., 8., 15., 22. a 29.
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OPRAVA PANELOVÉHO DOMU KROK ZA KROKEM

umožnit přístup k úvěrům poskytnu−
tých bankami a stavebními spořitelna−
mi a usnadnit tak financování oprav,
rekonstrukce nebo modernizace
domů.

Předmětem oprav musí být vždy
nejméně oprava statických poruch,
zlepšení tepelně technických vlastnos−
tí (obvodového pláště a střech) a
rekonstrukce rozvodů (tj. zdravotní
instalace, plyn, topení, elektroinstala−
ce, hromosvody). Ze státní podpory
tak lze např.: opravit obvodový plášť
domu, provést zateplení, opravit
lodžie a balkóny, popřípadě je nechat
zasklít, repasovat okna a balkónové
dveře, sanovat základy a opravit
hydroizolace spodní stavby, vyměnit
výtah, provést bytové nástavby aj.
Seznam oprav, rekonstrukcí a moder−
nizací, na které lze poskytnout podpo−
ru je přílohou Programu na podporu
oprav bytových domů postavených
panelovou technologií, který vypraco−
valo Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR.

Z pohledu vlastníka bude majetek
zhodnocen a účast v programu neome−
zuje jeho disponibilní práva. Tento
program byl odstartován Vládním
nařízením č. 299/2001 Sb. (původně
384/2000 Sb.). Podpora spočívá
v dotaci právnickým a fyzickým
osobám z prostředků státního Fondu
rozvoje bydlení na úhradu části úroků
poskytnutých bankou (dále jen
“program“). Dle poslední úpravy,
která vstoupila v platnost v srpnu
tohoto roku (nařízení vlády ČR ze dne
25. července 2001 platné od 22. srpna
t. r. vyšlo ve sbírce zákonů č.
299/2001, částka 114) byl okres
Karlovy Vary přeřazen ze seznamu
okresů, ve kterých se poskytuje
podpora ve výši odpovídající snížení
úroku z úvěru o 4 procentní body, mezi
okresy stabilizované. Podpora tím
klesla o jedno procento.

Státní podpora

Žádost o dotaci

Regionální poradenské středisko

Regionální poradenské
středisko

POSTUPOVÉ KROKY

4

Dnes už není vlastníkem těchto
domů pouze stát a noví majitelé často
nevědí, jak v takovém případě postu−
povat. Žádost o dotaci si může podat
pouze majitel domu, tedy obec,
obchodní společnost včetně družstva,
fyzická osoba nebo společenství
vlastníků.

Na základě vládního nařízení
vznikla na podporu programu po celé
republice i poradenská střediska, která
poskytují zájemcům potřebné technic−
ké a ekonomické informace i odbor−
nou pomoc. Uvedené porady k získání
státní podpory jsou . První
kroky majitele po rozhodnutí o
rekonstrukci domu by tedy měly
směřovat právě tam.

Místní
( ) naleznete

v Karlových Varech na adrese:
,

kancelář České komory autorizova−
n ý c h i n ž e n ý r ů a t e c h n i k ů ,
tel.: 017/358 53 64.

Zde ověří projektovou dokumentaci
a posoudí správnost řešení, ale mají
k dispozici i seznam firem, které jsou
oprávněné dané práce provádět.
Kromě toho zde naleznete i odborné
publikace z oboru. Současně se na
RPS můžete obrátit i v případě, že si
nejste jisti kvalitou práce na vašem
domě prováděné. Odborníci provede−
né opravy zkontrolují.

První žadatel v našem kraji, který
splnil podmínky pro získání státní
dotace je bytové družstvo v ulici
Budovatelů v Tuhnicích. Až tudy
půjdete na vycházku, jistě vás upoutá
nová barevná fasáda, která panelovou
šeď k nepoznání oživila. A pokud se
rozhodnete pustit do opravy, nabízíme
vám itinerář, jak postupovat krok za
krokem:

(společenství vlastníků atd.) o podání
žádosti o poskytnutí podpory na
opravy, modernizace, nebo regenerace
dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb;

(RPS). Zde zjistíte
jméno a adresu pověřeného pracovní−
ka schopného poskytnout bezplatné
konzultace a případně technickou
pomoc, vč. stavebně−technického
průzkumu (za úplatu);

a zpracování dalších
dokumentů, nutných pro:
− jednoznačné vymezení rozsahu
regenerace a propočet nákladů
− jednání s bankou o uzavření úvěrové
smlouvy
− zadání projektu a organizaci výběro−
vého řízení na jeho zpracování
− zkompletování žádosti o podporu na
Fond rozvoje bydlení;

−
návštěva úvěrující banky (volba mezi
vytipovanými ústavy), obdržíte

bezplatné

Stará
Kysibelská 45 (budova Hestia)

1. Rozhodnutí vlastníka domu

2. Návštěva Regionálního poraden−
ského střediska

3. Provedení stavebně−technického
průzkumu

. Uzavření úvěrové smlouvy

dále též RPS

formulář: Žádost o poskytnutí úvěru
na regeneraci panelového domu;

výběrové řízení a návštěva projektanta
− s sebou musíte mít:
a) doklady dle kroku č. 3,
b) objednávku zpracování projektu a
rozpočtu ,
odnesete si ji potvrzenou,

a) Projekt a rozpočet a zaměření
podlah. ploch (pokud nebylo dohod−
nuto v kroku č. 3),
b) Doklady o revizi technického
zařízení které je předmětem regenera−
ce;

stavebního
provedení;

pro podání
žádosti;

na RPS
a jejich předání s vyplněnou žádostí o
podporu na Českomoravskou záruční
a rozvojovou banku

s sebou musíte mít:
a) prohlášení o splnění podmínek,
b)úvěrovou smlouvu,
Odnesete si vyplněnou Žádost o
poskytnutí finanční podpory, kterou
banka zašle na Ministerstvo pro místní
rozvoj;

s kontrolou
čerpání rozpočtových nákladů;

Mezi těmito činnostmi existují
časové vazby, z nichž některé jsou
v nařízení vlády přísně limitovány. Jde
o to, aby příprava a realizace měly
organizovaný průběh a výsledek
odpovídal nákladům do této investice
vloženým.

5. Práce na projektu regenerace

6. Žádost o stavební provedení
7. Nabytí právní moci

8. Zkompletování dokladů

9. Kontrola úplnosti dokladů

10. Výběrové řízení na dodavatele
stavby;
11. Uzavření smlouvy o dílo;
12. Realizace stavby

13. Kolaudace;
14. Splacení úvěru;

(popř. smlouvu o dílo)

Potřebné doklady:

;

pobočka Plzeň,
Bezručova 8, tel.: 019/722 35 05

Sestavila HaKa

Statistiky konstatují, že v současné
době žije v panelových domech cca
čtyřicet procent Čechů. Obdobná
situace je i v našem městě. První plně
panelové domy zde byly postaveny
v roce 1958 v Krymské ulici v Tuh−
nicích. Po pětačtyřiceti letech fungo−
vání samozřejmě nelze předpokládat,
že bydlení v nich bude zcela bezpro−
blémové.

Panelové domy jsou narůstající
problém, proto stát již několik let
poskytuje finance na jejich opravy.
Nejprve to byl program vypracovaný
Ministerstvem pro místní rozvoj, který
však byl omezen pouze na odstranění
statických poruch, podpora byla
poskytována formou přímé dotace.

V našem kraji ji získalo např. bytové
družstvo v Tuhnicích, město Nová
Role atd. Tento program sice dosud
nebyl zrušen, je však v útlumu a
možnost získání prostředků touto
cestou je minimální. Snahou státu nyní
je
těchto domů, odpovídající užitnému
standardu přijatelnému pro dnešní i
příští generace. Fyzická životnost při
dobré péči je u těchto budov kolem 80
roků, tzn. většina z nich je dnes “ve
středních letech“. Z tohoto hlediska
má tato investice ekonomické opod−
statnění.

Celková regenerace spočívá v od−
stranění poruch na nosné konstrukci,
dosažení energetických úspor, obnově
a modernizaci vnitřních instalací,
modernizaci vnitřního vybavení atd.
Prostě nejméně dvě další generace by
měly mít “vystaráno“ a užít si kvalitní−
ho bydlení.

Každá stavba potřebuje nepřetržitou
a odbornou údržbu. Proto stát vyčleňu−
je pravidelně ze svého rozpočtu
finance na podporu oprav bytových
domů postavených panelovou techno−
logií. Cílem tohoto programu je
pomocí zvýhodněných podmínek

dosáhnout celkové regenerace

Opravy

PRODEJ DOMŮ
V září schválilo zastupitelstvo

města na svém jednání prodej
domů:

Bečovská 1656/7
Chebská 249/27
Chebská 250/25
Mariánskolázeňská 467/15
Nábř. Jana Palacha 1139/40
Palackého náměstí 1337/1
Šumavská 1671/18,
Šumavská 1672/20,
Šumavská 1673/22,
Šumavská 1674/24
Šumavská 1675/26
Teplárenská 5/14
Vítězslava Nezvala 31/16
Žižkova 75/18

Ilustrační foto: Radek Kletečka
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SOBOTA 27. října
Rybáře

Bohatice

Drahovice

Tuhnice

Karlovy Vary

Hůrky

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 u  Luny 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

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Podle definice nebezpečného
odpadu se jedná o odpad, který má
jednu nebo více nebezpečných
vlastností (hořlavost, toxicita atd.).
Nebezpečným odpadem se mohou stát
mnohé běžné součásti života domác−
ností. Zářivky, baterie, léky ale i
fotochemikálie, lepidla, zbytky barev
nebo ředidel se po použití nebo
skončení doby použitelnosti stávají
nebezpečnými odpady. Díky svým
vlastnostem mohou pak následně
ohrozit přírodu nebo dokonce lidské

zdraví. Proto je velice důležité tyto
druhy odpadů i v malém množství
vytřídit a nedopustit jejich únik do
přírody nebo na skládku komunálního
odpadu. Většina těchto materiálů je
sbírána specializovanými firmami za
předem přesně určených podmínek
právě kvůli eliminaci možného
nebezpečí.

V Karlových Varech jsou zavedeny
dvě metody tohoto sběru − mobilní a
stacionární. Při mobilním způsobu
objíždí několikrát do roka ve svozo−

Vzhledem k tomu, že do vnitřního
lázeňského území nebylo možno
umístit odpovídající počty separač−
ních nádob (iglů), které jsou běžné po
celém městě, připravil odbor životního
prostředí magistrátu pro občany žijící
v uvedeném území novou akci.

Ve zkušebním provozu bude od
měsíce října do konce roku obyvate−
lům této části města nabídnuta mož−
nost separovaného sběru PET lahví
(plastové láhve v podstatě od všech
minerálních vod a limonád) do
jednorázových tenkostěnných pytlů.
Jejich žlutá barva odpovídá již zaběh−
nuté praxi označování jednotlivých
separačních nádob a současně umožní
snadnou kontrola obsahu. Interval
svozu byl určen na každé sudé úterý, tj.
dvakrát do měsíce. Domácnosti v tento
den ráno přidají pytle s PET lahvemi
k nádobě na komunální odpad. Vlastní
svoz poté provede speciální vozidlo
přímo pro tento sběr vyčleněné.

Předpokládaný konec experimentu
je konec roku 2001, ale tento termín

není fixně vázán a podle průběžných
výsledků může být upraven.

Cílem celého experimentu je
zjednodušení a zpřístupnění separace
obyvatelům města, žijícím ve vnitřním
lázeňském území. V neposlední řadě
jde o dosažení co největšího objemu
sebraných PET lahví, čímž se samo−
zřejmě úměrně sníží i množství
zbytkového komunálního odpadu
v popelnicích. PET lahve budou
následně řádným způsobem recyklo−
vány.

Vzhledem k tomu, že se jedná o
zkušební provoz systému na relativně
malém vzorku města, budou výsledky
velmi pečlivě vyhodnoceny a ekono−
micky zváženy. Proto bude tato služba
obyvatelům nabídnuta zdarma a je jen
a jen na nich s jakým výsledkem
pokusný pytlový sběr plastů skončí.

Způsob distribuce pytlů zatím nebyl
definitivně určen a zcela určitě bude
probíhat několika různými způsoby
současně, aby se zajistilo co nejširší
pokrytí vnitřního lázeňského území.

Odbor životního prostředí se pokusí
zajistit distribuci až do jednotlivých
domů, ale každý zájemce z vnitřního
lázeňského území má možnost
vyzvednout si žluté pytle přímo na
odboru životního prostředí Magistrátu

města Karlovy Vary.
Případné další dotazy občanů z vnitř−

ního lázeňského území lze telefonicky
zodpovědět na tel.: 322 87 24.

Ing. Stanislav Průša

SBĚRNÉ DVORY A NEBEZPEČNÝ ODPAD

PÁTEK 26. října
Doubí

Dvory

Tašovice
Počerny
Stará Role

Rosnice
Čankov
Sedlec
Růžový Vrch

Rybáře

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

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ

vých dnech město speciálně upravený
vůz a posádka chemiků vybírá od
občanů donesené nebezpečné odpady.
Nejbližší termín je ve dnech 26. až 27.
října ( rozpis stanovišť). Celoroční
možnost odkládání těchto odpadů je
umožněna na těchto místech:
• v areálu
firmy RESUR s. r. o. nad Horním
nádražím
pracovní doba:
od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin.

viz

sběrný dvůr Růžový vrch

•
v areálu firmy ASP služby s. r. o.

v Rybářích
pracovní doba:
od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin.

Sběrné dvory nebezpečných odpadů
zároveň umožňují odložení objemo−
vých odpadů (např. pračka, staré
křeslo) z domácností do přistavených
kontejnerů.

sběrný dvůr Buchenwaldská −
Celní

Ing. Stanislav Průša
vedoucí odboru životního prostředí

x − křižovatka

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.

UVOLNĚNÉ BYTY MĚSTA
PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Od jsou na úřední desce ve vestibulu MM zveřejněny níže
uvedené volné byty k výběrovému řízení:

1 + 1, II. kategorie, opravy 60 000 Kč
1 + 1, I. kategorie, opravy 40 000 Kč

byt na vlastní náklady:
1+ 4, II. kategorie opravy 360 000 Kč
1+ 3, IV. kategorie opravy 123 000 Kč

15. října

5. května 22/184
Úvalská 8/607

Ondřejská 44/1162
Šumavská 6/1584

Důležité doporučení všem zájemcům: všechny výše uvedené bytové
jednotky si lze prohlédnout. Prohlídky bytů se konají vždy ve 2 termínech,
které jsou uvedeny na kartách, které jsou zveřejněny na úřední desce. Karty
do výběrového řízení včetně přihlášky do výběrového řízení lze zakoupit
v informacích na magistrátu. Přihláška do výběrového řízení se podává na
podatelnu MM nejpozději do termínu, který je ve vyvěšovací kartě uveden a
to v zalepené obálce s označením: “Výběrové řízení nájem bytu
………………..(označení bytu) “.

odbor majetkoprávní a hospodářský
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Původně se v těchto místech
rozkládala zahrada zdejšího fotografa,
kterou již dnes pamatuje pouze
poslední strom − starý platan na břehu
jezírka. Pak karlovarští radní přišli na
to, že by zde bylo ideální místo pro
park, a zahradu odkoupili. Rozhodli se
umístit sem stavby, které rozhodně
v žádném lázeňském parku nemohly
chybět − koncertní sál s restaurací. Psal
se rok 1880 a městská rada měla dobré
zkušenosti s vídeňským projekčním
ateliérem Fellner a Helmer, kteří se
uvedli impozantní litinovou Vřídelní
kolonádou. Stejně jako u předchozí
stavby byla konstrukce odlita v Sal−
mových železárnách v Blansku a na
karlovarské půdě jen montována.
Během výstavby kohosi napadlo
propojit koncertní sál promenádní
částí se Sadovým pramenem, který
vyvěral v suterénu Vojenského
lázeňského ústavu. A tak kromě
koncertního sálu se zahradní restaura−
cí, nazývaného Blanenský pavilon
(podle místa, kde se litina odlévala),
vznikla i kolonáda a celý areál se stal
na dlouhá léta společenským centrem
lázní. Dnes udivuje zejména rychlost,
s jakou vznikl: 25. října 1880 byla
zahájena stavba a již o šest měsíců
později, 23. dubna byla restaurace
pronajata jistému C. L. Krohovi.

Až do konce 50. let sloužil objekt
prakticky v nezměněné podobě svému
účelu. V posledních letech své existen−
ce pak jako dietní jídelna a výstavní
hala. V roce 1966 byl pro údajnou
zchátralost vydán výměr k demolici.
Architektonický skvost díky přemíře
ozdob jaksi nezapadal do ideálů
socialistického realismu a navíc se
špatně udržoval. Ekonomičtější, než
jej opravovat, bylo zbourat. Hrstka
lázeňských patriotů v čele s legendár−
ním Karlem Nejdlem protestovala.

Podařilo se jim zachránit alespoň část −
Sadovou kolonádu.

I na té však dále hlodal zub času. Za
celých sto dvacet let existence se jí
prakticky nedostalo jiné údržby než
pravidelných nátěrů, kterých nakonec
restaurátoři napočítali dvanáct. Je
zajímavé, že se měnila i jejich barva.
Průzkumy ukázaly, že v jednotlivých
obdobích byla natřena bíle, šedomod−
ře, růžovobíle, bleděmodře, žlutě,
světle béžově, světle hnědě i červeno−
hnědě.

Vrchní stavba byla sice litinová,
avšak spojovacím materiálem ocel,
která zkorodovala a jednotlivé prvky
začaly opadávat. Z tohoto důvodu
začalo město v loňském roce s náklad−
nou rekonstrukcí tohoto objektu, která
si vyžádala téměř 20 mil. korun,

z nichž jedním miliónem přispělo
Ministerstvo kultury ČR. Vzhledem
k tomu, že se jedná o kulturní památku,
probíhala oprava pod dozorem
památkářů. Ti byli potěšeni mj.
skutečností, že chybějící či porušené
litinové části kolonády byly znovu
odlity ve slévárně v Blansku, v té
samé, která dodala původní konstrukci
před sto dvaceti lety. Veškeré kovové
prvky prošly náročným procesem, kdy

po otryskání nánosů barev
repasovány.

Prakticky od základů však musela
být zrekonstuována i sporní stavba
z kamene a betonu. Střecha má novou
krytinu z břidlice. Velkým překvape−
ním bylo objevení původních látko−
vých rolet, které patrně sloužily k och−
raně sedících návštěvníků před
sluncem. Byly provedeny rozbory
zbytků tkaniny a dnes zdobí kolonádní
prostory rolety nové, zhotovené dle
svých více než sto let starých před−
chůdkyň.

Nové je osvětlení celého objektu a
zabezpečení proti vletu ptactva,
zejména holubů, kteří se díky svému
agresivnímu trusu podíleli nemalou
měrou na destrukci původní stavby.
Rotundy jsou chráněny sítí, klíčová
místa pak samolepícími pásy.

V poslední fázi rekonstrukce pak
dojde i na vybudování bezbariérových
přístupů do objektu ze Sadové ulice.
Cílem je zpřístupnit nejromantičtější
kolonádu ve městě i vozíčkářům a
ostatním hůře pohyblivým občanům.

V těchto kolonádních prostorách
jsme se dlouhá léta mohli procházet,
ba i posedět zde na lavičce, ale něco jí
přesto chybělo. Každá správná
kolonáda bývá přece vybudována jako
místo, kde schováni před povětrnost−
ními vlivy popíjejí lázeňští pacienti i
hosté léčivou vodu. Na „Sadovce“
však žádná nevytékala. Tento nedosta−
tek je již napraven. V rámci rekon−

byly

strukce byl do západní rotundy
přiveden Správou přírodních léčivých
zdrojů a kolonád nový pramen. Mezi
karlovarskými teplými prameny patří
mezi nejchladnější. Jeho teplota
nepřesahuje příliš 30°C. Je i jedním
z nejméně mineralizovaných − obsahu−
je v litru kolem 4 g minerálů. Zato má
v jednom litru rozpuštěno až 1800
miligramů volného oxidu uhličitého.
A co je nejdůležitější, návštěvníci
chválí jeho výbornou chuť. Pramen
objevil koncem osmdesátých let dnes
již minulého století hydrogeolog
RNDr. Břetislav Vylita. Nazván byl
podle tradičních hadích soch zdobí−
cích rotundu − Hadí. Uprostřed
letošního léta, desátého července, byl
nový pramen představen veřejnosti a
do střechy kolonády bylo zasazeno
pouzdro připomínající náročnou
rekonstrukci.

Hana Kaňovská

PERLA V ZELENI DVOŘÁKOVÝCH SADŮ OPĚT ZÁŘÍ

TÝDEN KNIHOVEN

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

8.  − 14. října

Ve všech knihovnách
města:

11. 10. od 10 do 19 hodin

Čítárna centrální budovy a studijní
oddělení v Drahovicích

Ostatní pobočky

Dětské oddělení

Studijní oddělení v Drahovicích
v Lidické ulici

Knihovna pro zrakově postižené
občany v Drahovicích na Vítězné
ul.

Půjčovna pro dospělé čtenáře

− celý týden půl hodiny internetu
zdarma
− pro zájemce individuální pomoc
při práci s internetem, zvláště pro
důchodce

− internet pro děti za 50 haléřů

− celý týden půl hodiny internetu
zdarma
− lekce pro žáky
− odpolední soutěže pro děti
− malování na chodníku
− nové webové stránky pro děti
Mudrc

poslechový pořad
s Jiřím Černým na téma 60. léta

− setkání pracov−
níků a uživatelů této knihovny

− O zdravém životním stylu
přednáší Martina Kozelková

Dále zde budou probíhat lekce
pro školy, soutěže pro děti a po celý
týden bude platit

− možno vrátit knihy
dlouho půjčené bez jakýchkoliv
sankčních poplatků.

− 8. 10. v 19 hodin

− 10. 10. v 15 hodin

− 10. 10. v 17 hodin v dětském
oddělení

amnestie na
upomínky

Hadí pramen                                                                    Foto. Hana Kaňovská

Historická pohlednice z archivu PhDr. Stanislava Burachoviče
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Nedávné události ve Spojených
státech ukázaly, jak lehce je zranitelná
naše vyspělá civilizace. Požár i
následné zřícení obřích mrakodrapů
na Manhattanu zaskočily lidi nepřipra−
vené čelit nebezpečí uprostřed poklid−
ně plynoucích dnů, kdy nic nenazna−
čovalo, že se schyluje k tak nedozírné
katastrofě.
Šance přežít uprostřed krizových
situací je vždy mnohem větší, jsme−li
obeznámeni se zásadami chování v ta−
kových okamžicích.

je−li ČR napadena nebo je−
li třeba plnit mezinárodní smluvní
závazky o společné obraně proti
napadení. Vyhlašuje jej Parlament,
platí pro celý stát, doba trvání není
omezena.

při bezprostředním
ohrožením svrchovanosti státu nebo
územní celistvosti státu nebo jeho
demokratických základů. Vyhlašuje
jej Parlament na návrh vlády, platí pro
celý stát, doba trvání není omezena.

v případě živelních
pohrom, ekologických nebo průmys−
lových havárií, nehod nebo jiného
nebezpečí, které ve značném rozsahu
ohrožují životy, zdraví nebo majetko−
vé hodnoty anebo vnitřní pořádek a
bezpečnost. Vyhlašuje jej vláda
(předseda vlády), platí pro celý stát
nebo omezené území státu, doba trvání
nejdéle 30 dnů.

− při řešení mimořádných
událostí případně živelních pohrom,
havárií nebo jiného nebezpečí, které
ohrožuje životy, zdraví, značné
majetkové hodnoty nebo životní
prostředí. Vyhlašuje jej přednosta
okresního úřadu, platí pro celý okres
nebo část okresu, doba trvání není
omezena.

− při vzniku krizové
situace nastalé v důsledku živelní
pohromy, ekologické nebo průmyslo−
vé havárie, nehody nebo jiného
nebezpečí, které ohrožuje zdraví,
život, majetek nebo vnitřní bezpečnost
a pořádek. Vyhlašuje jej:
− krajský hejtman, platí pro
celý kraj nebo část kraje, doba trvání
nejvýše 20 dnů (prodloužení se
souhlasem vlády);

− přednosta okresního
úřadu, platí pro celý okres nebo část
okresu, doba trvání nejvýše 20 dnů
(prodloužení se souhlasem krajského
hejtmana o 10 dnů, dále jen se souhla−
sem vlády).

V případě vzniku krizové situace je
veškerá činnost při odstranění jejího
vzniku a následků řízena bezpečnost−
ní radou, krizovým štábem města a
veliteli nasazených jednotek.

tvoří primátor
města, náměstek primátora, tajemník
MM, dva zástupci Policie ČR, zástup−
ce Hasičského záchranného sboru
(HZS), velitel městské policie a
tajemník bezpečnostní rady a krizové−

Jaké krizové stavy mohou nastat

−

−

−

Bezpečnostní rada a krizový štáb

Válečný −

Ohrožení státu

Nouzový

Ohrožení

Nebezpečí

Bezpečnostní radu

pro kraj

− pro okres

ho štábu;
je složen z vedoucích

odborů: životního prostředí, majetko−
právního a hospodářského, architektu−
ry a územního rozvoje, zdravotnictví a
sociálních věcí, lázeňství, cestovního
ruchu a vzdělanosti, dopravy, dále
tiskového mluvčího magistrátu,
zástupců firmem Služby Kattenbeck,
VaK a. s., Povodí Ohře, ČSAD MHD
a. s., ředitelky Správy lázeňských
parků, ředitele Lázeňských lesů a
ekologa.

Pro vyrozumění a varování občanů
je v Karlových Varech nainstalováno
20 poplachových sirén civilní obrany a
požární ochrany. V městském skladu
CO je k dispozici dalších 6 ručních
sirén.

V případě nouze by byla použita
mobilní rozhlasová zařízení, umístěná
na automobilech městské policie a
hasičů, případně regionální rozhlaso−
vé i televizní vysílání, místní a závodní
rozhlas.

Na území Karlových Varů je celkem
1.959 úkrytů s kapacitou 109.389 lidí,
z toho 88 krytů pro žáky s kapacitou
23.373 osoby, 205 pro pracující
s kapacitou 20.975 osob a 1.672 pro
ostatní s kapacitou 65.041 osoba.

Z celkového počtu 1.977 úkrytů je
30 stálých, tlakově odolných.

V případě ohrožení chemickými
látkami, prachem apod.:
• Použít vlhký kapesník nebo šátek
k zakrytí úst a nosu, omezit dýchání a
opustit zamořený prostor nejkratší
cestou, kolmou na směr větru.
• Odvést domů děti a občany se
sníženou pohyblivostí. V domech
utěsnit okna, dveře a ventilační otvory.
V případě potřeby dýchat přes vlhké
šátky nebo tampony. Čekat v úkrytu
bytu na další pokyny řídícího záchran−
ných prací (z rozhlasu, televize,
telefonu či přímou informaci).
• Ve veřejných prostorech shromáždit
osoby v místnostech určených k och−
raně. Zavřít a utěsnit okna, dveře,
ventilační otvory a udržovat telefonic−
ké spojení s řídícím likvidace ohrožení
a evakuace. Pro všechny přítomné
připravit vlhké roušky (šátky).
• Při likvidaci chemické havárie a
ukončení chemického poplachu
nepoužívat zasažené předměty před
jejich důkladným omytím.
• Zachovat kázeň a pořádek a řídit se
pokyny řídícího záchranné akce a
členů zdravotní a pořádkové služby

− ochranná
rouška zhotovená z dostupného
materiálu (gáza, mul, kapesník, šátek,
apod.);

šátky, koupací a jiné
čepice, igelitové tašky, motoristické
přilby;

− gumové rukavice,

Krizový štáb

K ochraně dýchacích cest

K ochraně hlavy

K ochraně rukou

Informování obyvatel

Podmínky pro přežití

Zásady chování obyvatelstva

Improvizovaná ochrana před
účinky škodlivin

−

plastové sáčky ,
− gumové holinky,

kozačky, silné PVC sáčky,
− kombinézy, silonové

obleky, pláštěnky, plachty PVC,
ubrusy PVC.

• informujte sousedy,
• odveďte do bezpečí domácí a

hospodářská zvířata,
• vlastníte li vozidlo, připravte ho

k evakuaci, nebo ho odvezte včas na
bezpečné místo,

• připravte si základní prostředky pro
první pomoc (včetně léků, které
užíváte),

• připravte si evakuační zavazadlo
pro všechny členy rodiny,

• připravte si potraviny a pitnou vodu
na 2 až 3 dny,

• informujte se o způsobu a místě,
kam se v případě evakuace přemí−
stíte,

• přestěhujte majetek do míst, která

K ochraně nohou

K ochraně těla

Doporučená opatření ke snížení
ohrožení životů a majetku

nejsou ohrožena,
• utěsněte kanalizaci a odpady v pří−

zemí a ve sklepech,
• sledujte zprávy sdělovacích pro

středků, signály sirén a další zdroje
varování,

• odstraňte nebo řádně zajistěte
snadno odplavitelný materiál,

• uzavřete hlavní přívod plynu a vody,
• uposlechněte pokynů orgánu města

a záchranářů při evakuaci,
• při odchodu z domu odpojte přívod

elektrického proudu a zabezpečte
vchod a okna.

..................

...............................

..

.......................

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Ohlašovna požárů 150

Policie ČR 158

Zdravotní záchranná služba 155

Městská policie 156

Dle podkladů Zdeňka Bujárka
sestavila HaKa

SIGNÁLY POPLACHOVÝCH SIRÉN
doba houkání sirény význam signálů činnost obyvatelstva

trvalý tón dvě minuty všeobecná výstraha poslech hromadných
sdělovacích prostředků

přerušovaný tón nebezpečí zátopové     zabezpečte dům, byt;
sirény dvě minuty vlny

Znění sirén může být několikrát opakováno.
V případě nedostatku času, např. při havárii vodního díla, je nutné
zanechat veškeré činnosti a rychle se evakuovat z ohroženého prostoru.

• informovat se o místě a
trasách evakuace;  připravit
si evakuační zavazadlo,
vozidlo, atd.;
• připravit si potraviny a
pitnou vodu, zajistit dům;

• v
• zabezpečit okna, dveře,
nebezpečné látky atd.;
• co nejdříve se přesuňte do
evakuačního prostoru nebo
prostoru soustředění;

ypnout elektřinu, plyn;

Pomník Americké armádě před Thermalem se stal místem, kde lidé po
teroristickém útoku na USA kladli květiny a rozsvěceli svíčky.
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POJĎTE, DĚTI, POJĎTE VEN

ELEKTRONICKÁ
PODATELNA

podatelna_mm@kvary.cz

Magistrát města Karlovy Vary
v souvislosti s nařízením vlády
č. 304/2001 ze dne 25. července
2001, kterým se provádí zákon
č. 227/2000 Sb. o elektronickém
podpisu a o změně některých
dalších zákonů, zřídil elektronic−
kou podatelnu s adresou:

pro přijímání elektronicky
podepsaných dokumentů.

Microsoft Word 95 a vyšší
Microsoft Excel 95 a vyšší
Microsoft Works 3.0 a vyšší
Lotus AmiPro
Corel WordPerfect
Lotus 123
PC Suite 602
Text 602
Adobe Acrobat
Grafické formáty: JPG, TIFF,
GIF, BMP

Vzhledem k tomu, že zatím
nebyla vydána prováděcí vyhláš−
ka Úřadu pro ochranu osobních
údajů, která řeší akreditaci
certifikačních autorit vydávají−
cích kvalifikovaný certifikát
(zaručený elektronický podpis),
nelze na tuto adresu zatím
uskutečnit podání ve smyslu
zákonů č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozděj−
ších předpisů, č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů,
č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů
a č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů.

O začátku platnosti prováděcí
vyhlášky a následném zprovoz−
nění elektronicky přijímané pošty
na výše uvedené adrese Vás
budeme včas informovat na
vývěsce magistrátu města, našich
webových stránkách a v Radnič−
ních listech.

Formáty způsobilé pro
příjem elektronických dat na
výše uvedené adrese:

odbor městského
informačního systému

PROVOZ
mateřských škol
v době vánočních

prázdnin

MŠ v ul. Krále Jiřího

od 27. do 31. prosince

Všechny mateřské školy
budou uzavřeny,

s výjimkou
,

která zajistí provoz

Během letošního roku bylo prostře−
dí našeho města zkrášleno několika
novými či nově vybavenými dětskými
hřišti. Jejich správu má na starosti
příspěvková organizace Správa
lázeňských parků (SLP).

Vzhledem k tomu, že hřišť je na
území Karlových Varů kolem stovky,
není to práce jednoduchá. Často se sice
jedná jen o samotné pískoviště a
lavičku vedle něj, ale vzrůstá i počet
těch tzv. „velkých“. V budoucnu by
správce rád jejich počet optimalizoval,
tedy snížil kvantitu ve prospěch
kvality. Pro děti je nesporně přínosněj−
ší, nalézá−li se v blízkosti jejich
bydliště jedno kompletně vybavené
zařízení, nežli řada drobných, navíc
často již značně vyžilých herních
prostor. Mnohé z nich prakticky ani již
nejsou dětmi využívány. Z těchto
důvodů byla zrušena např. hřiště na
Zámeckém vrchu a u kuželny Na
Vyhlídce. Rok od roku je také složitěj−
ší jejich údržba, zpřísňují se hygienic−
ká kritéria…

Magistrát města Karlovy Vary
vyčleňuje ročně ze svého rozpočtu 300
tisíc korun jen na údržbu stávajících
hřišť. Tyto finance jsou použity na
úklid a drobné opravy včetně zavážení
novým pískem. Ten se v současné
době obměňuje ve všech pískovištích
v dvouletém intervalu (evropské
normy přikazují každoroční výměnu).
Podle nových předpisů by také
skluzavky neměly ústit do pískoviště,
takže náklady pravděpodobně v bu−
budoucnosti výrazně porostou.

Současným trendem je nahrazení
starých laviček s betonovou kon−
strukcí, rozesetých prakticky po
celém městě postupně kombinací
železné konstrukce a prken nebo
nerezovými, případně masivním
dřevem, které se osvědčilo již
například v lázeňských lesích. První
byly osazeny v ulicích Anglická a
Gagarinova a na Palackého náměstí.
Také dříve téměř výhradně kovové
hrací prvky nahrazují nové ze dřeva,
případně v kombinaci s dalšími
materiály. Ustupuje se i od plasto−
vých skluzavek, které snadno
podlehly devastaci. Jejich místa
zaujímají nové, nerezové, jejichž
trvanlivost a odolnost je mnohoná−
sobně vyšší a náklady na jejich
pořízení výrazně nepřevyšují
plastové. Objednáno je jich zatím
třicet, z toho 18 by mělo být namon−
továno na stávající konstrukce
rovnoměrně na území celého města
ještě letos. První již byla instalována
v Sedlci.

S obrovskou radostí dětí i mláde−
že se setkalo zprovoznění zbrusu
nového hřiště v Jateční ulici na
Čertově ostrově, kde toto zařízení
dosud chybělo. Pro mnohé bylo
velkým překvapením, kolik omladi−
ny je v této lokalitě, tradičně pova−
žované za jednu z věkově nejstar−
ších ve městě. Technici SLP teprve
osazovali jednotlivé hrací prvky a už
bylo kolem nich plno malých
zájemců o jejich vyzkoušení. A
zájem dosud neopadl, za pěkného

počasí je tu pořád „narváno“. Autorem
projektu je Ing. arch. František
Vondráček, pod jehož vedením celá
realizace probíhala.

Je smutné, že ještě před slavnostním
otevření hřiště stihl vandal odtud
odcizit prkénko jedné z laviček,
přestože bylo připevněno speciálním
způsobem. Jak, nad tím dodnes kroutí
lidé hlavou. Místa dětských her jsou
bohužel různými nenechavci a ničiteli
napadána velmi často. Z tohoto
důvodu se také budují kolem těchto
míst oplocení jako např. v Jiráskově a
Úvalské ulici. Velmi populární
„hopsadla“ (hrací prvky s pružinou)
jsou osazována zejména do vnitroblo−
ků, kde jsou pod lepším dohledem
místních obyvatel. V současné době se
jich objevilo po městě hned třináct
nových.

Pěkné hřiště najdete ve Štúrově
ulici. Na místě, kde ještě před nedáv−
ném strašila hromada věcí, které už
nikdo nepotřeboval, proběhly rozsáh−
lé úpravy a
např.
Z dřevěném hradu se zase radují v Ty−
lově ulici. Této lokalitě podobné
zařízení také dlouho chybělo. I v lá−
zeňské zóně žijí děti, které si chtějí
hrát. Pro ně bylo z důvodu nedostatku
vhodného místa instalováno na Staré
louce alespoň houpadlo.

Novotou ještě voní i streetbalový
plácek v ulici Boženy Němcové v Dra−
hovicích, připravují se i další lokality
pro vybudování zázemí dětským
hrám, např. na „Šibeničáku“, v zóně
klidu Čankovská…

Do zkrášlování dětských hřišť se
razantně zapojila i další městská
příspěvková organizace − Lázeňské
lesy. První dostaly děti ke svému
svátku pod lesem v Drahovicích, další
následovalo na zahradě dětského
domova v Zítkově ulici a na dřevěném
letadle a lá Ferda mravenec už podniká
imaginární výlety i drobotina z Mo−
denské ulice v Doubí, kde proběhla
kompletní rekonstrukce.

Nyní bude záležet na místních, zda
si svých hracích ploch budou vážit a
chránit je. Třeba i před spoluobčany,
kteří dosud nepochopili, že tato místa
nejsou určena k venčení jejich čtver−
nohých miláčků. Každá „návštěva“
psa v pískovišti dokáže tento prostor

děti si zde mohou hrát
malý fotbal.

zamořit tak, že by z hygienického
hlediska bylo nutné kompletně
vyměnit veškerý písek. V době, kdy
značná část populace trpí alergiemi
všech druhů, je neuvážlivé počínání
„pejskařů“ i ohrožením nás všech.
Hlídejme si proto ve vlastním zájmu
okolí, protože i netečnost k bezohled−
nému chování druhých nás krátí v na−
šem právu na zdravé a hezké životní
prostředí. HaKa

Děti z dětského domova měly z nového vybavení dětského hřiště obrovskou
radost...

... stejně jako ty, které žijí na "Čertově ostrově"             Foto: Hana Kaňovská



8

TyfloCentrum
Karlovy Vary o.p.s

• výuka psaní na počítači desetiprs−
tovou hmatovou metodou

• základní kurz ovládání počítače
• nadstandardní kurzy:

klasické, reflexní,
aromaterapie

Služby pro nevidomé a slabozraké
Mozartova 444/6, 360 09 K. Vary

Nabídka služeb Tyflocentra:

− sleva v podobě perma−
nentní průkazky

Tel./fax: 017/323 60 65,
017/322 43 24,

mobil: 0603 265 875
E−mail: tc−kv@braillnet.cz

Windows, Word, Excel, Internet
•

POZOR!!!

Možnost sportovního a kulturního
vyžití v rámci denního stacionáře.

asistentské a průvodcovské služby
pro zrakově postižené

• sociálně právní poradenství
• masáže:

Na zasedání „Světové rady pro
blaho slepců" byl v roce 1964 ustano−
ven 15. říjen "Mezinárodním dnem
bílé hole". Ten se stal dnem propagace
bílé hole jako ukazovatele v doprav−
ním ruchu. Veřejnost je od té doby
seznamována s jejím významem jako
důležité orientační pomůcky slepců a
upozorňována, že její uživatelé jsou
v dopravním provozu chráněni. Lidé
jsou tak vedeni ke zvýšené ohledupl−
nosti vůči nevidomým. Tento den se
také stal dnem dobročinných akcí.

Od února tohoto roku se účastníci
silničního provozu mohou dle nové
vyhlášky na ulici setkat s osobou, která
se bude pohybovat pomocí bílé
slepecké hole s červenými pruhy o
šířce 10 cm. Tato je
symbolem hluchoslepoty i v zahraničí.
V České republice byla problematika
hluchoslepých osob zatím široké
veřejnosti spíše utajena. Myšlenka
umožnit jim, aby speciálně upravenou
holí upozornili své okolí, že kromě
zrakových potíží mají ještě poškozený
sluch (nosí sluchadlo, nerozumí
mluvené řeči nebo neslyší vůbec),
vzešla ze skutečných potřeb těchto
osob. Červenobílá hůl však může být
situaci prospěšná jen za předpokladu,
že lidé okolo nich budou vědět, že se
nejedná o žert či jinou výstřednost.

Abychom dali možnost všem
vidoucím vyjádřit sounáležitost s je−
jich slabšími spoluobčany, připravili
jsme již třetí benefiční koncert, jehož
výtěžek bude věnován na zakoupení
nového vozu pro obecně prospěšnou
společnost Tyfloservis, která bezplat−
ně vyučuje těžce zrakově postižené
v celém regionu.

Tato akce je první ze dvou, které
máme připraveny k Mezinárodnímu
dni bílé hole. Vstupné je 300 Kč, na
průkazku ZTP50 Kč.

V prodeji budou také „imaginární“
vstupenky v hodnotě 300 Kč, které
umožní přispět i občanům, jimž
okolnosti nedovolí zúčastnit se

červenobílá hůl

koncertu. Kromě toho je zřízen
speciální účet u

.
Velmi uvítáme, zašlete−li nám na něj,
vážení čtenáři Radničních listů,
jakoukoli částku (právnické osobě
vystavíme darovací smlouvu).

Druhou akcí konanou u příležitosti

je již druhý ročník celonárodní
veřejné sbírky na
podporu nevidomých.

Naši dobrovolní spolupracovníci
budou veřejnosti opět nabízet originál−
ní bílé pastelky za finanční příspěvek
20 Kč a více, jako symbol světa
neviditelných linií, symbol světa
nevidomých a výraz solidarity a dobré
vůle.

Hlavním pořadatelem se stal
Nadační fond Českého rozhlasu, který
projekt organizuje ve spolupráci se
Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých a Tyfloservisem, o.p.s.

Raiffeisenbank
K. Vary s číslem 103 301 2897/5500

V Grandhotelu PUPP a na Vřídelní
kolonádě budou od 18. do 22. října
umístěny kasičky.

Mezinárodního dne bílé hole 15.
října

Bílá pastelka

S oslovováním veřejnosti tentokráte
pomůže 1,5 m vysoká bílá kartónová
pastelka, se kterou se každá z dvojic
objeví v ulicích města. Finanční
prostředky za prodané pastelky budou
opět sbírány do zapečetěných očíslo−
vaných pokladniček.

Pokladničky budou do pátku 19.
října svezeny do Prahy, kde budou
oficiálně odpečetěny a spočítány tak,
abychom nejpozději 26. října mohli
veřejnosti oznámit výsledek sbírky.

Český rozhlas bude 15. října na
podporu projektu vysílat na svých
celoplošných i regionálních stanicích
speciálně připravený program „24ti
hodinový radio−maraton: Umění žít ve
tmě“. Součástí programu bude také
dobročinná aukce obří bílé pastelky na
vlnách Českého rozhlasu. Konat se
bude také řada dalších doprovodných
akcí. Novinkou je také možnost
podpořit sbírku po internetu. V období
od 3. října do 13. listopadu si můžete
n a i n t e r n e t o v é a d r e s e
http://bilapastelka.centrum.cz zakou−
pit virtuální bílou pastelku či poslat
svůj finanční dar ze svého mobilního
telefonu anebo složenkou na sbírkové
konto: 99 9999 9999 /0600.

Finanční výtěžek bude rozdělen ve
veřejném grantovém řízení mezi
neziskové organizace poskytující
odbornou pomoc nevidomým a těžce
zrakově postiženým.

Ladislava Šporová, Tyfloservis

natištěná
barevná

fotografie

INFORMACE O ZMĚNĚ ZÁKONAO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE
Novela č. 271/2001 Sb. přináší od 1. 10. 2001 tyto změny:

„Čestné
prohlášení o příjmech za rok 2000“. Toto prohlášení je potřeba si řádně
přečíst, pokud nedošlo ke změnám v příjmech, jej podepsat, a co nejdříve
zaslat nebo přinést na kontaktní místo.

Nebude−li čestné prohlášení odevzdáno v průběhu měsíce října 2001,
nebude možno vyplatit v listopadu 2001 dávky SSP (přídavek na dítě,
dopravné). Výplata bude zastavena až do té doby, než bude čestné
prohlášení odevzdáno.

Doplňuje k okruhu příjmů započítaných do rozhodného příjmu i příjmy
nové, a proto bude potřeba nové doložení příjmů. Klienti, kteří již odevzdali
doklad o výši příjmů za rok 2000, obdrží v nejbližších dnech poštou

Za nezletilé děti se podepisují rodiče
nebo osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče. Pokud došlo ke změně příjmů,
je třeba je uvést a doložit je buď potvrzením nebo prohlášením o jejich výši.
Příjmy, které již uvedli a dle novely se nyní nezapočítávají, budou automaticky
přehodnoceny počítačem a započteny nebudou.

referát státní sociální podpory Okresního úřadu Karlovy Vary

POMOZME POTŘEBNÝM

UPOZORNĚNÍ NA SLUŽEBNÍ PRŮKAZY
V každé době vedle sebe žijí

občané počestní i ti, jejichž úmysly
jsou nekalé. Proto je důležité, aby si
každý z nás hlídal své soukromí.
Nebyl důvěřivý, ale naopak si pečlivě
prověřil totožnost každého, kdo by
mu chtěl jeho výsostné teritorium
narušit.

V nedávné době se bohužel
vyskytly stížnosti na návštěvu údajné
„sociální pracovnice“, která měla
důkladně prohlížet byty starších
občanů včetně jejich ryze soukro−
mých věcí. Takovéto jednání může
vyústit kupříkladu k vykradení bytu.
Proto odbor zdravotnictví a sociál−
ních věcí magistrátu města varuje
před falešnými „kontrolory“.

Sociální pracovnice přicházejí
nejčastěji z důvodu posouzení

sociální potřebnosti, tedy prošetřit
situaci občanů, či na následné kontro−
ly.

Každý, kdo je pověřen vstoupit do
cizího bytu je vybaven služebním

průkazem opatřeným fotografií (viz
příloha). Ten je povinen při návštěvě
majiteli předložit. Pokud tento průkaz
není schopný doložit, nejedná se o
zaměstnance magistrátu. Není tedy

oprávněn vstoupit do soukromí a v ta−
kovém případě není ani povinností
občanů zvát jej do bytu.

odbor zdravotnictví a sociálních věcí
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ART 38 a.s.

DIVADLO DAGMAR

DIVADLO DĚTÍ

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Západní 63, tel.: 322 66 07
19.00 Thermal, velký sál

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.: 317 81 11
začátky představení v 19.30

Vítězná 51, tel.: 322 00 86
15:00

15.00
15.00
10.00

15.00

Kino Drahomíra, Vítězná 52, tel.: 322 91 85
19.30
19.30
19.30

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 3447021

16.30

10.00 17. 00
16.30

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8
Otevírací doba: út − ne 9.30 − 12 a 13 − 17

17.00
19.30

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8

19.30
20.30

14.00
16.00

19.00

29.10. − ,
účinkují: T. Hanák, J. Macháček, D. Vávra a další

11. 10. Lubomír Feldek : − poslední okamžiky
E. Piaf

17. 10. A. Franková: − o letmých dotecích
života, hraje a zpívá Dagmar Hubičková

20. 10. Z. Šmíd, H. Franková: −
dramatizace pověstí ze stejnojmenné knihy

28. 10. Tenessee Wiliams:
4. 11. Z. Šmíd, A. Franková:

11.10. − divadelní soubor z Ostrova − autor−
ské skladby a dramatizace I. Welshe

14. 10.
21. 10.
27. 10. aneb Karlovy Vary mají novou

zoologickou zahradu
28. 10.

11. 10. , Francie, Izrael 1999
18. 10. , SSSR 1972
25. 10. , Írán ,1998

od 3. 10. vystavuje Jan Felixová (do 25.10.)
24. 10. žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

a ZUŠ Nejdek − garant Milan Krajíc
25. − 27. 10. − aula školy:
31. 10. : vernisáž výstavy − vystavuje

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň − Radčice
(do 22. 11.)

do 28. 10.
8. 11. vernisáž − (do 6. 1. 2002)
3. 11. − koncert, inspirace

poetikou nocí a snů v netradičním dialogu dvou zpívají
cích violoncellistek

Pátek a sobota

− koná se jen za jasné oblohy

Mgr. Pavel Koten, Astronomický ústav  Ondřejov −

13.10. a
v rámci Dne seniorů: Mgr. Pavel Koten, Astronomický
ústav Ondřejov −

19. 10. Jan Klimeš ml., Hvězdárna v Úpici −

Divadlo Sklep: Besídka 2001

Smrt v růžovém

Nechte na hlavě

Strašidla a krásné panny

American Blues
Hanes a Katarína

Bubny v dálce zněj

Pohádka O ztraceném sluníčku a kolotoči
Pohádka O Bacílkovi
Máme rádi zvířátka

Kvítek Vítek

Kaďosh
Solaris
Zrození motýla

Barevné návraty:
Společný jazzový koncert

Jazzová dílna
Vize třetího tisíciletí

Milan Maur: Vizuální koncepty
Jiří John: Kresby

Tara Fuki: Piosenki do sna

Komety − nositelky neštěstí
Na křídlech Pegasa

Leonidy 2001

Československá meteorická astrono
mie a její úspěchy

Zajímavosti
z meteorologie

12. 10. 19.00
MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÝ WORKSHOP

23. 10. RNDr. Eva Marková, Hvězdárna v Úpici −

26. 10. Mgr. Lenka Soumarová, Štefánikova hvězdárna Praha

27.10. Mgr. Jaroslav Soumar, Štefánikova hvězdárna Praha

6. 11. RNDr. Libor Vyskočil, Hvězdárna v Úpici −
13. 11. Jan Klimeš st., Hvězdárna v Úpici −

od 3. 10. výstava: − hodiny z depozitářů
Karlovarského muzea (do 11. 11.)

25. 10. −
A. Dvořák: Slovanské tance, dirigent: S. Macura

8. 11. −

do 17. 10. výstava: − 10. jubilejní ročník mezinárodní−
ho malířského workshopu
25. 10. výstava: − výtvarná tvorba

karlovarských umělců a jejich hostů (do 28. 11.)

9. 10. − písničkář, cestovatel,
spisovatel, fotograf tentokrát s povídáním o vzdálené a
nepříliš známé jihoamerické zemi, kořeněné malou
špetkou muziky

15. 10. − sólový recitál vynika−
jící zpěvačky a jejich hudebních přátel

26. 10. − muzikálové melodie vážně i nevážně
přednesou žáci prof. Jany Přibilové (Základní a Základní
umělecká škola Karlovy Vary)

27. 10. − premiéra, v pořadí již druhý
klubový pořad členů DaD kvintetu, jeho hostů a Velmi
malého komorního orchestru Varvary Divišové

12. 11. − ozvuky keltské hudby ve
zvukomalebné, magické a náladotvorné hře s krásnými
slovy a akustickými nástroji

15. 11. (USA) − bluesový večer
našeho vynikajícího kytaristy a amerického zpěváka

19.00

19.00

19.00

19.00
19.00

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

I.P. Pavlova 14, tel.: 322 28 07

19.30 GH Pupp −

19.30 GH Pupp

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

Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel: 0603 375 555, tel., fax: 017 /322 78 75,

e−mail: klubpaderewski@volny.cz, představení začínají v 19.30 hodin,
vstupenky je možno zakoupit v kině Čas, tel.: 017/32 232 72,

provozní doba po − so: 9 − 21 hodin, ne: 13 − 21 hodin

Změna programu vyhrazena Sestavila: Jitka Arnoldová

Život a
zatmění Slunce 2001 v Angole

Slunce v maximu

Astronomie Rudolfa II.
Komety

Slunce a jeho vliv
na biosféru

Strážci času

Koncert k výročí české státnosti

Pěvecká soutěž A. Dvořáka

Milíře 2001

Umělecká asociace a hosté

O Chile s Janem Burianem

Irena Budweiserová & Fade In

Knížka snů

Keltská hudba z povzdálí

Majerovy brzdové tabulky

Luboš Andršt & Ramblin Rex

KARLOVARSKÉ MUZEUM

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

KLUB PADEREWSKI

12. 10. koncert − A. Dvořák − Vanda (předehra),
A. Fils − Koncert pro flétnu, A. Borodin − Symfonie č. 2,
sólistka: J. Štruncová: flétna, dirigent: J. Štrunc

13.10. − koncert − A. Dvořák − Vanda (předehra),
A. Fils − Koncert pro flétnu, A. Borodin − Symfonie č. 2,
sólistka: J. Štruncová: flétna, dirigent: J. Štrunc

18. 10. − koncert − R. Wagner − Tristan a Isolda,
Mendelssohn − Houslový koncert, J. Brahms − Symfonie
č. 1, sólista: V. Liněckij: housle,  dirigent: M. Lebel
(Francie)

1. 11. −

19.30 Lázně III −

17.00 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 GH Pupp Pěvecká soutěž A. Dvořáka

KARLOVARSKÝ INFORMAÈ NÍ MÌ SÍÈ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve mì stì

pø ináší è asopis

POZVÁNKA
K 83. výročí vzniku Československa vystoupí v Karlových Varech

v úterý známý spisovatel
a autor úspěšného třídílného televizního seriálu z února 2000 Ano Masaryk

na téma
Účastníci mohou klást přednášejícímu otázky. Přednášku s besedou

pořádá Pořádá Klub TGM Masarykova demokratického hnutí ve
spolupráci se Sokolem, Skautem − Junákem, Konfederací politických
vězňů a Klubem přátel Karlových Varů. Před přednáškou vystoupí
Karlovarský dívčí sbor s dirigentem Jiřím Štruncem.

23. října v 17 hodin v Kongresovém sále Thermalu

ZDENĚK MAHLER MASARYK, NÁŠ SOUČASNÍK…?

KULTURNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM
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KULTURA
MĚSTSKÉ DIVADLO

DIVADLO HUSOVKA

Divadelní nám. 2, tel.: 322 18 83, 322 58 01 (předprodej)
e−mail: divadlo@mdkv.cz,

19.30 MDKV,
19.30 MDKV

19.30 Divadlo
Komedie Praha

19.30
MKDV

15.00 Dejvické divadlo Prah

19.30 Divadlo Ungelt Praha

19.30 MDKV,

19.00

19.00

19.30 Městské divadlo v Ústí n.
Labem, P78

19.30 MDKV
19.30 Divadlo Ungelt Praha

19.30
MDKV,

19.30 Městské
divadlo v Ústí nad Labem

alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2
19.30

Měského divadla
v Karlových Varech

21.00
19.30 Divadlo Bezdirky
21.00

19.30
Městského divadla

v Karlových Varech

19.30

Změna programu vyhrazena

9. 10. A. P. Čechov − Racek , (P6)
13. 10. E. A. Longen: Dezertér z Volšan − fraška, −

představení se koná v rámci dne Seniorů
18. 10. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy,

, hrají: David Matásek, Alena Štréblová,
Václav Knop, Jiří Klem, Václav Mareš, Jan Dolanský,
Dana Batulková, Lenka Valachová (P3)

19. 10. William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli
chcete, premiéra , komedii se souborem nastudo
val režisér Ota Ševčík, hrají: Ivana Uhlířová, Helena
Novotná, Lucie Domesová, Zdeněk Kupka, František
Olšovský, Radek Bár, Michal Štrich aj.

21. 10. O zakletém hadovi, a − pohádka,
(P9)

24. 10. Albert R.Gurney: Sylvie − ro−
mantická komedie hrají: Vendula Křížová, Oldřich
Vízner, Dana Syslová, Jaromír Dulava, (P6)

25. 10. William Shakespeare: Večer tříkrálový, (P5)

26. 10. Jazz Fest Karlovy Vary: Eberhard Weber Trio (D, CH,
USA), A. S. P. M. Jana Spáleného (CZ), Atymos
Apostolis and Friends (GR, PL)

27. 10. Jazz Fest Karlovy Vary: Papaya Girls (CZ), Ferenc
Snétberger (H) Milan Svoboda Interational Septet (CZ,
PL, SK, A)

28. 10. Antonín Dvořák: Rusalka,

30. 10. A. P. Čechov: Racek,
1. 11. Edward Albee: Hra o manželství ,

režie: Ladislav Smoček, hrají Chantal Poullain a Jiří
Schmitzer , (P4)

8. 11. William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli
chcete, režie: Oto Ševčík, (P6)

10. 11. Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky,
− opera

11. 10. K.F.J. Tománek, Petr Buš Michálek a Vendulka
Formanová: Kůl Kabaret

− nekonečný večer v duchu scifi dada
vize

12. 10. Krausberry − koncert
17. 10. Zdeněk Daněk: Sperma,
20. 10. Hybrid Funky − M. Sevald, V. Klimeš, L. Mach,

E. Bartůšek, L. Werner, O. Padroušek
23. 10. K.F.J. Tománek, Petr Buš Michálek a Vendulka

Formanová: Kůl Kabaret
− nekonečný večer v duchu scifi

dada vize
24. 10. Christopher Durang: Dítě i s vaničkou − Jednou a dost!

Série premiér s jepičím životem, hrají: Hana Franková,
Daniela Fialková, Monika Lišková, Pavel Liška,
Monika Krejčí a Tomáš Zámečník

25. − 27. 10. Jazz Fest Karlovy Vary − Mezinárodní jazzový festival

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY

SPORT
ATLETIKA

ŠERM

KOPANÁ

NOHEJBAL

GOLF

STOLNÍ TENIS

KOŠÍKOVÁ

HOKEJ − EXTRALIGA

Areál školních hřišť ZŠ Krušnohorská
Růžový vrch, kontakt: 017/443 66

13.00

Lokomotiva K.Vary Západní ul., kontakt: 322 25 89, 322 38 63
Hala AC Start

Hala AC Start, Západní ul., kontakt: 322 25 89

16.30

Oddíl nohejbalu SK LIAPOR, K.Vary Doubí,
Vladimír Hlavatý, tel.: 322 33 07

14.00
14.00

Golf resort Karlovy Vary, kontakt Pavel Drda, tel.: 0602/459 747

Golf  Club Cihelny, kontakt 017/397 22 81

Tělocvična Slovan,Kolmá 21, kontakt p. Drahozal tel.: 344 92 42
9.00
9.00

14.00
14.00

BK Lokomotiva Karlovy Vary − hala Jízdárenská,
kontakt Roman Maleček tel.: 0602/415281

16.00
10.00
10.00
18.00
10.00
12.00
BK Thermia Karlovy Vary − hala SPgŠ, tel.: 322 60 61

hraje se v případě vítězství
Thermie v 1. kole

Změna programu vyhrazena Sestavil František Řezáč

ZŠ ve spolupráci s ACD Růžový vrch
24.10. Okresní přebor žáků ZŠ v přespolním běhu

13. 10. − mezinárodní šerm
kordem muži

Pondělí a středa
malá kopaná − liga

Extraliga
13. 10. Karlovy Vary − Čakovice
14. 10. Karlovy Vary − Strakonice

13. 10. FULÍN CUP
14.10. Golfový turnaj

27. 10. Závěr sezóny

20. 10. Slovan A − SKST SOUE Plzeň divize muži
Slovan C − Cremona Luby − II.třída
Slovan A − DIOSS Nýřany
Slovan C − TJ Lomnice

Extraliga
13. 10. Karlovy Vary − KPBrno starší dorostenky
14. 10. Karlovy Vary − Gambrinus Žabovřesky starší dorostenky
20. 10. Karlovy Vary − BK Strakonice mladší dorostenky

Karlovy Vary − Lokomotiva Plzeň muži
21. 10. Karlovy Vary − Slovanka Praha mladší dorostenky

Karlovy Vary − SKB Rokycany

Český pohár
13.10. Thermia − BC Sokolov −

33. Lázeňský pohár

Zimní stadion, Dolní kamenná ul., HC Becherovka, tel.: 344 91 74
17.30
1
1
1

7.00 − 9.00
informace: J. Klíma, Zahradní 640 Ostrov

7.00 − 9.00
9.00

informace: F. Wohlmut, tel.: 0603 209 270

Zimní stadion, Dolní Kamenná ul., tel.: 456 74

12. 10. HC Becherovka − Sparta Praha
14. 10. 7.30 HC Becherovka − Havířov
21. 10. 7.30 HC Becherovka − Kladno
26. 10. 7.30 HC Becherovka − Pardubice

27. 10. Karlovarské lokálky  − start Thermal

27.10. Jáchymovský tolar − trasy a start:
10 km − DK Ostrov
25 km − žel. stanice Nejdek

TURISTIKA

BRUSLENÍ

Veřejné bruslení každou sobotu 18.30 − 20.00 hod −
kapacita kluziště je pouze 200 osob

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM

Centrum služeb pro zdravotně postižené

HOP TROP
20. října 2001 v 19.30 hod.

v Malém sále hotelu Thermal

předprodej vstupenek − kino Drahomíra

uvádí koncert skupiny


