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KARLOVARS KÉ

Mezi politiky a úřednictvem musí být tlustý předěl

Začátkem dubna nastoupil na
magistrát města do funkce tajemníka

. Skončilo tak půlroční
období, ve kterém byla řízením
magistrátu po odchodu Bedřicha
Rindy pověřena vedoucí odboru
vnitřních věcí Ing. Jindřiška Gallová.

Tajemník byl jmenován primátorem
a podle zákona o obcích vydal souhlas−
né stanovisko s tímto krokem i před−
nosta okresního úřadu. Nového „muže
na radnici“ představujeme našim
čtenářům v krátkém rozhovoru.

Martin Havel

Můžete nám prozradit svoji
dosavadní profesní dráhu?

Přešel jste ze státního sektoru do
oblasti městské správy. Bylo pro Vás
obtížné rozhodnout se pro tento krok?

To leccos vypovídá o vztahu
knašemuměstu. Jste patriot?

Před nástupem na magistrát jste
jistě měl reálnou vizi o jeho řízení.

Během uplynulých dvanácti let
jsem pracoval v resortu financí a celní
správy a to v různých funkcích: jako
vedoucí referátu, náměstek a posled−
ních pět let pak ředitel Celního úřadu
v Karlových Varech.

Ne, nebylo. Pociťoval jsem potřebu
změny, a když přišla pro mne zajímavá
nabídka, přijal jsem ji prakticky
okamžitě, pouze po krátké úvaze.
Nová funkce mi umožňuje zabývat se
pestřejším okruhem problematiky a
má velmi široké spektrum záběru.
Zajímám se o veřejnou správu a
jakákoliv jiná alternativa v původní
profesi by znamenala rozloučit se
s tímto městem. To jsem v úmyslu
neměl, Praha ani Plzeň mne nezlákaly.

Především rodák z Karlových Varů
a velký milovník tohoto krásného
města. Chci tady žít a pracovat pro
jeho další rozvoj.

Nakolik se shodovala s realitou?
Překvapilo Vás něco kladně či
záporně?

Tajemník je vlastně ředitelem
tohoto úřadu, zodpovídá za jeho
správný chod. Kterými zásadami se
při jeho řízení řídíteVy?

Měl jsem spíše povšechný náhled,
stále ještě chod poznávám, především
principy fungování jednotlivých
odborů. V něčem je řízení všech
organizací podobné. Především v prá−
ci a komunikaci s lidmi.

Překvapen jsem byl naštěstí zatím
jen v dobrém mám pocit, že je zde
řada schopných profesionálů, se
kterými je možná smysluplná spolu−
práce.

Jako priority jsem si stanovil zajistit
fungování magistrátu tak, aby efektiv−
ně sloužil občanům a současně
zajišťoval i kvalitní servis jejich
politické reprezentaci. Současně se
snažím udržet tlustý předěl mezi
politiky a úředníky.
Zastávám názor, že jednou z nejdůle−
žitějších věcí na pracovišti je komuni−
kace a vytvoření dostatečného prosto−
ru pro činnost. Ale na straně druhé
nekompromisně vyžaduji odpověd−
nost v rozhodování.

Nejsem ani zastánce tvrdé ruky, ani
liberál při řízení. Myslím si, že
pořádek a kázeň jsou nezbytné pro
chod každé organizace, tím spíše
administrativní.

Střídám obě varianty. Občas si
zaběhám nebo si zajdu zaplavat do
bazénu, ale v současné době dávám
přednost spíše poslechu hudby. Dřív
jsem sám aktivně muzicíroval, dnes
hlavně navštěvuji koncerty. Dobře se
mi relaxuje i při četbě, mám rád
zejména současné americké, ale i
některé české autory.

Popravdě řečeno nemnoho. Studuji
dálkově vysokou školu, obor právo
v podnikání, což mi zabírá hodně času.
Když mám volnou chvilku, snažím se
ji věnovat rodině − manželce a patnác−
tileté dceři, nerad bych je zanedbával.

K dobře odvedené práci patří i
odpočinek. Upřednostňujete jeho
aktivní nebo pasivní formu?

ZbýváVám ještě čas na záliby?

Děkuji za rozhovor. HaKa

Patří k nám také yorkshirský teriér
Alvík. Mám rád zvířata, a když jsem
zjistil, že pod magistrát spadá i psí
útulek, zamířil jsem prvně tam.
I čtvernozí chlupáči ve městě jsou
naši.

Pěknou tradici − Pálení čarodejnic založily letos Lázeňské lesy Foto: Hana Kaňovská
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Novinky v odpadovém hospodářství

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Olšová Vrata:

Hůrky:

Drahovice:

Lázeňská a obchodní část:

10. − 17.června
9. − 16.srpna

2. − 9. prosince
Tuhnice:

Doubí:

Tašovice:

Dvory:

17. − 24. června
16. − 23. srpna

9. − 16. prosince
Stará Role:

Počerny
Sedlec:
Rosnice
Čankov
Rybáře:

Růžový Vrch:

Bohatice:

Budou přistaveny po dobu
jednoho týdne v lokalitách:

3. − 10. června
2. − 9. srpna

25. listopadu − 2. prosince
Revoluční,
Josefa Lady
K Letišti
Pražská silnice
Mozartova
Vítězná
Úvalská
Lidická
Boženy Němcové
Drahomířino nábřeží
Mattoniho nábřeží
Maďarská

Fügnerova
Krále Jiřího
Zeyerova
Zámecký Vrch
Libušina

Krymská
Vrázová
Bečovská
Brigádníků
Plzeňská

Skalní
Modenská
U Dětské vesničky
K Přehradě
Svatošská
Sopečná
U Brodu
V Lučinách
Karla Kučery
Chebská

Školní
Borová
Počernická
Partyzánská
Luční

Merklínská

Kosmonautů
U Koupaliště
Třeboňská
Hybešova
Plešivecká
Krušnohorská
Na Výšině
Táborská
Štúrova
Kamenického

Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne
23. 4. 2002, dle ustanovení § 10
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
vydává tuto obecně závaznou vyhláš−
ku č. 1/2002:

Obecně závazná vyhláška města
Karlovy Vary o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku č. 4/2001 se mění a
doplňuje takto:
V čl. 7 odst. 1) se věta

„Při prezentačních a reklamních
produkcích, produkcích při příležitosti
konání významných výročí a spole−
čenských událostí, produkcích

Čl. 1

organizovaných politickými stranami,
školami a občanskými sdruženími
apod. je odbor lázeňství, cestovního
ruchu, kultury a vzdělanosti magistrá−
tu města oprávněn povolit jednorázo−
vě veřejnou pouliční produkci ve
vymezené době od 10.00 do 12.00
hod. a od 14.00 do 17.00 hod. „
zrušuje a nahrazuje zněním:

„Při prezentačních a reklamních
produkcích, produkcích při příležitosti
konání významných výročí a spole−
čenských událostí, produkcích
organizovaných politickými strana−
mi a hnutími a jejich koalicemi,
nezávislými kandidáty a jejich

sdruženími,

Čl. 2

školami a občanskými
sdruženími apod. je odbor lázeňství,
cestovního ruchu, kultury a vzdělanos−
ti magistrátu města oprávněn povolit
jednorázově veřejnou pouliční
produkci.“

Tato vyhláška byla vyhlášena dne
24. 4. 2002 a nabývá účinnosti dnem
10. 5. 2002.

Primátor města Karlovy Vary

1. náměstek primátora
města Karlovy Vary

Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.

Ing. Josef Malý v. r.

Ministerstvo financí vydalo výměr č.
02/2002, kterým se stanoví koeficient
růstu nájemného z bytu
Koeficient růstu nájemného vyjadřuje
průměrné měsíční tempo růstu
úhrnného indexu cen stavebních prací
v předchozím roce a V této
výši platí pro období od 1.července
2002 do 31.prosince 2002 pro stanove−
ní maximálního základního měsíčního
nájemného v obci za 1 m podlahové
plochy bytu dle výměru Ministerstva
financí č. 01/2002.
Rovněž zůstává zachována úprava
základního měsíčního nájemného v
závislosti na poloze domu v obci, až do
případného zrušení příslušné obecně

Ki.

činí 1,04.

2

závazné vyhlášky platné v obci. (OZV
města Karlovy Vary č. 03/1996).
Ki je stanoven v závislosti na růstu

inflace ve stavebnictví a obce nemají
možnost vlastním opatřením koefici−
ent snížit. Jana Funková

Výpočet regulovaného nájemného

Kategorie dosud Kč/m koeficient od 1. 7. Kč/m2 2

I. kategorie

II. kategorie 13,19 1,04 13,72

III. kategorie 10,26 1,04 10,67

IV. kategorie 7,32 1,04 7,61

17,61 1,04 18,31

ŠANCE PRO
DLUŽNÍKY

Zastupitelstvo města Karlovy
Vary schválilo

smluvní pokuty, poplatky
z prodlení, úroky z prodlení

prodávané domy

prominutí části
příslušenství dluhů

prominutí poplatků
z prodlení

Tato prominutí se vztahují pouze
na dlužníky, kterým město Karlovy
Vary v minulém
období dluh v rámci prominutí
dluhu dle rozhodnutí Zastupitelstva
města Karlovy Vary ze dne 21. 12.
1999 a nebo ze dne 20. 2. 2001
(generální pardony).

Žádost o prominutí musí být
podána nejpozději a
to v případě bytu či nebytového
prostoru u příslušné realitní kancelá−
ře, u ostatního nemovitého majetku
na podatelně magistrátu.

Informace:
odbor majetkoprávní a hospodář−
ský,

neprominulo

do 31. května

2. patro magistrátu, č. dveří
207, Jana Peerová, tel.: 31 18 253.

Ing. Stanislav Hubka,
vedoucí OMaH

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

Koeficient růstu nájemného z bytů

Od 1. ledna letošního roku mohou
obce vybírat místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, a to za předpo−
kladu, že jej zavedly obecně závaznou
vyhláškou. Místní poplatek má
fakultativní povahu a je v kompetenci
obce, zda ho na svém území zavede či
nikoliv. Pokud obec, ve které má
občan hlášen trvalý pobyt, již místní
poplatek zavedla, má právo jej od
občana vybírat.

Město Karlovy Vary dosud tento
poplatek Připravuje
vydání dvou nových obecně závaz−
ných vyhlášek, kterými se změní:

shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstra−
ňování komunálních odpadů vznikají−
cích na území města Karlovy Vary a
systém nakládání se stavebním
odpadem.

, která je dosud
vybírána na základě smluvního vztahu
mezi městem Karlovy Vary zastoupe−
ném „Odvozcem“ (Služby Kattenbeck
s. r. o. nebo ASP služby s. r. o.) a
„Objednatelem“ (majitel, vlastník,
správce nemovitosti) podle ceníku
úhrad za nakládání s komunálním

nezavedlo.

Systém

Způsob úhrady

odpadem vydaným městem.
Tento způsob úhrady bude nahrazen

poplatkem. Se vznikem poplatkové
povinnosti počítá město Karlovy Vary
od Do té doby
platí dosud platný způsob úhrady.

Zda poplatek bude podle nyní
platného zákona o odpadech placen
dle občana (tzv. „na
hlavu“ až do výše 500 Kč) nebo

(„za popelnici“), není do
dnešního dne známo. V případě
schválení novely zákona o odpadech
bude na obci, pro který způsob úhrady
se rozhodne.

Z důvodů výše uvedených připravo−
vaných zásadních změn
město Karlovy Vary všechny
o službách spojených s nakládáním se
směsným komunálním odpadem

Výpovědní lhůta
počíná běžet od 1. července a dle
smlouvy trvá 6 měsíců, pak její
platnost končí.

Termín změny celého systému
nakládání s komunálním odpadem na
území města, včetně zavedení poplat−
ku, bude občanům včas a opakovaně
sdělen prostřednictvím tisku. Do
termínu změny zůstává v platnosti
zavedený systém i způsob úhrady.

1. ledna příštího roku.

trvalého pobytu
jiným

způsobem

vypovídá
smlouvy

k 31.
prosinci 2002.

Případné nejasnosti a dotazy
zodpoví Ing. Stanislav Průša,
tel.: 322 87 24, 3118 290 nebo
Petr Chalupa, tel.: 3118 424.

odbor životního prostředí
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ROLAVA NEMUSÍ BÝT JEN  KOUPÁNÍ
V minulém roce byly do areálu

koupaliště investovány nemalé
prostředky a podařilo se zde vytvořit
příjemné prostředí pro návštěvníky i
širokou veřejnost. Ve zkvalitňování
služeb pokračuje město i v tomto roce.

Vloni proběhla výstavba sportovně
rekreačního mola a okružní komuni−
kace, v areálu bylo vybudováno
veřejné osvětlení a kabelové rozvody,
zrekonstruován stávající objekt
restaurace a sociálního zařízení,
zřízeny nové šatny a inženýrské sítě
k tomuto objektu.

Asfaltový povrch, který zpevnil
věčně rozmáčenou pěšinu kolem
rybníka, je sportovci bohatě využíván
jako běžecká dráha, k jízdě na koleč−
kových bruslích a dětmi i k jízdě na
kolech, koloběžkách či tříkolkách.
Pokud je jenom trochu příznivé
počasí, je ovál po celý den plný lidí ze
širokého okolí, kteří zde aktivně
odpočívají.

Ještě před zahájením letošní hlavní
letní sezóny proběhne kolaudace dvou
kurtů pro plážový volejbal a hřiště na
petanou (pentanque), jejich výstavba
právě probíhá.

Připravuje se vybudování pevného
oplocení koupaliště ocelovou, pozin−
kovanou konstrukcí na podezdívce,
která byla vybrána z důvodu časté
devastace stávajícího drátěného. Nové
oplocení bude vzdušné a koupaliště za
ním pohledově nezmizí. K tomu by
bylo došlo u původně uvažovaných
betonových prefabrikátů. Vzhledem
k tomu, že celý areál má obvod delší
než tři kilometry, je oplocování
rozplánováno do několika etap, první
začne již letos.

Co již užíváme

A co nás čeká?

Ještě v tomto roce zde také začne
odbor investic budovat mnohoúčelové
dětské hřiště s tubusovou skluzavkou
vedoucí z dřevěného hrádku, dále tu
budou osazeny klasické houpačky i
pružinová houpadla, kolotoče a
houpací kladiny, výrobky švédské
firmy Hags, které jsme u nás dosud
neměli možnost vidět. K prolézání
bude sloužit železobetonová zeď
s výklenky, chybět nebude ani plácek
na košíkovou. Malým dětem jsou
učeny pískoviště, palisáda z prefabri−
kátů a hrazdičky.

V budoucnu by měla být vybudová−
na ještě cvičná horolezecká stěna.
Na celé území je zpracována i studie
výstavby aquaparku s velkým množ−
stvím vodních atrakcí. O realizaci ale
zatím nebylo rozhodnuto.

K tomu, aby mohlo koupaliště
během letních měsíců sloužit svému
účelu, muselo město zajistit řadu
podmínek, především hygienických.

Zajištění provozu

Najalo správce, který se osvědčil již v
loňském roce. Pronájmem občerstvení
a sociálního zařízení bude zajištěno
současně otevření veřejného sociální−
ho zařízení i mimo letní sezónu. Každé
veřejné koupaliště musí být po celou
dobu provozu pod dohledem profesio−
nálního plavčíka (záchranáře).

Povinností provozovatele, tedy
města Karlovy Vary pro sezónu 2002,
je zabezpečit na vlastní náklady
pravidelný 14−ti denní rozbor kvality
vody, přičemž cena jednoho odběru je
cca 1.500 Kč. Dále je zajištěn pravi−
delný odvoz komunálního odpadu,
sekání trávníků a údržba ploch,
instalace informačních a bezpečnost−
ních tabulek a vybavení stanoviště
plavčíka prostředky první pomoci.

Správce zabezpečuje otevření a
úklid veřejného sociálního zařízení a
šaten, včetně zajištění toaletních
potřeb po celou dobu provozu koupa−
liště a při konání veřejných akcí i
v době mimo hlavní sezónu koupališ−

tě, dále úklid (mimo odvoz odpadko−
vých košů a nádob) a uzavření areálu
proti vjezdu motorových vozidel.

Důležitá je i součinnost s Městskou
policií a Policií ČR při ochraně
majetku města a zabezpečení pořádku
a bezpečnosti v areálu koupaliště
Rolava. V poslední době se na něj
zaměřily kontroly hlídek Městské
policie, díky čemuž si občané pomalu
odvykají venčit zde své psí miláčky. Ti
byli vždy největší hrozbou pro uživa−
tele koupaliště. I pokud nedovolili
svým psům koupání v rybníce,
exkrementy, které jejich čtvernozí
přátelé zanechali v trávě, postupně do
vody spláchly deště. Pokuty se
ukázaly jako dobrý represivní prostře−
dek, proto v jejich udílení budou
strážníci pokračovat i nadále. Snad se
jim podaří tímto způsobem vymýtit
zlozvyk venčení psů v rekreačním
areálu definitivně. Stanovisko Krajské
hygienické stanice je jednoznačné: psi
mají do těchto prostor vstup zakázán.

Vstup na koupaliště nebude v tomto
roce zpoplatněn.

Město Karlovy Vary se v několika
etapách snaží postupně celý odpočin−
kový areál vylepšovat tak, aby co
nejvíce odpovídal představám obyva−
tel o ideálním prostoru pro trávení
volného času v průběhu celého roku. K
tomu je ovšem nutná kázeň všech
návštěvníků. Jejich jedinou povinností
je dodržování provozního řádu tak, jak
je to běžné v celém civilizovaném
světě.

Největší nešvar − psi

Dobrá zpráva na závěr

HaKa
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http://www.karlovyvary.cz

http://www.mmkv.cz
e−mail: h.kanovska@mmkv.cz

města Karlovy Vary,
Moskevská 21
IČ: 25 46 57

vychází 11x ročně, vždy desátého  dne v měsíci

Sazba: Radek Kletečka

Alexander Klimeš

radniční  listy
KARLOVARSKÉ

Studie dětského hřiště v areálu koupaliště Rolava − autor Ing. Roman Gajdoš − G. PROJEKT



OBÈANSKÁ PORADNA
4

Reklamní, propagační a informační zařízení

SK KONTAKT Karlovy Vary
a

KONTAKT bB

Odložte berle či vozík a pojďte se vznášet
− nahraďte si létání plaváním.“

občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér,
středisko Karlovy Vary

Závody tělesně postižených
plavců

Kontakt: Štěpánka Řehořková, 0603 116 050, 017/322 25 36 l. 208
14.30 plavecký bazén Lázně V −

017/ 322 25 36 linka 208

Štěpánka Terlová

25. 5.

Soutěž je určena pro nastupující mladou sportovní generaci tělesně posti−
žených plavců a všem členům širší reprezentace ČSTPS s možností plnění
kvalifikačních limitů pro MS v Argentině.

Již druhým rokem mohou karlovarské rodiny s tělesně postiženými dětmi
využít služeb KONTAKTu bB − občanského sdružení pro studium, rehabili−
taci a sport bez bariér.

Pracovníci a nezbytní dobrovolníci sdružení usilují o zpřístupnění plavání
všem handicapovaným spoluobčanům. V našem městě se středisko zaměřilo
na tělesně postižené děti, neboť tato byla skupina donedávna opomíjena.

Hlavní náplní zdejšího centra je plavecký a rehabilitační program.
Klientům jsou k dispozici hodiny plavání v Lázních V a na ZŠ Růžový vrchu.
Nedílnou součástí programu občanského sdružení je poradenství, kontaktní
program, rekondiční pobytové akce s výukou plavání.

Všichni zájemci o spolupráci mají dveře otevřené.
Noví klienti i případní dobrovolní spolupracovníci se mohou informovat

na tel.: čísle .

KarlovarskýKONTAKTbBpostiženýmdětem

Každý z podnikatelů, který již
podniká a nebo teprve začíná, se snaží
svou firmu nějakým způsobem
zviditelnit, dostat ji do povědomí
veřejnosti a nabídnout své služby či
výrobky. Mnoho podnikatelů si proto
nechá vyrobit tabuli, plechovou nebo
plastovou, případně plachtu a tu si
upevní vedle své provozovny, nebo na
jiném místě tak, aby veřejnost byla
informována o umístění provozovny
případně prodávaném sortimentu.
Většina podnikatelů si vůbec neuvě−
domuje, že tím porušila stavební
zákon a spáchala správní delikt, za
který jim může být, podle zákona
č. 50 /1976 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),
uložena pokuta.

Podle stavebního zákona platí, že
všechna reklamní, propagační a
informační zařízení (dále jen
„zařízení“) o ploše větší než 0,6 m ,
která jsou umisťována na pozemku
nebo stavbě a jsou viditelná z veřej−
ných prostorů, vyžadují ohlášení
stavebnímu úřadu. Umístit ohlášené
zařízení lze podle stavebního zákona
jen na základě

, kde je uvedeno, že
proti provedení není námitek.
Stavební úřad může též rozhodnout, že
zařízení je možné umístit jen na
základě povolení. Zda−li bude možno
provést zařízení na základě ohlášení
nebo povolení, rozhodne stavební úřad
podle místa umístění a způsobu
provedení.

Stavební zákon pamatuje i na postih
osob, kteří se neřídí příslušnými
ustanoveními stavebního zákona a
umístí svoje zařízení bez povolení
stavebního úřadu. V takovém případě
zahájí s vlastníkem zařízení hned dvě
správní řízení. První nařídí odstranění
reklamního, propagačního a informač−
ního zařízení umístěného bez ohlášení
či povolení stavebního úřadu. Druhé
řeší správní delikt, za který může být

Stavební zákon

písemného sdělení
stavebního úřadu

2

vlastníku zařízení uložena pokuta do
výše 200 000 Kč.

Stavební zákon řeší i prevenci
umisťování reklamních, propagační a
informačních zařízení na místech
k tomu nevhodných, jako jsou např.
kulturní památky, památková zóna
města, chráněná krajinná oblast,
veřejná zeleň, křižovatky a dopravně
nevhodná místa apod. Proto se
k provádění těchto zařízení vztahují i
některá ustanovení vyhlášek ke
stavebnímu zákonu (vyhláška č.
132/1998 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona
a vyhláška č. 137/1998 Sb., o obec−
ných technických požadavcích na
výstavbu).

Reklamou, propagací a informací se
rozumí oznámení či prezentace
podnikatelské činnosti, informace o
poskytovaných službách, nabízeném
zboží, výstavbě nemovitostí, jejich
prodeje a pronájmu, propagace
ochranné známky, upoutávky a
informace o nemovitosti či provozov−
ně a označení směru k této nemovitosti
či provozovně. Protože stavební zákon
nerozlišuje, z jakého materiálu může
být reklamní, propagační a informační
zařízení provedeno (panel, deska
z PVC, plachta či samostatná písme−
na), je pro posouzení, zda toto zařízení
podléhá ohlášení stavebnímu úřadu či
nikoli, rozhodující rozměr tohoto
zařízení a to, zda je viditelné z veřej−
ných prostor.

Zařízení, která jsou

,

nepodléhá též
označení budovy právnické či fyzické
osoby podnikající podle zvláštních
předpisů. Označením budovy se
rozumí název obchodu (např.
Pekařství, Nábytek, Ovoce − zelenina,
Obuv apod.) U tohoto označení nesmí

Reklamní, propagační a informač−
ní zařízení

Zařízení podléhající ohlášení
větší než 0,6 m ,

podléhají ohlášení stavebnímu
úřadu

2

menší než 0,6 m tomuto
ohlášení nepodléhají. Ohlášení
stavebnímu úřadu

2

být uvedeny žádné jiné informace.

Pro ohlášení reklamního, propagač−
ního a informačního zařízení jsou
v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu
řádu č. 132/1998 Sb. uvedeny náleži−
tosti, které takové ohlášení musí
obsahovat. Je to zejména jméno
(název) a adresa (sídlo) osoby (společ−
nosti), která zařízení ohlašuje (nutno
doložit kopii Živnostenského listu
případně Výpisu z obchodního
rejstříku), druh, účel a dobu trvání
umístění zařízení. Dále je nutno uvést
pozemek či nemovitost, na kterém má
být zařízení umístěno, vlastníka této
nemovitosti případně pozemku (kopii
katastrální mapy a výpis z katastru
nemovitostí) a doklad, jímž ohlašova−
tel prokazuje právo umístit na pozem−
ku nebo stavbě ohlašované zařízení
(souhlas vlastníka případně nájemní
smlouvu). Součástí ohlášení musí být i
fotografie či náčrt nemovitosti a jejího
okolí s vyznačeným umístěním
zařízením a popis konstrukčního
řešení z hlediska bezpečnosti (velikost
zařízení, použitý materiál, způsob
uchycení, případně způsob elektrické−
ho napojení u osvětlených zařízení).
Podle umístění zařízení (např. památ−
ková zóna města, chráněná krajinná
oblast, veřejná zeleň apod.) je nutno
k ohlášení doložit i doklady o jednání
s orgány státní správy a správci sítí
technického vybavení (bude−li
umístění zařízení vyžadovat zemní
práce). Bude−li zařízení viditelné z ve−
řejné komunikace, je nutný souhlas
Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Při úvaze o umístění, velikosti a

Náležitosti ohlášení

Umístění a provedení reklamy

provedení reklamních, propagačních a
informačních zařízení je nutno
respektovat vyhlášku č 137/1998 Sb. o
obecných technických požadavcích na
výstavbu, podle které svým provede−
ním a umístěním nesmí zařízení pro
informaci, reklamu a propagaci
porušovat krajinný ráz, ohrožovat
veřejnou bezpečnost, bránit rozhledu
na pozemních komunikacích a nad
přípustnou míru obtěžovat okolí
hlukem nebo světlem zvláště přerušo−
vaným. Zařízení pro reklamu, infor−
maci a propagaci umístěné na budo−
vách musí být přizpůsobeny jejich
architektuře a nesmí rušit základní
členění průčelí a jeho významné
detaily. Zařízení umístěné na stře−
chách budov nesmí přesahovat hřeben
střechy a jejich celková výška nesmí
přesáhnout 2 m. Při umístění na
oplocení nebo vedle něho do vzdále−
nosti rovnající se výšce zařízení nesmí
přesáhnout výšku oplocení o více než
20 %.

Na základě dokladů přiložených
k ohlášení posoudí stavební úřad, zda
je nutno na základě provedeného
správního řízení zařízení povolit, nebo
zda postačí jen sdělení k ohlášení, že
stavební úřad nemá námitek proti
umístění zařízení.

Za ohlášení ani za správní řízení,
jehož výsledkem je povolení k umístě−
ní, se neplatí žádný správní poplatek.
Vaše dotazy rádi zodpovíme, obraťte
se s nimi na stavební úřad,

.
Ing. Hanu

Kalvodovou, tel.: 311 82 44

Ing. Ivana Doubová,
vedoucí stavebního úřadu

radniční  listy
KARLOVA RSK É

Distribuci Karlovarských radničních listů
do každé poštovní schránky ve městě

zajišťuje Česká pošta, s.p.

Pokud
do své schránky, obracejte se

přímo na obchodní oddělení České pošty,
tel.: 316 13 10 nebo 316 13 28

vždy do 15. dne v měsíci KRL
neobdržíte
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Informace k vydávání voličských průkazů a k realizaci volebního práva lázeňských hostů

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, kteří nebudou při volbách do

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu jsou podle místa
trvalého pobytu zapsáni, mohou podat

žádost o vydání voličského průkazu na
obecním úřadě podle místa svého
trvalého pobytu. Pro voliče s trvalým
pobytem v Karlových Varech je
příslušná k podání této žádosti eviden−
ce obyvatel magistrátu města.
Ovoličský průkaz lze požádat buď:
• písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče doruče−
ným nejpozději do 7. června do 16.00
hodin nebo
• osobně s občanským průkazem do
12. června
v těchto dnech a hodinách: pondělí a
středa 8.00 − 12.00 a 12.30 − 17.00 hod
úterý a čtvrtek 8.00 − 12.00 a 12.30 −
15.00 hod
pátek 8.00 − 12.00 a 12.30 − 14.30 hod.

Voličské průkazy se vydávají od 30.
května voliči osobně nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným

podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo mohou být
zasílány poštou.

Voličský průkaz opravňuje občana
volit v kterémkoli volebním okrsku
v ČR, popřípadě ve zvláštních voleb−
ních okrscích zřízených při zastupitel−
ských a konzulárních úřadech ČR
vzahraničí.

Každý karlovarský volič si může
v úředních hodinách na evidenci

Pokud volí občan na voličský průkaz
v jiném volebním kraji, než kde má
trvalý pobyt, použije při volbách
hlasovací lístky toho volebního kraje,
kam se rozhodl jít volit. Ty obdrží na
příslušném obecním úřadě nebo přímo
ve volební místnosti. Volič, který
hlasuje v zahraničí, obdrží příslušné
hlasovací lístky ve volebnímístnosti.

SEZNAMY VOLIČŮ

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

Správci zdravotnických a lázeň−
ských zařízení mají zákonnou povin−
nost nahlásit voliče, kteří z důvodu
lázeňské péče nemohou volit v místě
svého trvalého pobytu, nepřijeli do
lázní s voličským průkazem a chtějí se
v Karlových Varech zúčastnit voleb.
Tyto údaje předají správci příslušných
objektů a zařízení magistrátu města
nejpozději do 7. června a podle
potřeby je aktualizují.

REALIZACE VOLEBNÍHO
PRÁVA LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ

Ing. Jindřiška Gallová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY

• Setkání s Jackie Chanem

• Rytíři odjeli, šlechta přijíždí…

Během natáčení filmu „Šanghajský
rytíř“ došlo i k přátelskému setkání
náměstků primátora Ing. Josefa
Malého a Ing. Edmunda Janische
s hollywoodskou filmovou hvězdou
JackieChanem .

Z porcelánové soupravy, kterou mu
předali, měl nefalšovanou radost.
Slavný herec, bohužel, nemůže
akceptovat pozvání na letošní MFF,
protože má velmi nabitý kalendář
svých akcí.

Přesně podle smlouvy byla po
skončení natáčecích dnů (19. 4.)
v dohodnutém čtyřdenním termínu
vyklizena budovaLázní I.

Po filmařích však zůstaly některé
mobilní úpravy interiéru i exteriéru
historické budovy. Magistrát si
dočasně ponechal (po odkoupení za
symbolickou 1 korunu) jak otáčecí
vstupní dveře, tak recepční pult.

(viz foto)

Organizační štáb srazu evropské
šlechty za obdobných podmínek
převzal vstupní pergolu nad schodiš−
těm k hlavnímu vchodu do budovy,
kterou využil pro svůjmaškarní bál.

Filmaři tak ušetřili čas a peníze
potřebné na likvidaci těchto profesio−
nálně zhotovených kulis a město i
š lech ta z í ska ly ve l ice levně
„vylepšení“ stávající tváře budovy
Lázní I. před blížící se letní turistickou
sezónou.

Doměstské pokladny díky umožně−
ní přístupu do budovy ve dnech 25. 2.
až 19. 4. přibylo 240 tisíc korun.
Natáčení probíhalo za velkého zájmu
médií i veřejnosti, věnovanému
především hlavní filmové hvězdě
Jackie Chanovi. Zmíněná akce byla
dobrou propagací našehoměsta.

Stalo se již pravidlem (od r. 1997),
že se Karlovy Vary stávají koncem

• Jarní ples aneb setkání evropské
šlechty

dubna hostitelem prestižního setkání
evropské šlechty. Pod tradiční záštitou
Otty Habsburského a organizační
taktovkou pana Orona Michaela
Kalkerta se také letos sjely do našeho
města stovky hrabat, vévodů či
baronů, aby se zúčastnily několika
společenských akcí.

Uskutečnil se dostihový program na
dvorském závodišti s již tradiční
„Velkou cenou Karlových Varů“,
„Jarní bál 2002“ vGHPupp,mše svatá
i maškarní bál. Na všechny akce se
šlechta předem pečlivě připravila
nacvičila tance poplatné interiérům
historických budov, ve kterých zábavy
probíhaly, připravila si kostýmy z říše
pohádek a fantazie.

Ve dnech 4. − 8. dubna se na pozvání
vedení radnice uskutečnila oficiální
návštěva delegace michiganské
NorthwoodUniversity zMidlandu.Na
této vysoké škole se v loňském roce při
návštěvě USA zastavila delegace
karlovarského magistrátu, aby se
setkala se studenty i jejich profesory.
Součástí tehdejší návštěvy byla i
obsáhlá přednáška Mgr. Roubínka o
Karlových Varech a České republice,
informace Jitky Hradílkové o konkrét−
ní turistické nabídce našeho města a
referát Dr. Vylity o lázeňských
pramenech.

Rektor s děkanem přednášeli na

• Navštěva rektora a děkana
univerzity z Michiganu (USA)

zdejší Obchodní akademii a Vyšší
škole cestovního ruchu marketing a
management.

Mis t rovs tv í svě ta s tuden tů
v přespolním běhu mělo svůj vrchol
v symbolickém a přátelském štafeto−
vém běhu, kterého se zúčastnili atleti
ze všech 19 zemí. Kolektivy byly
smíšené, v každém družstvu byli
závodníci několika kontinentů. Byly
právě Velikonoce, a tak pořadatelé
místo tradičních štafetových kolíků
použili pomlázky.

Na karlovarském magistrátu se
uskutečnilo jednání, které vyvolala
aktivita agentury Gruppo SOGES.
Tato skupina nabízí po celé Evropě své
služby a metodickou pomoc při
napojování jednotlivých zemí na
rozvojové programy Evropské unie.
Karlovarskému setkání předcházelo
jednání v Praze na ministerstvech
životního prostředí a pro místní
rozvoj. Poté byl osloven předseda
regionální pobočky Společnosti pro
trvale udržitelný život RNDr. Pavel
Žlebek, protože právě náš kraj byl
vybrán, aby se jako první zapojil do
těchto aktivit.

Další jednání budou směřovat již
k realizaci rozvojových projektů
programůEvropské unie.

• Atleti měli místo kolíků pomlázky

• Karlovarští se zapojí do rozvojo−
vých projektů EU

Alexander Klimeš

OBČANÉ PROTI BEZPRÁVÍ

bydlení v Karlových Varech

pořádají
besedu s primátorem

a zástupci magistrátu města ve věci

15. května od 18.00
v zasedací místnosti v 5. patře budovy magistrátu
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PRO UVOLNĚNÍ DOMŮ DO PRODEJE HLASOVALA VĚTŠINA

V roce 1993 byla odstartována
privatizace městského majetku a od
této doby probíhá neustálá diskuse o
tom, které objekty si město ponechá
v majetku, kolik bude nutné do nich
investovat a zda lze zvýšit výnosy
z nich. Situaci nám objasnil 1. náměs−
tek primátora .

Seznamy domů uvolněných k pro−
deji, zatím neprodejných domů a
trvale neprodejných domů byly
sestavovány v roce 1997 s ohledem na
tehdejší využití nemovitostí a jejich
stav. S časovým odstupem pak došlo
k přehodnocení těchto seznamů
předevš ím díky zkušenos tem
s neúměrnými náklady na údržbu
stávajícího bytového fondu.

O privatizaci nemovitostí v centru
se uvažovalo již v minulosti. Všechny
aspekty dokumentovala dlouhodobě

Ing. Josef Malý
Co vedlo k přehodnocení prodej−

nosti domů, které dosud zůstávaly
vmajetkuměsta?

pracovní skupina složená z odborníků
i členů zastupitelstva. Ta připravila
hodnotící materiál, dle kterého se
nakonec zastupitelstvo rozhodovalo.
Díky němu dospěla politická repre−
zentace k názoru, který je akceptova−
telný pro většinu z nich. Proti vystou−
pil pouze klub ODS.

Vzhledem k tomu, že
na výši nákladů nutných na

rekonstrukci jednotlivých domů , byla
v roce 2001 provedena rekonstrukce
domu TGM 38 v hodnotě cca 5 mil.
Kč. Tato akce měla ukázat, kolik bude
potřeba finančních prostředků na
komplexní rekonstrukci ve vztahu
k návratnosti investice. Po vyhodnoce−
ní se ukázalo, že jsou nutné další
finanční prostředky na úplné dokonče−
ní . Tím se návratnost
investic prodlouží. Všeobecně se dá
říci, že rekonstrukce sebou nese vždy
riziko ve vztahu k předpokládaným
investicím. Např. odkrytím nosných
prvků se zjistí větší rozsah poškození a
tím jsou vyvolány více náklady.

na
komplexní rekonstrukci

více jak 10 mil Kč na
jednotlivý dům

zname−
ná návratnost investic za více než 30
let.

Jsou ovlivněny smluvními vztahy
s nájemci bytů a nebytových prostor.
Dosud funguje princip regulovaného
nájmu bytu, kdy se porovnáním
ukázalo, že v centru města jsou nižší
nájmy bytů než v panelových domech
mimo centrum. Zároveň jsou regulo−

Máte vyčísleny náklady na údržbu
majetkuměsta?

Výnosy z majetku, který si město
ponechalo, nebyly dostatečně
rentabilní?

byly různé
názory

rekonstrukce

Z těchto zjištění vyplývá, že
by bylo

zapotřebí
, což za stávajícího

příjmu města z těchto domů

vané nájmy hluboko pod úrovní
tržních nájmů. S ohledem na příslušné
zákony nelze prozatím v této oblasti
dosáhnout vyšší výnosnosti. V roce
2001 měly nabýt platnosti zákony o
deregulaci nájmu z bytu, dosud však
nebyly vydány.

Zde existují jednak nájemní smlou−
vy na dobu určitou s nízkým nájmem
nebo se slevou z důvodu provedených
investic nájemcem, dále pak respekto−
vání určitých podnikatelských aktivit
v centru města a tím odvozený nižší
nájem než je nájem tržní. Pokud by
město chtělo zvýšit výnosy z nájmů,
muselo by dát ve všech případech
jediné kritérium − nejvyšší nabídku.
V praxi to znamená dát řadě stávají−
cích nájemců nebytových prostor
výpověď a provést licitaci nájmu.

Celkem o 58 bytů a 15 nebytových
prostor.

rozdílu kategorie a bez možnosti slev,
u 17.500 Kč/m
s možností proinvestování 50 % kupní
ceny do dvou let. Pozemky jsou
prodávány za kupní cenu dle znalecké−
ho posudku, kupující hradí náklady
spojené s přípravou a s převodem
vlastnických práv.

Možnost proinvestování pro
nájemce nebytových prostor byla
navrhována s ohledem na stavebně
technický stav nemovitostí, nutnost
zahájit opravy a případně vložit další

Aco v případěnebytových prostor?

O kolik bytů a nebytových prostor
se vlastně jedná?

Podle jakého klíče se dané nemovi−
tosti prodávají?

Nejsounájemci nebytových prostor
oproti nájemníkůmbytů ve výhodě?

nebytových prostor 2

Způsob prodeje uvedených nemovi−
tostí je následující:
U je kupní cena 1.400 Kč/m bezbytů 2

investice. Nájemce nebytových
prostor jako budoucí vlastník bude
muset kromě proinvestování zároveň
odvádět finanční prostředky do fondu
oprav zřízeného společenstvím
vlastníků. Současně je nutné si
uvědomit, že navrhovaná cena pro
nájemce nebytových prostor je
mnohonásobně vyšší než u bytů.

Případné výnosy z prodeje výše
uvedených domů budou vázány na
konkrétní investice jako je bytová
výstavba, sociální bydlení, rekon−
strukce nebytových domů apod

Ujasnilo si město, jak naloží
s výnosy z prodeje těchto nemovitostí?

.

Ptala se HaKa

Město Karlovy Vary
vyhlašuje

dle článku 4, obecně závazné vyhlášky
města Karlovy Vary č. 3/2001 a č.
10/2001 o vytvoření a použití pro−
středků z „Fondu rozvoje bydlení“ pro
rok 2002.

V zájmu zlepšení úrovně bydlení,
životního prostředí a celkového
vzhledu poskytne město finanční
prostředky formou půjčky podle
stanovených pravidel a podmínek
obecně závazné vyhlášky města
Karlovy Vary č. 3/2001 a č.10/2001 o
Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB)
právnickým nebo fyzickým osobám,
vlastnící obytnou budovu, nebo
bytovou jednotku na území města
Karlovy Vary, které přijmou závazek
poskytnutou půjčku dle uzavřené
smlouvy použít ve prospěch těchto
obytných budov, nebo bytů.

žádostí o půjčku a

2. kolo výběrového řízení

Tiskopisy

podmínky obecně závazné vyhlášky o
půjčce z FRB, lze získat

v přízemí vpravo budovy
Magistrátu města Karlovy Vary.
Případné upřesňující informace budou
poskytnuty u

Možnost podání žádosti k účasti ve
výběrovém řízení na poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro
rok 2002 je

Řádně vyplněné žádosti se všemi
potřebnými doklady se přijímají na
podatelně Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21,

s označením „Půjčka
z FRB 2. kolo.“

O výsledku výběrového řízení
budou žadatelé písemně vyrozuměni.

na informa−
cích

vedoucí bytového
oddělení odboru majetkoprávního a
hospodářského Magistrátu města
Karlovy Vary, II. patro, č. dveří 218B,
tel.: 311 82 68.

do pátku 24. května.

zásadně v řádně
zalepené obálce

Z fondu se poskytují půjčky na:
• Obnovu střechy (krytina i konstruk−
ce) starší 10 let
• Změnu topného média, připojení na
CZT, zřízení plynového nebo elektric−
kého topení ve stávajícím domě
• Zřízení malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu
• Dodatečnou izolaci domu staršího
10 let proti spodní vodě
• Obnovu fasády domu včetně
oplechování u domu staršího 10 let
• Zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
• Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není
• Půdní nebo střešní nástavbu bytů
rušící ploché střechy
• Vestavbu bytu do půdního prostoru
nebo vybudování bytu v suterénu
objektu
• Zřízení malé čistírny odpadních vod
při nové výstavbě domu
Odbor majetkoprávní a hospodářský

Půjčky z fondu rozvoje bydlení

PŘEŘAZENÉ
DOMY

Zastupitelstvo města schválilo
přeřazení obydlených bytových
domů ze seznamu neprodejných
domů do seznamu domů prodáva−
ných dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších
předpisů stávajícím nájemcům
domů. Jedná se o tyto obydlené
bytové domy:

ze seznamu neprodejných domů do
seznamu domů prodávaných dle
Pravidel pro prodej obydlených
bytových domů z majetku města
Karlovy Vary (s využitím čl. 11).

Zeyerova 2, 4
TGM 37
TGM 40
TGM 41
Vřídelní 1
Vřídelní 29
Vřídelní 43
Tržiště 1
Tržiště 5

Divadelní náměstí 3

Dále ZM schválilo přeřazení
domu

PRODEJ DOMŮ
Zastupitelstvo města schválilo na

svém jednání v dubnu prodej domů
z majetku města:

a prodej bytových jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů:

Gagarinova 488/2,
Gagarinova 489/4,
Gagarinova 490/6,
Gagarinova 491/8,
Gagarinova 492/10,
Gagarinova 493/12
Jugoslávská 1274/16
Mariánskolázeňská 302/5
Nádražní 354/7
Nám. Dr. M. Horákové 1201/5
Závodu míru 547/103

Nábřeží Jana Palacha 1211/34

OMaH



SPORT, KULTURA 7

PŘEDSTAVUJEME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCE MĚSTA
Nohejbalisty SK LIAPOR nemusí−

me našim čtenářům dlouze představo−
vat. Toto mužstvo si odnáší za svoje
sportovní úspěchy Cenu města
Karlovy Vary pro sportovce prakticky
každoročně.

Do sezóny 2001 hoši vstupovali
jako obhájci titulu z posledních dvou
ročníků v nezměněné sestavě a s vidi−
nou možnosti získat třetí mistrovský
titul v řadě. Jako jasný favorit šli do
soutěže s tímto jedinýmcílem.

Vstup ovšem nebyl nijak výrazný, a
přestože jednotlivá utkání dovedli do
vítězného konce, nebyla jejich
převaha nijak jednoznačná. Po
vlažném začátku postupně získávali
opět svoji tradiční tvář a upevňovali
vítězného ducha, kterého jim od
samých začátků klubu vštěpuje
prezidentVladimírHlavatý.

Základní částí extraligy prošli bez
zaváhání a ve všech domácích zápa−
sech hlavní soupeře − Brno, Čakovice a
Strakonice jednoznačně přehráli.
Naopak na hřištích právě těchto
mužstev zaváhali a uhráli pouze
remízy, ta z Čakovic byla navíc perně
vybojovaná.

Až nadstavbové části hráči uplatnili
své zkušenosti z bojů o mistrovský

titul a právě v rozhodujících momen−
tech zápasů s hlavními konkurenty
prokázali své kvality. Po domácím
vítězství se Strakonicemi a zřejmě
vrcholu celé soutěže, krásném zápase
v Čakovicích, který skončil opět,
tentokrát spravedlivou remízou, doma
za aplausu četných diváků jednoznač−
ně přehráli Brno. K poslednímu
zápasu do Brna odjížděli se snahou
odehrát loňský ročník bez jediné

porážky, ale nedokázali se dostatečně
koncentrovat a domácí jim tento záměr
překazili.

Mistrovský titul přesto získali
potřetí za sebou a doufejme, že to ještě
není jejich poslední slovo. Navzdory
různým fámám nikdo nepřestoupil do
jiného klubu či neukončil kariéru, a tak
se snaží i letos na zlatou nit navlékat
další korálky.

Vítězstvím v loňském ročníku

České extraligy nohejbalu si tým
zajistil právo účasti v turnaji o nejlepší
nohejbalový klub v Evropě. Tuto
možnost již měli v předešlých dvou
letech, avšak nejasné podmínky
účasti, propozice a nejistota, zda tato
akce bude dostatečně prestižní spolu
s finanční náročností vedla k tomu, že
nakonec do Košic ani do Řecka nejeli.
Stejná hlediska zvažovali i letos,
nakonec však převážilo to sportovní,
tedy skutečnost, že tato jistě cenná
trofej ještě klubu chybí.

Dostali se až do finále a vyhráli
souboje dvojic i trojic. Celkově získali
pohár promistra starého kontinentu.
K letošnímu jubileu 25 let od založení
klubu SK LIAPOR K. Vary − Doubí si
tak dali ten nejlepší možný dárek a
v současné době jim již ve výčtu
úspěchů nechybí žádná trofej.

„A“ tým hrál v loňském roce ve
složení:
kapitánKarel Bláha, Jiří Dvořák, Josef
Tirpák, Vlastimil Kubín, Michal
Kokštejn, František Veselý, hrající
trenér Gerhard Knop a střídající
Michal Valenta, Jaroslav Tkadlec,
LeošLejček aTomášBledý.

Hana Kaňovská

Začátkem dubna doprovázel
primátor města Mgr. Zdeněk
Roubínek spolu s vedoucím lázeňství,
kultury a vzdělanosti Jiřím Jeřábkem
na týdenním turné po Sjednocených
arabských emirátech Dětský smyčco−
vý orchestr ZUŠ Antonína Dvořáka v
KarlovýchVarech.

Vynikající úroveň orchestru, který
vede dirigent Jiří Štrunc, je dobře
známá i za hranicemi naší republiky.
Na turné byl zván opakovaně již v
minulých letech, ovšem nikdy se
nepodařilo sehnat dostatek financí.
Teprve letos získala škola dotace od
města Karlovy Vary a Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Sehnala

také sponzory, kteří přispěli na
letenky, pojištění a víza. Po tomto
vstřícném kroku z české strany
vyčlenilo ministerstvo informací a
kultury Sjednocených arabských
emirátů částku téměř milión korun na
zbytek nákladů spojených s pobytem
orchestru.

Se svými arabskými kolegy se naši
mladí hudebníci seznámili již v roce
1999, kdy Orchestr Dubai přijel na
Festival mladých umělců, který zdejší
ZUŠ Antonína Dvořáka pořádá
každoročně na jaře již šest let. Příjezd
malých muzikantů právě z arabského
státu byl velkým překvapením, neboť
hudební tělesa v muslimských zemích

prakticky neexistují. Toto je patrně
jediné a jeho dirigentem a současně
uměleckým vedoucím je Raid Kudsi,
absolvent pražské konzervatoře a
Akademie muzických umění. Díky
němu našly záhy oba orchestry
společnou řeč. Zahrály si dokonce na
společném koncertě v Lázních III. A
právě tehdy se karlovarské umělecké
škole dostalo prvního pozvání k cestě
do pohádkové země „tisíce a jedné
noci,“který se uskutečnil až po čtyřech
letech.

Během týdenního turné po emirá−
tech odehrál náš dětský orchestr
celkem sedm koncertů, ten nejvý−
znamnější za přítomnosti velvyslance

ČR a zástupce ministra informatiky a
kultury pořádající země. Hráli ovšem i
na dvou univerzitách a v jedné škole.
V Dubaji se konala také oficiální
tisková konference, kde bylo noviná−
řůmpředstaveno i našeměsto a kraj.

Delegace města Karlovy Vary
absolvovala i několik významných
pracovních setkání. Přes současnou
velice vážnou a napjatou politickou
situaci v této oblasti probíhala jednání
ve velice otevřené a přátelské atmosfé−
ře. Celý pobyt výrazně přispěl k poz−
poznání tradic obou zemí a otevřel
cestu ke vzájemné spolupráci nejen
v oblasti kultury, ale i cestovního
ruchu, obchodu a investic. HaKa

MLÁDÍ DVOU KULTUR SPOJILO SVÉ HUDEBNÍ SÍLY

Výzva
provozovatelům penzionů a privátního

ubytování

do 23. května

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. vyzývá
všechny provozovatele ubytovacích kapacit, kteří mají
zájem o bezplatné zveřejnění své nabídky v připra−
vovanémkatalogu, aby se přihlásili

Přihlášky přijímá a informace podává:
pan Radek Volf, tel.: 323 28 59, 0777 686 973
sl. Věra Franzová, tel.: 323 63 77.

nebo

Poznámka : Tato výzva se netýká ubytovatelů, kteří již dohodu s Infocentrem
uzavřeli.

Foto: Jiří JeřábekDětský smyčcový orchestr v Dubaji



KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

Kaple sv. Ondřeje, Ondřejská 2, kontakt: Ondřej Petrželka, Plzeňská 395.
Toužim, tel.: 0606 349 848

17.00

17.00

Divadelní nám. 2, tel.: 322 18 83
19.30

MDKV
19.30

MDKV,

19.30 Městské divadlo v Ústí
n. Labem,

10.00
15.00 MDKV,

19.30
Divadlo Járy Cimrmana,

19.30

Divadlo Járy
Cimrmana, r

19.30

19.30 Městské divadlo v Ústí n.
Labem,

15.00 MDKV
19.30 Dejvické

divadlo Praha,

19.30 Divadlo v Řeznické,

19.30 Městské divadlo
v Ústí n. Labem

15.00
Divadlo Minor Praha

19.30
Divadlo na Fidlovačce

Praha
19.30

Národní divadlo Marionet Praha
19.30

18. 5. MUDr. Marie Goldmannová:
i umírání může být důstojná a kvalitní

část života − hospicy to umožňují
25. 5. Mgr. Drahoš Suchánek:

15. 5. Willliam Shakespeare
, režie Oto Ševčík

17. 5. Agatha Christie: (The Mousetrap),
divadelní bestseller o vraždě a o hře na vraždu,

režie Daniel Fleischer  Brown
18. 5. Adolphe Charles Adam:

balet o dvou jednáních,
19. 5.
19. 5. Iva Peřinová:

příběh o štěstí, vypočítavosti, lsti a spravedlivé odplatě,
kromě samotného Alibaby se na scéně objeví i čtyřicet
skutečných loupežníků, na své si přijdou nejen děti, ale i
rodiče, režie Tomáš Dvořák

21. 5. Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák:
, P5,

22. 5. Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák:

, P6, severské drama,
ežie Ladislav Smoljak

23. 5. Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák:

25. 5. Franz Lehár:
opereta

26. 5. Iva Peřinová: ,
29. 5. Ivan Alexandrovič Gončarov: , P2,

hrají: (byl za tuto roli
oceněn cenou Thálie za rok 2000), Martin Myšička, Jiří
Macháček j. h., David Novotný, Igor Chmela, Lenka
Krobotová a další, režie Miroslav Krobot

30. 5. Karol Sidon: , P 69, hrají:
Jan Vlasák, Zdeněk Dušek, Karel Meister, David
Matásek/Kamil Halbich, Petr Kubes/Peter Butko, Rod
Grover/Arnošt Goldflam, režie Arnošt Goldflam

1. 6. Petr Iljič Čajkovskij:
, opera je uvedena v ruském originále

s českými titulky, dirigent: Norbert Baxa
2. 6. Karel Jaromír Erben − Jan Jirků: pohádka

, P9, , scénář a režie: Jan
Jirků

4. 6. Josef Kajetán Tyl, František Škroup:
, P3,

, režie Tomáš Topfer
9. 6. Wolfgang Amadeus Mozart: , P78,

, režie Karel Brožek
11. 6. Svatopluk Čech:

Žít až do konce, iniciativa
„Cesta domů“

Vztah církví a státu po
Francouzské revoluci

: Večer tříkrálový aneb Cokoli
chcete,

Past na myši

Giselle,

Prohlídka divadla s výkladem o historii
Alibaba a čtyřicet loupežníků,

Hospoda na mýtince

Dobytí severního pólu  Čechem Karlem Němcem
5. dubna 1909

Dobytí severního pólu  Čechem Karlem Němcem
5. dubna 1909

Země úsměvů,

Alibaba a čtyřicet loupežníků
Oblomov

Ivan Trojan

Latríny

Eugen Oněgin,

O hloupém
Kubovi

Fidlovačka aneb
Žádný hněv a žádná rvačka

Don Giovanni

Epochální výlet pana Broučka do XV.

MAJÁLES
16. 5.

představí se studenti na sportovištích: běh Majáles,
turnaj ve volejbalu, Neckiáda, dále jsou otevřeny scény:
divadelní, autorské − jak próza tak poezie, hudební a to
folk, rock, jazz... a třešničkou na dortu bude Symfonický
orchestr Miloše Boka a samozřejmě v duchu hesla: “Král je
mrtev! Ať žije král!“ bude i nová volba krále Majáles.

koncert pražské skupiny, postave−
né z perkusionisty a bubeníka skupiny Lucie, kytaristů
kapely Krucipüsk a anglické zpěvačky Rebeccy Eastwood
z kapely Freak Parade.

MARTIN ČARNÝ BAND

15.00 na letní scéně KHD Pod mostem (Chebským)

19.00

Vstup ZDARMA − po předložení studentského průkazu
nebo potvrzení o studiu!

B−MOVIE HEROES

support band:

století
Faust a Markétka,

REZBAND

Letní sníh,

Encyklopedie mrtvých

Letní sníh

Mor

Ani kapka naděje
Letní sníh

Pár Kusů

OKRESNÍ KNIHOVNA

Jiří Černý: Vážná hudba v rocku

ZUŠ ANTONÍNA DVOŘÁKA

Absolventský koncert
Koncert žáků

ZŠ a ZUŠ KARLOVY VARY, RYBÁŘE

Absolventský koncert žáků ZŠ a ZUŠ
Koncert pěveckých sborů ZŠ a ZUŠ

Koncert žáků symfonického orchestru

, P5, , režie Jan Borna
15. 6. Johann Wolfgang Goethe:

hrají: Ondřej Pavelka (Faust), Marek Ronec (Mefisto−
feles) a Monika Krejčí (Markétka), režie Jiří Nekvasil

16. 5. Jazzový Pátek výjimečně ve čtvrtek
Moderní jazzová kapela s vynikající zpěvačkou
Magdalenou Rezkovou zahraje repertoár výrazně
ovlivněný legendárním trumpetistou Milesem
Davisem.

18. 5. Kuan Chan  čching:
Hrají: Lucie Domesová, Zdeněk  Mucha, Eliška
Vavříková j. h., Monika Lišková, Zbigniew Kalina j. h.,
Martin Pařízek j. h., režie Jan Mikulášek

24. 5.
Nejnovější inscenace Daniela Fleischer  Browna,
režiséra, který u nás nastudoval Past na myši.
Encyklopedie sklidila velký úspěch na festivalech
v Irsku a Sarajevu. Miloco patří v současné době
mezi nejprogresivnější divadelní skupiny ve střední
Evropě. Multikulturní projekt s živou hudbou!
Režie Daniel Fleischer  Brown

28. 5. Kuan Chan  čching: , , režie Jan
Mikulášek

7. 6. premiéra (Boccaciovské
variace), scénář: Karel Tachovský, režie: Anna Ratajská,
výprava: Jiří Hnilička, hudba: Marek Štifter

8. 6. Jazzový Pátek − Workshop
11. 6. premiéra

kolektiv autorů
13. 6. Kuan Chan čching: ,
14. 7. Nonverbální pracoviště HLASITÝ ŠEPOT

přehlídka krátkých etud a choreografií z různých odvětví
pohybového divadla od stylistického tance přes klasickou
pantomimu k pohybové improvizaci. Náhled do tvůrčí
dílny této zajímavé skupiny.

16.5. − poslechový pořad
hudebního publicisty

21. 5.
4. 6.

5. 6.
11. 6.

Divadlo v Dlouhé Praha
19.30 MDKV,

Husovo nám. 2, tel.: 322 18 83, 322 58 01 − předprodej
Alternativní scéna MDKV

21.00

19.30 MDKV

19.30 Divadlo Miloco, Praha:

19.30 MDKV

19.30 Divadelní studio D3

21.00
19.30 Pražské divadlo BezDirky v Karlových Varech

19.30 MDKV
19.30

budova SPgŠ, Lidická 40, studijní oddělení
19.00

Kollárova 17, tel.: 322 32 40
20.00 Bristol
20.00 Bristol

Sokolovská 35, tel.: 344 70 21
19.00 Imperiál
17.17 aula školy
19.00 Imperiál

Sestavila: Jitka Arnoldová

DIVADLO HUSOVKA

Změna programu vyhrazena

KARLOVARSKÝ INFORMA NÍ M SÍ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve m st

p ináší asopis

PROGRAMY8

AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM

SVAZ DIABETIKŮ KARLOVY VARY
18. 5.

(po celý den vyšetření obsahu cholesterolu a cukru
v krvi, měření krevního tlaku, měření tělního tuku)

9.00 −16.00  Thermal, Kongresový sál
Prodejní výstava diabetických potřeb
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ART 38 a.s.

DIVADLO DAGMAR

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO  DIVADLO DĚTÍ

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ

HVĚZDÁRNA

Západní 63, tel.: 322 66 07
19.30

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

Vítězná 51, tel.: 322 00 86
15.00
15.00
10.00

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel. 323 39 33
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87
otevřeno út  ne 9.30 − 12.00 a 13.00 − 17.00

10.00 − 20.00

10.00 − 17.00
10.00 − 17.00

10.00 − 17.00

10.00 −17.00

13.00

18.30 − Divadlo
KVELB

19.30

K Letišti 144, tel.: 322 57 72

21.30

22.30

22.00

23.00

15.00

16.00

15. 5. Thermal, velký sál −

22. 5. Lubomír Feldek: ze života Edith Piaf
30. 5. T. Murphy:
2. 6. Otfried Preussler:

19. 5.
26. 5.
1. 6. − již tradiční doprovodná akce k pohádkám

se uskuteční na hřišti nad Plzeňským pavilonem (dříve
„Smícháč“) u altánku

16. 5. ČR, 1999
23. 5. Polsko, 1981
30. 5. USA, Francie 1993
6. 6. Francie, 2000

13. 6. , Švédsko, 2000

do 30. 5.
od 5. 6.

Výstavy: obrazy, kresby a instalace
18. 5.

dětské provádění
výstavami, oživlé obrazy, hry, inspirace, animace

hlína, kresba,
malba, hry

, volné inspirace
výtvarnými díly

− znalostní soutěž o výtvarném umění pro 10
až 214leté

17.30

27. 5.
setkání indické, hebrejské japonské hudby

prostřednictvím kytary, violy a průzračně krásného hlasu
vynikající japonské zpěvačky

Květen − pátek a sobota:
− pořad k 12. výročí Hubblova

teleskopu

pozorování za jasné oblohy
Červen − čtvrtek, pátek a sobota:

− pozorování za jasné oblohy
sobota:

PhDr. S. Burachovič
zvláštní pohled na Karlovarský kraj

− pozorování za jasné
oblohy

Věra Martinová se skupinou

Smrt v růžovém
Město beze smíchu

Útěk do Egypta přes Království
české

Pohádka Z hadrového pytle
Jak housenka Matylda vyhrála broučí závody
Kuličkiáda

Praha očima…,
Náhoda
Arizona Dream,
To je mé tělo,
Honem! Honem!

Naivní pohádka, Zdeněk Šimerda
Výtvarné práce ZŠ a ZUŠ, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
Šmeralova 15

Jan Samec  Fragmenty,
Den otevřených dveří  Galerie pro všechny

ve spolupráci se ZUŠ A. Dvořáka a ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary, Rybáře
Bezplatná prohlídka výstav a odborných pracovišť
Obraz jako příběh i jako hra

Výtvarné ateliéry pod širým nebem

Dětská hudební a taneční vystoupení

RISKUJ

Vernisáž výstavy dětských prací
O princezně Jasněnce a létajícím ševci

YAMUNA− Sujata Kimiko (Japonsko), Shepherd, Ivo
Sedláček,

2000: Hubblův rok

Přežije lidstvo rok 2000?
Klenoty jarní oblohy

2000: Hubblův rok
Přežije lidstvo rok 2000?
Pod křídly Labutě a Orla

Magie Karlovarské krajiny

Slunce  naše nejbližší planeta

,

KARLOVARSKÉ MUZEUM

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Nová louka 23, tel.: 322 62 53

17.00

Lázeňská 3, tel.: 322 38 88

19.30

I.P. Pavlova 14, tel.: 322 28 07
19.30 Lázně III

19.30 GH Pupp

19.30 GH Pupp

19.30 Lázně III

Lázeňská 5, tel.: 322 57 72, představení začínají v 19.30

18.00

19.30

Změna programů vyhrazena                               Sestavila: Jitka Arnoldová

do 26. 5. Výstava Cín ze sbírek Karlovarského
muzea

31. 5.
− celodenní program pro děti

12. 6. vernisáž :

od 3. 5. obrazy a fotografie umělců
z  Bernkastel − Kues, do 29. 5.

od 5. 6. − výstava v rámci Mezinárodního
duhového festivalu

28. 5. Josef Kandert z Náprstkova muzea
přednáška s diapozitivy

19. 5. −
Zdeněk Fibich: Claude Debussy:

Charles Camille Saint
Saëns: Felix Mendelson Bartholdy :

23. 5.
César Franck: Vít Zouhar:

Wolfgang Amadeus Mozart:
Spoluúčinkují: Dama Dama

středoevr. soubor bicích nástrojů, Dirigent: Tomáš
Hanus

29. 5.
Gioacchino Rossini: Tomaso Albinoni:

− koncert pro varhany a smyčcový orchestr,
Antické árie a tance

Sólisté: Yoshiko Yoshida  soprán (Japonsko),
Nahoko Togawa  soprán (Japonsko), Nobuaki
Kyushiki  baryton (Japonsko), Haruaki Yoshida
tenor (Japonsko), varhany: Yuki Watanabe, spolu
účinkují: Smíšený pěvecký sbor Wasei−Kai (Japon
sko), Karlovarský pěvecký sbor (sbormistr Miloš
Bok), dirigent: Kazunori Masuda (Japonsko)

6. 6.
Ludwig van Beethoven: Vasilij Sergejevič
Kalinnikov: dirigent: James Baker

18. 5. − obnovený a doplněný pořad
romancí španělských židů v úpravách pro hlas,
kytaru, violoncello, flétnu a bicí, za doprovodu
Velmi malého komorního orchestru Varvary
Divišové vás na Pyrenejský poloostrov zavedou
svými hlasy Jindřiška Gallová, Marcela Mourová a
Jan Anděl

25. 5. (vernisáž
výstavy) − hra světel, stínů a tvarů v černobílých
fotografiích karlovarského autora

− koncert dvou bigbítových formací
karlovarského Ticha, údajně nejtišší rockové kapely
ve střední Evropě, a pražského XXL, kytarové
partičky kombinující prvky jazzu, latiny, blues a hip
hopu, která přiveze mimořádně živou muziku plnou
radosti z hraní

Výstavy:
do 19. 5. − 4. ročník fotografické soutěže

studentů SPŠ keramické v Karlových Varech
12. 6. − vzdálené světy

v povídání a diaprojekci průvodců cestovní kanceláře
S.E.N.

: Stříbrný lek −

Tajemství starých řemesel aneb den dětí v Karlo−
varském muzeu

Střelecké poháry a karlovarští ostrostřelci

Partnerská města

VÍŘENÍ V

AFRIKA

Hudba noci
Noc na Karlštejně,

Slavnosti (nokturno č. 2),
Tanec mrtvých,

Sen noci svatojánské
O božstvech

Psyché (výběr), Brána
slunce, Jupiter
(Symfonie č. 41),

Stabat mater,
Adagio
Ottorino Respighi:

Egmont,
Symfonie č. 1,

Sefardské písně

Stanislav Kožený − Médium fotografie

Ticho & XXL

Svět ve fotografii

Vietnam, Laos, Kambodža

KLUB PADEREWSKI
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ATLETIKA

CYKLISTIKA

GOLF

JEZDECTVÍ

KOPANÁ

KOŠÍKOVÁ

LETECKÁ AKROBACIE

MALÝ FOTBAL

NOHEJBAL

PETANQUE

PLAVÁNÍ

ACD Růžový Vrch, ZŠ Krušnohorská 11, kontakt: 017/356 43 66
15.00
9.00
9.00

10.00

10.00

8.00

TJ Slavia, kontakt: 0168/665 996
10.00

Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, kontakt: 017/333 11 01

Golf  Club Cihelny, kontakt 017/397 22 81

Jezdecký klub TJ Stará Role, Počernická ul., kontakt 017/322 10 43
9.00

SK Buldoci, Karlovy Vary  Dvory, kontakt: 017/344 90 42
15.30 Dvory
10.00
17.00
10.00
12.15
15.30
15.30
10.00
11.45
10.30
13.30
17.00

9.00 − 18.00
Hnutí SKALP, kontakt 017/322 13 80

10.00

TJ Lokomotiva, Růžový vrch, kontakt: 0602 119 629
10.15
AC Start, stadion Závodu míru, kontakt: 017/322 25 89

9.00

Aeroklub Karlovy Vary, letiště Olšová Vrata, kontakt: 333 11 07

Hřiště a hala AC Start, hala Slavia,kontakt: 0607/852 242
17.00

9.00, hala Slavia,
hřiště AC Start, Dalovice, Ostrov, Březová

SK Liapor, K. Vary − Doubí, kontakt: 322 33 07
14.00
13.00

Petanque CP K. Vary, kontakt: 322 44 28

Hnutí SKALP, kontakt 017/322 13 80, 0602/962 410
13.00

15. 5. 1.kolo krajského přeboru mladšího žactva v atletice
21. 5. Okresní finále 6. − 7. třídy
22. 5. Okresní finále 8. − 9. třídy
30. 5. − sportovní soutěž pro děti 2. − 5. tříd

Karlovarského kraje
12. 6. atletických sportovních

tříd
20. 6.

19. 5. − Jindřichovické okruhy
25. − 26. 5. Mistrovství kraje −

18. − 19. 5.
25. 5.

17., 24., 31. 5.
18. 5.

18. − 19. 5. Přátelské skokové závody

17. 5. mladá liga, Dvory „B“ −  Dvory „A“
18. 5. dorost  Dalovice  − VTJ Tuhnice
18. 5. muži  Malešice − Dvory
19. 5. st. dorost  SK Horažďovice − Drahovice
19. 5. ml. dorost  SK Horažďovice − Drahovice
21. 5. minižáci  TJ DDM Stará Role − Dvory
24. 5. mladá liga  Žlutice − Dvory
25. 5. st. žáci  TJ Klatovy − Drahovice
25. 5. ml. žáci  TJ Klatovy − Drahovice
26. 5. muži  ZD Milín − Dvory
26. 5. žáci  Pernink VTJ − Tuhnice
28. 5. muži  SK Union Čelákovice − Dvory

29. 5.  − 2. 6. Mezinárodní turnaj muži

18. 5. − ZŠ J.A. Komenského, Drahovice

18. 5. Loko  − Olympia Hroznětín

27. 4. − 27. 5. , turnaj mládeže

23. − 26. 5. , mezinárodní soutěž

15., 20., 22. 5. AC Start − ligové zápasy
každou so zápasy Západočeské divize
17. − 20. 5.

, mezinárodní mládež. turnaj
18. 5. hala Slavia, hala Lokomotiva, Mercedes OPEN 2002

18. 5. Liapor − Plzeň − Bílá Hora extraliga
19. 5. Liapor − TJ Pankrác − dorostenecká liga

18. 5. − Kolová

18. 5. Městské závody dětí bazén SPgŠ

Poháru rozhlasu
Poháru rozhlasu

Kinderiáda

České finále Poháru rozhlasu

Zátopkovská štafeta

Giro di Karlovy Vary
Habartovské okruhy

Charity Golf Party
Euroverlag

Hendikepová cihla
Glenfidich Cup

Městský turnaj dětí

McDonald´s Cup

Karlovarský pohár

CANON Cup
Karlovy Vary 2002

Májová koule

31. 5. mladá liga  FK Ostrov Dvory15.30

BK Lokomotiva, hala Jízdárenská 1, kontakt 017/322 50 18

RICOCHET

TENIS

Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, kontakt: 344 90 94

TC Lokomotiva, dvorce Tuhnice, kontakt: 322 47 71

TCG, Tenis Club Gejzírpark, kontakt 017/322 26 62
9.00

Sestavil František Řezáč

každý měsíc sobotní klubové turnaje

Sportovní hry Karlovarského porcelánu

Mezinárodní mistrovství ČR seniorů od 40 let,

Světový turnaj mužů Futures 2002 10 000 USD

Republikový turnaj dětí − hvězdičky ČATT

25. − 27. 5. Oblastní přebor dorostenek
14. − 15. 6.

Začátky všech akcí TCG vždy od hod.
18. 5. TCG B − TK Nýrsko, divize dospělých

TCG C − TK Cheb, obl. přebor dospělých
TCG A − TK Sokolov, Kadet Tour st. žáků

19. 5. TCG A − TK Cheb, Junior Tour dorostu
TCG B  − TK Sokolov,  obl. přebor ml. žáků

27. − 31. 5. turnaj
ITF

1. − 9. 6.
1. 6. TCG B − Lokomotiva Plzeň, divize dospělí
2. 6. TCG A − Lokomotiva Plzeň, Junior Tour dorostu

TCG A − Lokomotiva Plzeň, obl. přebor ml.žáků
8. − 9. 6. (děti 8 − 10

let)
15. 6. TCG A − SPU Plzeň, II. liga

TCG C −  Lokomotiva Plzeň C,  obl. přebor dospělých
TCG A − TK Stod, Kadet Tour st. žáků
TCG B − Adex Mariánské Lázně,  obl. přebor st. žáků

Změna programu vyhrazena

HNUTÍ SPRÁVNÝCH KAMARÁDŮ A KAMARÁDEK,
LEGRACE A POHYBU

telefonický kontakt: 0602 962 410 p. Miroslav GIGAL, 017/322 13 80
v době pondělí a ve čtvrtek od 20 do 22 hodin

9.00 − 13.00 ZŠ J. A. Komenského
14.00 − 18.00 bazén Domova mládeže v Drahovicích
14.00 − 18.00 ZŠ J. A. Komenského

9.00 − 13.00 ZŠ J. A. Komenského
14.00 − 18.00 bazén Domova mládeže v Drahovicích

18. 5. Mezioddílový a městský závod
košíková

plavání
překážková dráha

15. 6. Městský a oblastní závod
košíková

plavání

Informace pro rodiče a přátele in−line a skate sportů (brusle a prkýnka):
V době od 1. května do 15. října ve středu a pátek bude ve skate hale na
rozcestí U Koníčka v době od 14.30 hodin do 17.00 hodin zajištěn odborný
dohled první pomoci a poradenská služba pro začínající sportovce (zejména
skate). Termíny dovolené a další informace budou uveřejněny v médiích a
dále vyvěšeny na hale.

, rodiče kteří
cítí potřebu dohledu nad sportováním jejich ratolestí.

Tato informace je zejména pro rodiče mladších sportovců

Info: Věra Bartošová, tel.: 356 93 73, 0606581 369
9.00 před Lázněmi V

7.00 17.00

9. 6.
pro děti 3 − 15 let

29. 7. − 9. 8. vždy od do
Program dle počasí: výlety Loket, zoopark Chomutov,    Svatošské skály,
exkurze na letišti, po karlovarských rozhlednách, návštěva bazénu
Thermal, pískoviště, les. Možnost jednoho přespání v MC.
Cena 1.500 Kč (včetně celodenní stravy), za jeden den 200 Kč

pro děti 7 − 15 let
Ubytování: stany (chata), cena: 2000 Kč

Každou sobotu dopoledne  50 Kč/hod.

Kolečkiáda
Příměstský tábor

Tábor v Žihli

Hlídání dětí

CENTRUM PRO MLÁDEŽ A ALTERNATIVNÍ SPORTYCENTRUM PRO MLÁDEŽ A ALTERNATIVNÍ SPORTY


