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uprchlíky
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tovní programy
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− údržba travnatých
ploch

− velkoobjemové kon−
tejnery

− bolševník
− neudržované hroby

− šance pro dlužníky
− prodej domů

KARLOVARS KÉ

Začaly prázdniny a ne všechny děti
měly možnost odjet někam ven z měs−
ta. Právě ty nejvíc ocení nové vybave−
ní hřišť, které bylo za poslední dva
roky instalováno rovnoměrně po
Karlových Varech.

O to, aby si bylo kde hrát, se stará
Správa lázeňských parků. Ta v deva−
desátých letech převzala do péče
hřiště, plácky, prolézačky a pískoviště
roz t roušená po celém území
Karlových Varů. Kvantita převažova−
la nad kvalitou. Téměř každý panelový
dům měl své pískoviště, ale chyběl
prostor k dětským hrám rozvíjející
fantazii a umožňující opravdové
vyžití. Zaměstnanci Správy lázeň−
ských parků správně usoudili, že
někdy méně znamená více. Rozhodli
se dotvořit nejvyužívanější hřiště
podle představ dětí a doplnit je o nové
zajímavé prvky z materiálů, které něco
vydrží. Tuto novou koncepci začali
postupně realizovat před několika lety,
ale teprve vloni a letos lze říci, že je
naplňována. Zatímco v loňském roce
byly postupně osazovány především
tolik oblíbená houpadla na pružinách a
nerezové skluzavky, v tom letošním
jsou novinkou nerezové prolézačky,
které si již mohly vyzkoušet děti na

hřištích v Drahovicích (Maďarské
ulici), Tuhnicích (Gorkého ul.), Staré
Roli (Dvořákova a Janáčkova) a na
Růžovém Vrchu (Krušnohorská a
Vodárenská). Během července budou
instalovány další v Doubí (Jahodová),
Bohaticích (Lomená), Čankově,
Rybářích (Konečná) a Dvorech (A.
Heimanna).

Nově bylo již letos realizováno
hřiště ve Staré Roli, Vančurově ulici.
Zatím zde děti naleznou prolézací hrad
se skluzavkami, hrazdičky, houpačky,
kolotoč a „žebřík“. Je zde ale ještě
spousta volného prostoru, proto by
k nim mělo příští rok přibýt asfaltové
hřiště s fotbalovými brankami a koši
na street ball, možná dokonce i cvičná
„horolezecká stěna.“

Asfaltový povrch s vybavením na
fotbal a „košíkovou“ dostalo i hřiště
Mládežnická na sídlišti Čankovská. Po
celých Karlových Varech probíhá
celková rekonstrukce zařízení hřišť −
jsou instalovány fotbalové brány, koše
na street ball a tyče na sítě, vyměňují se
stará betonová pískoviště za nová
dřevěná, stejně jako houpačky,
probíhá průběžná výměna písku.

První větší rekonstrukce již jsou
dokončeny, např. v Jateční a Tylově

ulici, další probíhají nebo jsou ve stavu
jednání, mj. dětská hřiště v ulici
Kapitána Nálepky.

Jmenované lokality byly vytipová−
ny do projektu postupné revitalizace,
jejíž snahou je vytvořit areály na hraní
v místech s větší koncentrací dětí tak,
aby jich celkem na území města bylo
patnáct až dvacet, vždy maximálně po
třech v jednotlivých čtvrtích. Takové
množství je únosné z hlediska údržby i
dohledu. Současně budou postupně
rušena malá „hřišťátka,“ obhospodařo−
vat jich více než sto je nejen neekono−
mické, ale i nemožné z hlediska
personálního.

Areály budou postupně vybaveny
lavičkami, odpadkovými koši,
informačními tabulemi o udržování
pořádku a zákazu vstupu se psy. Dále
by měly být celkově oploceny anebo
alespoň ohrazena část pro nejmenší, tj.
pískoviště, dětská hopsadla apod.,
protože je někdy až zarážející, jak
bezohlední jsou majitelé psů vůči
dětem, když nechávají své psy venčit
v hracích plochách.

Nejen psi, ale i vandalové stále ničí
vybavení herních prostor. Stává se, že
ještě není ani hřiště dokončeno a již je
některý z jeho prvků poničen. Možná

by stačilo, kdyby občané byli všíma−
vější.

Žádáme naše obyvatele, aby
pochopili nutné změny, které ve
výsledku mají zkvalitnit životní
prostředí, v němž žijí, právě v jejich
prospěch. Je ovšem i na nich, zda je
dokáží chránit pro sebe i své děti.

Veškéré dotazy týkající se proble−
matiky dětských hřišť zodpoví zaměst−
nanec Správy lázeňských parků Pavel
Veselý na tel.: 0605 900 977.

Haka

Dětské hřiště ve Vančurově ulici

Další

vyjdou
jako dvojèíslo
zaèátkem záøí

DĚTI SI MAJÍ KDE HRÁT

Foto: Ing. Vladimír Krůta
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Respitní péče
Využijte naší služby a péči o své

blízké přenechejte nám a zregenerujte
své síly.

Farní charita Karlovy Vary rozšířila
svoji nabídku služeb. Od 1. června
poskytujeme v denním stacionáři pro
staré a zdravotně postižené občany 24
hodinovou respitní péči.

− těm klientům, kde jindy zajišťuje péči
rodina.

Smyslem naší služby je dopřát
rodině čas k odpočinku, dovolené,
regeneraci sil.

Na respitní péči je vyhrazeno 4 − 6
lůžek.

Komu je respitní péče určena

Poradna pro
migranty a uprchlíky
Cílem tohoto pracoviště je

poskytovat sociální a základní právní
poradenství cizincům v nouzi.
Pomáháme:
− zprostředkovat kontakt s příslušný−
mi úřady, institucemi a organizacemi
při řešení otázek cizinců a azylantů a
stejně tak jim poskytujeme doprovod
při jednáních.
Nabízíme:
− asistenci při hledání zaměstnání či
ubytování a v odůvodněných
případech i materiální pomoc.
− možnost zajištění služby právníka
se specializací na legislativu vztahu−
jící se na cizince a azylanty
− možnost využití sítě migračních
asistentů působících v osmi větších
městech republiky
− přednášky, besedy a kulturní
programy pro širokou veřejnost.
Smyslem těchto akcí by mělo být
lepší pochopení výchozí situace
cizinců pohybujících se na území
našeho státu, mnohdy ve zcela
novém a hlavně odlišném socio−
kulturním kontextu.
Pověřený pracovník: Martin Štolfa
− ve dnech pondělí, středa, pátek
od 10.00 do 15.00
kontaktní adresa:

Svobodova 743/ 12,

fax. 017/ 356 35 95
e−mail: fchkv@tiscali.cz

tel. 017/356   51 13
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města Karlovy Vary,
Moskevská 21
IČ: 25 46 57

vychází 11x ročně,
vždy desátého
dne v měsíci

Sazba: Radek Kletečka

Alexander Klimeš
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HLÁŠENÍ PORUCH
0800 185 327

PRODEJ DOMŮ
Zastupitelstvo města schválilo na

svém jednání prodej domů
z majetku města:
prodej podle "Pravidel"

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

a výběrovým řízením − licitací:

Šumavská 1584/6,
Sokolovská 299/42,
Třeboňská 628/59,

Čankovská 829/8
Čankovská 830/10
Husova 150/4
Krušnohorská 969/18
Krušnohorská 351/20
U Koupaliště 914/5
Vítězná 1059/7

Kosmonautů 644/12
Závodu míru 581/39
Závodu míru 539/41
1. máje 237/7
Nákladní 399/2
Nejdecká 188/6
Nejdecká 247/10

Co potřebujete před přijetím

Co v době pobytu nabízíme

Jak je péče hrazena

Kde nás najdete

Kontakt:

− vyplněné základní údaje
− potvrzení a doporučení ošetřující−
ho lékaře

− komplexní zajištění klienta po
stránce biopsychosociální

− výchovné a vzdělávací aktivity
− rehabilitaci
− poradenství
− kontakt se společenským prostře−

dím
− další služby dle individuální do−

mluvy

− na úhradě nákladů spojených
s provozem se klient podílí

úhrada standardních služeb, včetně
jídla a zajištění pitného režimu činí
300 Kč za 24 hodin

Karlovy Vary − Stará Role,
Svobodova ulice č. 743/ 12, k o n e č n á
autobusu č. 3, 15 MHD, směrem
k vysílačce cca 3 − 5 min. chůze,
− MHD autobus č. 11, 13 uprostřed
kopce, od vysílačky dolů

sociální pracovník: Petra Šulcová

Charitní dům sv. Anežky,
Svobodova 734/12
360 17 Karlovy Vary
tel: 017/ 356 5 113,
fax: 017/ 356 35 95,
e−mail andrejkivp©seznam.cz,

Hezkou dovolenou Vám přeje
Pavla Andrejkivová, ředitelka FCH

POZVÁNKA
na

které se koná

veřejné jednání
zastupitelstva města,

10. září od 8.30 hod.
v Imperiálu
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Distribuci Karlovarských radničních listů do každé
poštovní schránky ve městě zajišťuje Česká pošta, s.p.

Pokud vždy do 15. dne v měsíci KRL neobdržíte do své
schránky, obracejte se přímo

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

POZOR!
Další číslo KRL vyjde až začátkem září.

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města Karlovy Vary

v oblasti sociální, aby své žádosti
zasílali na příslušný odbor do

prostřednictvím podatelny

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici
u informátorky v přízemí budovy.

upozorňuje žadatele
o poskytnutí účelové dotace na

rok 2003

Informace podá:

30. září 2002

Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary.

Miluše Jednorožcová,
tel.: 311 82 80

Zastupitelstvo mìsta Karlovy Vary
schválilo

prodlou�ení termínu prominutí èásti pøíslušenství dluhù
smluvní pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení

prominutí poplatkù z prodlení, prodávané domy

do 30. záøí
Tato prominutí se vztahují pouze na dlu�níky, kterým mìsto Karlovy

Vary v minulém období dluh v rámci prominutí dluhu dle
rozhodnutí Zastupitelstva mìsta Karlovy Vary ze dne 21. 12. 1999 a nebo
ze dne 20. 2. 2001 (generální pardony).

neprominulo

�ádost o prominutí musí být podána v pøípadì bytu èi nebytového
prostoru u pøíslušné realitní kanceláøi, u ostatního nemovitého majetku
na podatelnì magistrátu.

odbor majetkoprávní a hospodáøský

ŠANCE PRO DLUŽNÍKY

FARNÍ CHARITA POMÁHÁ
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Údr�bu zelenì vèetnì travnatých
ploch provádí na území našeho mìsta
(cca 180 ha) Správa lázeòských parkù.

Celé území je rozdìleno na ètyøi
s tupnì dle intenzi ty údr�by:
nejèastìjší kosení vy�adují parky
v lázeòském území, zde je nutné trávu
posekat za sezónu (od dubna a� do
listopadu) patnáctkrát. Pìtkrát se kosí
trávníky v obchodnì správním území a
v Tuhnicích, na mìstských sídlištích
tøikrát. V extravilánu obce, tj., jejích
okrajových èástech, je provádìna
bìhem vegetaèního období pouze
jedna seè.

O kosení a úklid trávy se stará 15 -
20 pracovníkù. Kosení zaèalo po
pomìrnì suchém jaru koncem dubna.
Nejvíce práce je v lázeòských parcích,
kde byly v loòském roce a letos
zalo�eny nové trávníky, jejich� dobrý

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Budou přistaveny po dobu
jednoho týdne v lokalitách:

2. − 9. srpna

Olšová Vrata:

Hůrky:

Drahovice:

L. O. Č.:

9. − 16. srpna

Tuhnice:

Doubí:

Tašovice:

Dvory:

16. − 23. srpna

Stará Role:

Počerny
Sedlec:
Rosnice
Čankov
Rybáře:

Růžový Vrch:

Bohatice:

(další svoz proběhne
25. listopadu − 2. prosince)

(další svoz 2. − 9. prosince)

(další svoz 9. − 16. 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

rùst podporuje hnojení a pravidelná
závlaha.

Ale i na ostatních travnatých
plochách si na nedostatek trávy nelze
stì�ovat. Teplé poèasí a obèasný
vydatný déš� dìlají úplné divy. Pøi
první seèi jde o co nejvìtší posekání
ploch, aby tráva nepøerostla do druhé
seèe. V dalších se provádí úplné
dosekání tzv. „na èisto.“

Do konce èervna bylo v lázeòském
území provedeno celkem ji� šest seèí,
dvì na sídlištích Tuhnice, Drahovice,
Bohatice, Stará Role, stejnì jako na
koupališti Rolava a v areálech zdraví
Tuhnice, Drahovice, Rù�ový vrch a
Èankovská. Dvakrát byly posekány i
travnaté plochy na obou bøezích øeky
Ohøe a v okolí prùtahu mìstem. Po
jedné seèi jsou zatím sídlištì
Èankovská, Dvory, Sedlec, Poèerny,

Doubí a Tašovice. V souèasné dobì
probíhají práce v Drahovicích,
Èankovské, Staré Roli, Bohaticích a
na Rù�ovém vrchu.

Pøípadné dotazy a pøipomínky
zodpoví na tel.: 0602 582 426

Ing. Miroslav Kuèera, SLP

BOLŠEVNÍK
Tak jako v minulých letech i letos

proběhla koncem května likvidace
porostů bolševníku velkolepého na
území města Karlovy Vary. Dne 11.
června byl následně proveden doplňu−
jící postřik na místech s nižším
účinkem prvního zásahu. Na všech
lokalitách se zjištěným výskytem
bolševníku byla koncem června
provedena další kontrola a rostliny
bolševníku byly následně zneškodně−
ny.

Další etapa likvidace proběhne
v průběhu měsíce srpna (u tzv.
semenáčků).

Vzhledem k blížícím se prázdni−
nám bychom chtěli znovu apelovat na
rodiče, aby seznámili děti s rizikem
kontaktu s touto rostlinou.

Jakýkoli zjištěný výskyt bolševníku
velkolepého na území města Karlovy
Vary j e možno nah l á s i t na
tel.: 311 84 25, popř. 311 8 4 26.

odbor životního prostředí

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

Správa lázeňských parků

Hřbitovní správa

U Solivárny 2, 360 01 Karlovy
Vary

Hřbitovní 9, 360 20 Karlovy Vary

Ing. Zuzana Macešková, ředitelka

VÝZVA
V y z ý v á m e u ž i v a t e l e

neudržovaných hrobových míst
nebo jejich právní nástupce, aby se
dostavili na Hřbitovní správu
k sepsání nájemní smlouvy.

Upozorňujeme, že pokud nájemní
smlouva nebude uzavřena do 30ti
měsíců ode dne nabytí účinnosti
zákona o pohřebnictví, dosavadní
právo k hrobovému místu zanikne.

S e z n a m y n e u d r ž o v a n ý c h
hrobových míst jsou vyvěšeny na
hřbitovech v Karlových Varech
Drahovicích, ve Staré Roli a
v Doubí.

Informace podá: Hřbitovní správa
tel.: 017/322 28 30

Ilustrace: Dalibor Nesnídal

Okénko životního prostředí

Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary vyhlásil soutěž
o nejhezčí květinovou výzdobu třídy a školy. Posuzován byl v každé zúčastněné
třídě počet květin, jejich vzhled, úroveň péče, estetická úprava a celkový dojem.

Z každé školy byla oceněna nejlepší třída a byl vyhlášen i celkový vítěz
(355 květin na 387

žáků).
Oceněné třídy: ,

Ostatní školy se nezapojily.

Největší překvapení porotu čekalo na vítězné škole, kde se žáci 8. C starají
dokonce o zimní zahradu v učebně přírodopisu! O tom, s jakým úspěchem,
vypovídá naše foto.
Celá soutěž by nemohla proběhnout bez sponzorů − místních cukráren, které
poskytly nádherné dorty pro vítěze. Za to jim patří naše poděkování.
Jedná se o firmy:

Jana Szewieczková, odbor životního prostředí

„nejzelenější škola“ ZŠ Krušnohorská na Růžovém Vrchu

ZŠ Krušnohorská 3. A a 5. B
ZŠ J. A. Komenského 5. A, ZŠ Konečná 1. A,
ZŠ Poštovní 2. B, ZŠ Libušina 4. B,
ZŠ Dukelských hrdinů 5. A, ZŠ Bohatice 4. třída,
ZŠ Doubí 3. třída a ZŠ Dvory 3. třída.

Cukrářská výroba Ondřejíčková Jana
Cukrářství U růže Kulhavý František
Cukrárna Růžový Vrch Donátová Marie
Koruna Pralines Bulharská 31
Cornia spol. s r. o.



NA AKTUÁLNÍ TÉMA4

PODĚKOVÁNÍ
za spolupráci při volbách do

Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny
skončily. Jejich příprava a realiza−
ce obnášela mnoho práce rozlože−
né do několika týdnů. Proto bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na
jejich zabezpečení podíleli:
zaměstnancům magistrátu města,
členům volebních komisí, pracov−
níkům České pošty, nemocnice,
pečovatelských domů, lázeňských
zařízení, Telecomu, vedení a
správcům budov, v nichž byly
volební místnosti.

Všichni tito lidé letos zajišťovali
složitou organizačně technickou
přípravu voleb a každý na svém
úseku se snažil zvládnout své úkoly
co nejlépe. Při tak velkém rozsahu
práce a množství zabezpečovaných
úkonů dojde vždy k nějakému
nedopatření nebo chybě. Při jejich
zjištění se vždy snažíme zjednat
nápravu a pro příště se nedostat−
kům vyhnout. Pro správce objektů,
v nichž se nacházejí volební
místnosti, znamenají volby vždy
určité omezení vlastního provozu a
práci při přípravě volebních
místností.

Volby se neobejdou ani bez
ochoty a dobré vůle vedení někte−
rých středních škol. V letošním roce
patří upřímný dík studentům
Střední odborné školy, středního
odborného učiliště, odborného
učiliště a praktické školy Nejdek.
Vstřícnost a pochopení vedení
školy a práce studentů byly pro
město velkou pomocí.

Příprava a organizace voleb
znamenala práci nejen pro naše
zaměstnance, ale i pro mnoho
dalších občanů Karlových Varů. Za
to jim právem patří uznání a dík.

Mgr. Zdeněk Roubínek,
primátor města Karlovy Vary

ART 38 a.s.
Západní 63, tel.: 322 66 07

Sestavila Jitka Arnoldová

14. 7.
15. 7. (jazz)
16. 7. (jazzové

standardy)
17. 7.

18. 7. (jazz pop)
19. 7.

20. 7. (pop)
21. 7.
22. 7.

23. 7. (jazzové
standardy)

24. 7. (jazz)
25. 7. (folk)
26. 7.

27. 7.

28. 7. (folk)
29. 7. (jazz pop)
30. 7. (jazzové

standardy)
31. 7.

1. 8. (folk)
2. 8. (dechovka)
3. 8. (jazzové

standardy)
4. 8. (folk)
5. 8. (dechovka)
6. 8.

(country)
7. 8. (folklor)
8. 8. (folk)
9. 8.

(country)
10. 8.
11. 8. (jazzové

standardy)
12. 8. (dechovka)
13. 8.

(country)
14. 8. (folklor)
15. 8. (folk)
16. 8.

(country)
17. 8.
18. 8. (jazzové

standardy)
19. 8. (dechovka)
20. 8.
21. 8. (folklor)
22. 8. (folk)
23. 8. (jazz pop)
24. 8. (pop)
25. 8.
26. 8. (dechovka)
27. 8.

(country)
28. 8. (folklor)
29. 8. (folk)
30. 8.

(jazz)
31. 8.

14.00 − 15.30  Sadová kolonáda

Změna programu vyhrazena

Swing studio K. Vary
Milan Krajíc Band
Jazz Brother´s

Petr nebo Pavel

OK 3
Karlovarská dechová
pětka
TREND
Swing studio K. Vary
Petr nebo Pavel

Jazz Brother´s

Milan Krajíc Band
Gipsy Hery Band
Karlovarská dechová
pětka
Petr nebo Pavel

Gipsy Hery Band
OK 3
Jazz Brother´s

Karlovarská dechová
pětka
Gipsy Hery Band
RUSTICA
Jazz Brother´s

Gipsy Hery Band
RUSTICA
Petr nebo Pavel

DYLEŇ
Gipsy Hery Band
Petr nebo Pavel

Swing Studio K. Vary
Jazz Brother´s

RUSTICA
Petr nebo Pavel

DYLEŇ
Gipsy Hery Band
Petr nebo Pavel

Swing Studio K. Vary
Jazz Brother´s

RUSTICA
Petr nebo Pavel
DYLEŇ
Gipsy Hery Band
OK 3
TREND
Swing Studio K. Vary
RUSTICA
Petr nebo Pavel

DYLEŇ
Gipsy Hery Band
Milan Krajíc Band

Swing Studio K. Vary

(country)

(country)

(country)

KOLONÁDNÍ KONCERTY

bývalý špičkový lehký atlet, otevření
nového sportovního areálu.

Tak trochu mimo zájem karlovarské
veřejnosti se ve čtvrtek 20. června
uskutečnila na nových tenisových
kurtech v areálu koupaliště velice
zajímavá akce.

Jednalo se o první lekci tenisu pro
děti z prvních školních tříd, kterou ve
spolupráci s PaeDr. Jiřím Holečkem,
ředitelem základní školy v Konečné
ulici, a karlovarskou radnicí připravil
„Nadační fond dětského a juniorského
tenisu“ z Prahy.

Tato nezisková organizace má za cíl
realizovat na vybraných školách
výukový program pro děti prvního
stupně, vesměs v regionech, kde se
dříve tomuto sportu dařilo (tedy i u

• Tenistka Suková vyučovala děti
základům hry

MĚSTO KARLOVY VARY
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

ŘEDITEL
KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

Váš profil:

Nabízíme:

− VŠ vzdělání ekonomického nebo právnického směru − specializace
management kulturních organizací výhodou
− komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka
− manažerská zkušenost odpovídající úrovni pozice
− orientace v problematice provozu organizace, zejména finanční a právní

stránka
− samostatná osobnost s výbornými organizačními, komunikačními a

rozhodovacími schopnostmi

− zajímavé pracovní uplatnění na úrovni vrcholového managementu
− perspektivu seberealizace a možnost uplatnění zkušeností při budování

nového modelu fungování orchestru
− odpovídající finanční ohodnocení
− systém zaměstnaneckých výhod

Životopisy zasílejte nejlépe e−mailem
(rozhoduje datum poštovního razítka, v případě e−mailu datum odeslání) na

adresu:

nejpozději do 19. července

vary@hofirek.cz HOFÍREK CONSULTING,
Sportovní 28, PO BOX 71, 360 21 Karlovy Vary, tel.: 017/333 96 00,

fax: 017/333 96 09, www.hofirek.cz

, případně

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
• Křest knihy o karlovarském
festivalu

• Slavnostní otevření hřiště

V prostorách muzea karlovarské
Becherovky se 19. června uskutečnil
s l a v n o s t n í k ř e s t p u b l i k a c e
„Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary Kronika 1946 2001“
karlovarského historika Květoslava
Kroči. Z pohárků kanuly na knihu
stylově krůpěje „třináctého karlovar−
ského pramene.“

na petangue a beach volleyball
proběhlo na koupališti Rolava. Stužku
přestřihl malý Honzík Šimek, synek
předsedy karlovarského petangue
klubu a poté „odpálením“ láhve
šampaňského bylo hřiště otevřeno
veřejnosti. Primátor neodolal a po
stručném výkladu pravidel si také
vyzkoušel pár cvičných hodů, stejně
jako náměstek Ing. Edmund Janisch,
který si nemohl nechat ujít, jako

Primátor Zdeněk Roubínek nezůstal mezi 45% voličů,
kteří k urnám vůbec nepřišli.

nás), a zabezpe−
čit jeho budouc−
nost. V návaz−
nosti na tyto
p r v n í k r o k y
b u d e f o n d
z a j i š ť o v a t
b u d o u c í
týdenní soustře−
dění vybraných
d ě t í p o d
vedením velmi
z k u š e n ý c h
s p o r t o v c ů
( H e l e n a
Suková, Ing.
Jiří Medonos,
M g r . M a r e k
Moravec PhD.
aj.). Ve třetí
etapě budou mít
m o ž n o s t
n e j l e p š í
z ne j lepš ích
a b s o l v o v a t
s o u s t ř e d ě n í
v zahran ič í ,
o spolupráci má

zájem např. i pan Bolletieri, americký
tenisový „mág“ (Aggasi, Sampras,
Capriatiová a desítky dalších).

Na území města jsou z důvodů
rekonstrukce uzavřeny tyto komuni−
kace:

které jsou zcela uzavřeny po
dobu více než 4 měsíců od 12. 6. do 25.
10. z důvodu rekonstrukce povrchu
vozovek.

(k zimnímu stadionu) − úplná uzavírka,
rovněž dlouhodobě od 10. 6. do 30. 9. z
důvodu rekonstrukce. Trasa, po které
lze tuto uzavírku obejít, je stanovena
přes Chebský most.

• Uzavírky městských komunikací

Čertův ostrov − Foersterova a Čapko−
va ulice

Plynárenská lávka z Tuhnic do Rybář

,

Alexander Klimeš,
tiskový mluvčí města
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POČÁTKY
První policejní kancelář byla

v Karlových Varech zřízena roku
1793. Město bylo rozděleno do čtyř
čtvrtí: na Tržiště, Křížovou ulici (dnes
Vřídelní od Patrie k Ondřejské ulici),
čtvrť „u kostela“ (dnešní Kolmá a
Moravská s Petřínem) a Louku (dnes
Stará louka), z nichž každá byla
podřízena dohledu jednoho dozorce
jmenovaného z řad měšťanů. Funkce
byla neplacená. Dále byli vybráni čtyři
placení noční hlídači.

V roce 1828 purkmistr Lenhart
rozdělil Karlovy Vary na osm okrsků a
ke každému ustanovil jednoho
dohlížeče, jehož povinností bylo
zejména:
− s pomocí policie odstraňovat cizí
tuláky,
− dbát na dodržování protiprávních
předpisů,
− dbát, aby do prodeje nepřišly žádné
zdraví škodlivé potraviny, zejména
maso z nemocných zvířat a nezralé
ovoce,
− mít dozor na toulající se mladé lidi, tj.
tovaryše, učně a služebnictvo,
− denně dbát na správné míry a váhy,
− mít nutný dozor na děti.

Ke zvláštním povinnostem patřilo
mít evidenci chudých žijících v jejich
okrsku.

V případě potřeby mohli být
k hlídání města přibíráni další pomoc−
níci. Např. několik měšťanů navrhlo
radnici, že jejich synové sloužící
v armádě pomohou zajistit bezpečnost
města v době masopustu. Pod touto
záminkou radní požádali příslušné
vojenské velitelství, aby jim byla
udělena dovolená.

K výkonu potravinové policie byli
zvoleni čtyři měšťané. Tito policejní
revizoři neboli dohlížitelé byli
ustanoveni, protože policejní komisař
sám nestačil na kontrolu potravin,
která v lázeňském městě byla potřeb−
nější než kdekoli jinde. Kontrola se
týkala zejména pekařů a řezníků, kteří
museli mít opisy cen schválené
krajským úřadem a vyvěšené
v krámcích, popř. na řeznických
lavicích, aby byly každému dostupné
k nahlédnutí. Pekař mohl být potrestán

Potravinová policie

za nedodržování cen a kvality dvanác−
tihodinovým vězením a konfiskací
chleba, který byl pak dán do chudobin−
ce. Řeznické lavice musely být čisté,
podomní obchod s masem nebyl
povolen. Do tohoto období spadají
také počátky povinně vedených
jídelníčků v restauracích. Musely
obsahovat ceny jídla. Obnovovaly se
po měsíci.

Roku 1793 byla zřízena první
strážnice ve formě budky při zdi u
Teplé tak, aby se ze dvou oken bylo
možno sledovat Louku a ze třetího
divadlo. Mohli se v ní zdržovat čtyři
strážníci.

Policejní úřad sídlil po válce na
radnici v Mlýnské ulici. Počet policis−
tů se zvýšil, takže ke dni 1. května
1923 stav činil:

Policejní inspekci tvořil inspektor,
kancelista (nižší kancelářský úředník),
diurnista (písař), strážmistr a strážce
vězení.

Strážnice

PO 1. SV. VÁLCE

1 vrchní strážmistr, 3
strážmistři, 6 komandantů, 38
vrchních strážníků, 24 strážníků a 5
agentů.

V roce 1921 byly změněny unifor−
my, dosud užívané bodcové přilby
nahradily čepice. Strážnice byly na
radnici, v Pražské ulici a v domě č.p.
580 Bohemia v Nádražní ulici. Obecní
arest měl na starosti dohlížitel.

Vláda byla oprávněna přebírat do
své správy městskou policii. Protože
Karlovy Vary nebyly spolehlivým
územím, bylo velmi důležité, v jakých
rukou policie bude. Příkaz o postátně−
ní policie, které se mělo uskutečnit 1.
května 1923, přišel 27. dubna. Bylo
tedy provedeno téměř ze dne na den.

Karlovarská městská rada zřejmě
počítala s tím, že se jí podaří udržet
policii ve své správě. Proto ji tento
úkol zastihl zcela nepřipravenou.

Do čela státní policie byl postaven
policejní rada JUDr. Wottawa.
Komisariát zahrnoval Karlovy Vary,
Rybáře, Drahovice a Tuhnice. Také
přihlašovací agenda nyní náležela
státu.

Stát převzal 1. května 36 městských
policistů, kteří téhož dne složili
přísahu. Zbývajících 31 policistů
odešlo z věkových důvodů do penze a
péče o ně se ujalo na pět let město. Na
jejich místa jmenoval stát nové, české.
Ti policisté, kteří zůstali ve službě, se
museli smířit s tím, že od nynějška pro
ně platí stejné předpisy, jako pro
ostatní státní zřízence, tj. především,
že mohou být kdykoli okamžitě
přeloženi třeba do českého prostředí
bez pohledu na rodinné zázemí.

Dostali lhůtu jednoho roku k tomu,
aby se naučili česky. Dne 1. května
1924 složili zkoušku z češtiny, 27 jich
bylo přijato definitivně, dvěma, kteří
zkoušku nesložili, byla lhůta prodlou−
žena o půl roku, čtyři byli propuštěni
z věkových důvodů, zbývající tři, o
nichž se nemluví, patrně odešli ještě
během zkušební doby.

Postátnění městské policie

Do státních služeb přešli také
strážníci sloužící v Rybářích,
Tuhnicích a Dalovicích. 1. května
1924 zřídilo město vyšetřovací úřad,
který měl v náplni své činnosti tu
agendu, kterou nepřevzala státní
policie. Současně město ustanovilo
stráž, která vykonávala dozor
v městských lesích a na vycházkových
cestách.

V roce 1933 bylo rozhodnuto o
stavbě nové budovy pro policejní
komisařství.

Píše se rok 1991 a na jeho konci se
v Karlových Varech o veřejný pořádek
stará skupina 19 lidí. Jejich hlavních
úkolem je dohled nad dodržováním
obecně závazných vyhlášek. Pětice
ochránců působila pod přímým
vedením vedoucí odboru vnitřních
věcí, která byla u samého zrodu
zakládání městské policie, i když
tehdy ještě jako pořádkové služby
města. Z trochou nadsázky tak lze říci,
že první „šéfkou“ městské policie byla
Ing. Jindřiška Gallová.

Od září byl vedením pověřen Ing.
Stanislav Hubka. Ten již pořádkovou
službu transformoval do městské
policie a to na základě obecně závazné
vyhlášky č. 3/1992 o zřízení městské
policie z 5. května 1992. Nově vzniklá
složka byla již vyzbrojena. Šest
z původních průkopníků slouží
u městské policie dodnes. Do konce
roku disponuje 41 zaměstnanci.

Početní stavy se postupně navyšují,
fluktuace je však výrazná. Do roku
1997, kdy městská policie zaměstná−
vala již 74 pracovníků, bylo do jejích
řad přijato 157 uchazečů, z nichž 83
posléze odešlo.

V roce 1995 bylo v rámci rekon−
strukce sídla na Moskevské 34
realizováno i vybudování služebny na
Sokolovské ulici.

Po prázdninách dochází ke změně
na velitelském postu. Odcházejícího
Ing. Hubku nahrazuje dlouholetý
policista JUDr. Miroslav Pubrdle.

Zneužívání tísňových linek vede
městskou policii v roce 1999 k řešení
tohoto problému. V rámci programu
prevence kriminality se podařilo
získat finanční prostředky na vybudo−
vání zařízení k nahrávání a identifikaci
zlovolného volání.

Na konci roku 2000 došlo ke
snižování početních stavů a zrušení
služebny v Rybářích. V prosinci
opouští řady městských strážníků i
jejich velitel. Ten je po čtyřech
měsících nahrazen dosavadním
zástupcem Bc. Marcelem Vlasákem.
Vlna odchodů je zastavena v polovině
roku 2001, kdy se stav zaměstnanců
stabilizoval na šedesáti osmi.

NOVODOBÁ PODOBA
MĚSTSKÉ POLICIE

Po roce 1989

Od 1. července byla spuštěna nová internetová stránka Městské policie Karlovy
Vary − , která bude přinášet občanům aktuální informace
z činnosti městské policie , důležité kontakty a zajímavosti.

http//www.mpkv.cz

KONTAKTY
Městská policie Karlovy Vary
Moskevská 24
Karlovy Vary

stálá služba: 017/322 74 04
TPZOV (botičky) 017/322 28 26
fax: 017/322 42 16

služebna Stará Role
Truhlářská 17
tel.: 017/356 74 44

e−mail: posta@mpkv.cz
internet http://www.mpkv.cz

tíseň (i z mobilů) 156

Z HISTORIE MĚSTSKÉ POLICIE
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Městský kamerový systém

Okrajové části města

Pult centrální ochrany

Psi

V roce 1997 začalo budování
městského kamerového systému, jež
monitoroval dění v obchodně−správní
části města. Zanedlouho následovala
druhá etapa, která kamerový systém
rozšířila do lázeňské části. Kamerový
systém v pořizovací hodnotě téměř 4
mil. Kč dnes monitoruje 9 městských
lokalit. Jeho služeb využívá rovněž
Policie ČR a v případě povodní patří
mezi základní technické pomocníky.

O pořádek v okrajových částech
města se starají cyklohlídky. Výkon
služby na jízdních kolech nejlépe
odpovídá charakteru těchto lokalit.
K plné spokojenosti schází v současné
době doplnění početních stavů. Přesto
můžeme konstatovat oproti minulému
roku zlepšení činnosti městské policie
v těchto městských částech. Nově se
již cyklohlídka objevuje také ve Staré
Roli.

Strážníci působící ve skupině PCO
(pult centrální ochrany) jsou vyškoleni
mj. k práci ve výškách, tzv. slaňování.
Přestože použití této dovednosti
nepatří k pravidelným činnostem,
mnohokrát již svůj um osvědčili přímo
ve výkonu služby. V loňském roce
byly včasným zákrokem zachráněny
během měsíce dva lidské životy.

V loňském roce se městská policie
přihlásila ke komplexnějšímu řešení
problematiky volného pobíhání psů.
Koncem roku byla přijata obecně
závazná vyhláška o pohybu psů ve
městě, která umožnila strážníkům
účinněji postihovat jejich neposlušné
majitele. Proběhlo velké množství
účelově zaměřených kontrol.

Pro lepší orientaci uvádíme několik
statistických čísel. Za první čtyři
měsíce tohoto roku bylo řešeno 557
událostí týkajících se psí problemati−
ky. Za stejné období bylo uděleno 188
blokových pokut v úhrnné výši 54.650
Kč. Pro srovnání: v předchozích letech
se počet pokut za rok pohyboval od
220 do 300 a na pokutách bylo vybrá−

no maximálně 30.000 Kč. Jedná se o
čísla za celý kalendářní rok!

Od 1. prosince 2001 byl započat do
té doby nefunkční odchyt psů. Za šest

měsíců (do 31. května) strážníci
odchytili 108 psů.

Svoji kondici strážníci posilují
mimo pravidelné tréninky a výcviky
také ve volném čase. V rámci sportov−
ního klubu se sdružují nadšenci
potápění a bojového umění Allkampf−
Jitsu. Někteří ze strážníků nedávno
získali 9 kju − žlutý pásek, jeden
dokonce 7 kju.

Instruktor výcviku se dlouhodobě
věnuje práci s mládeží.

Oddělení prevence a dohledu
Městské policie Karlovy Vary vzniklo
na jaře loňského roku. Svou činností
bezesporu přispělo k tomu, že se
Městská policie Karlovy Vary dostala
do povědomí občanů nejen jako složka
represivní, ale i jako složka, která se
věnuje mládeži a přispívá tak ke
zvyšování její bezpečnosti.

Sami strážníci − preventisté netušili,
že o jejich program bude takový

Sportovní klub Městské policie
Karlovy Vary

Prevence kriminality

zájem, jak ze strany kantorů, tak i
žáků. Cílem bylo účinně využívat
interaktivní metody vzdělávání
v oblasti prohlubování právního
vědomí dětí a mládeže. Svoji činnost
se preventisté pokusili zaměřit na co
nejširší věkovou skladbu. Tři strážníci
zařazení do oddělení prevence a
dohledu musejí zvládat práci s dětmi
v mateřských školách stejně obratně,
jako s žáky zvláštních a základních
škol či studenty škol středních.

Při besedách v mateřských školách
strážníci seznamují děti s městskou
policií a s její prací. Děti se např. učí
znát důležitá telefonní čísla, správně
kontaktovat strážníky v nouzi a
samozřejmě i základy chování
v silničním provozu. V roce 2002
preventisté navštívili

, součástí besed bylo i vyhlášení
výtvarné soutěže ,,Strážník očima
dětí“, nejlepší malíři a mateřské školy
byly odměněny hodnotnými věcnými
cenami. Práce s dětmi v mateřinkách

měla takový úspěch, že některé školky
požádaly i o zvláštní akce, zejména při
Mezinárodním dni dětí. Další, tento−

Předškoláci

17 mateřských
škol

krát pro předškoláky se uskutečnily na
dopravním hřišti, kdy si i malé děti na
koloběžkách mohly vyzkoušet jízdu
ve ,,skutečném“ silničním provozu.

Další věkovou kategorií, které se
preventisté věnují, jsou žáci 4. − 6.
ročníků základních a zvláštních škol.
Pro ně je určena dopravní výchova
směřovaná zejména do problematiky
pohybu chodců a cyklistů v silničním
provozu. Žáci se seznamují se základ−
ními pojmy a pravidly silničního
provozu. Důraz je kladen na znalost
povinného vybavení cyklisty a jeho
jízdního kola, dále na znalost doprav−
ních značek a řešení různých doprav−
ních situací včetně průjezdů křižovat−
kou. Při této výuce strážníci používají
převážně materiál poskytovaný
BESIPem. Zejména různé plakáty,
z á l o ž k y a s a m o l e p k y
s dopravní tématikou vzbuzují
motivaci a zájem žáků o probíranou
látku. Výbornou pomůckou je i
videokazeta, pomocí níž si žáci utřídí
získané vědomosti. Znalosti dětí
strážníci prověřují pomocí testů pro
cyklisty, na dopravním hřišti pak
následuje praktická zkouška. Jelikož
vše probíhá nenásilnou metodou hry,
je dopravní výchova žáky velice dobře
přijímána, což se následně pozitivně
projevuje i na jejich znalostech.

Pro žáky 8. a 9. tříd základních a
zvláštních škol i pro studenty škol
středních je připraven mezinárodní
program používaný ve vyspělých
zemích světa s názvem
Jeho cílem je prohlubování právního
vědomí mládeže pomocí interaktiv−
ních metod, u nás je tento program
nazýván ,,Právo pro každého“ nebo
také ,,Právo pro každý den“, jeho
přednosti si již preventisté Městské
policie Karlovy Vary ověřili a úspěšně
jej používají více jak rok. Mladiství
velmi dobře přijímají informace
týkající se (pro ně jinak dosti nezáživ−
ného tématu) právního systému,

Základní školy

Street Law

Street Law.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE



7

demokracie a l idských práv.
Prostřednictvím modelových situací,
hraní rolí, brainstormingu či skupino−
vé práce se učí nejen orientaci
v normativním systému společnosti,
a l e t é ž
o c h o t ě a
schopnosti
ř e š i t
konfl ikty,
r o z v í j e t
komunikaci
a zlepšovat
své kritické
i log ické
myšlení.

Ve škol−
n í m r o c e
2001/2002
preventisté
pracovali se
ž á k y 8
základních
škol a se
studenty či
učni 4 škol
s t ředních.
Navštěvo−
vána byla
t a k é
zvláštní a
s p e c i á l n í
škola, dětská léčebna Mánes i dětský
domov. O tom, že preventisté nelenili,
svědčí i počet besed, kterých bylo
uskutečněno 232. Strážníci strávili ve
školách 346
h o d i n ,
p r a c o v a l i
s 86 třídami
a oslovili tak
p ř i b l i ž n ě
1700 dětí.
S t ě ž e j n í
význam své
preventivní
č i n n o s t i
s t r á ž n í c i
M ě s t s k é
p o l i c i e
K a r l o v y
V a r y
s p a t ř u j í
z e j m é n a
v tom, že
j e j i c h
b e s e d y
n e j s o u
nahodilé, ale
pravidelné a
se žáky je
t u d í ž
pracováno
v průběhu několika let, což bezesporu
přispívá k vzájemnému poznání a
upevnění vztahů mezi občany města a
jejich městskou policií.

Kromě besed pořádaných většinou
v době vyučování ve školách, oboha−
cují strážníci svoji činnost pořádáním
různých akcí. K nejoblíbenějším patří
ukázky sebeobrany, soutěže na
dopravním hřišti nebo akce ,,Poznej
Karlovy Vary s městskou policií“. Do

budoucna Městská policie Karlovy
Vary plánuje i několik akcí s Policií
ČR − např. soutěž pro školy za účasti
složek integrovaného záchranného
systému. Samostatnou větší akcí

m ě s t−
s k ý c h
strážníků
pak bude
b ě ž e c k ý
z á v o d
družs tev
o ,,Putov−
ní pohár
M ě s t s k é
p o l i c i e
K a r l o v y
V a r y “ ,
který je
u r č e n
ž á k ů m
z á k l a d−
ních škol
a k  d  e
n e p ů j d e
jen o fy−
z i c k o u
zda tnos t
závodní−
ků, ale i o
z n a l o s t i
získané na

předešlých besedách se strážníky.
Oddělení prevence a dohledu

městské policie se snaží maximum
svého času věnovat především

přímému
kontaktu
s mládeží,
neboť cítí,
že takový−
to přístup
je jedním
z e z p ů −
sobů, jak
dokázat ,
že městs−
ká policie
je skuteč−
ně policií
pro obča−
ny. J e − l i
tato cesta
správná ,
s e v š a k
ukáže až
v průběhu
d a l š í c h
let, kdy je
očekává−
no snížení
p o č t u
t r e s t n é

činnosti mládeže, což by bylo pro
strážníky věnující se prevenci tou
nejlepší odměnou za vykonanou práci.

Statistika v roce 10. výročí
Výňatek činností represivního

charakteru za období 1. ledna − 31.
května 2002:
• řešeno 5.090 přestupků
• na pokutách uděleno

1.200.000  Kč

• podíl přestupků v dopravě 81%,
včetně parkovacích automatů
(pokles podílu oproti roku 2001
o 4%)
• podíl pokut na místě nezaplace−
ných k celkově uloženým 32%
• počet nasazených technických
prostředků k zabránění odjezdu
vozidla 2.695
• počet výjezdů na signál pultu
centralizované ochrany 180

• strážníci poskytli celkem 217
asistencí
• strážníci doručovali 332 písem−
ností, 181 z nichž předali adresátovi
k čemuž potřebovali 1.067 pokusů
• dopravní akce v součinnosti
s PČR zaměřená na oprávněnost
vjezdu do vnitřního lázeňského
území
• zajišťování významných akcí ve
městě, například: setkání šlechty
v Karlových Varech, zahájení
lázeňské sezóny, den s US Army,
běh Lázeňská desítka, státní
návštěvy, volební mítinky…

Výňatek z ostatní činnosti:

Věcné ceny předali zástupci městské policie spolu s představiteli radnice dětem
z mateřských školek, které se zapojily do výtvarné soutěže "Městská policie
očima dětí". Z hraček měli radost mj. v MŠ v Bohaticích (viz foto) − 2. místo, třetí
skončila školka z Východní ulice. Nejvyšší příčku obsadily děti z Březové

Co čeká uchazeče
o zaměstnání strážníka

Městské policie
Karlovy Vary

Zákonné požadavky:

Výběrové řízení obsahuje:

Příprava na budoucí zaměstnání:

* probíhá již při zaměstnání

• 21 let
• bezúhonnost
• občan ČR
• psychická a fyzická způsobilost

• písemné zpracování zadaného
tématu
• ústní pohovor před výběrovou
komisí
• lékařské vyšetření
• fyzické přezkoušení
• psychologické vyšetření

• dvouměsíční intenzivní kurz ve
vzdělávacím středisku
• získání zbrojního průkazu
• studium obecně závazných
předpisů (např. vyhlášky města)*
• fyzická průprava*

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
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• Piknik na střeše

• Kdo hledá, najde

• Otrava alkoholem

• Městský kamerový systém v akci

Strážníci nevycházeli z údivu, když
spatřili na střeše obytného domu
v ulici Zámecký vrch partu mužů.
Novodobí kovbojové se bavili
skutečně originálně. Poté, co
vyprázdnili obsah pivních lahví, jali se
jimi útočit na domnělé nepřátele −
občany a návštěvníky města. Po
marných výzvách vylezli strážníci až
na střechu domu a doprovodili
povedenou čtveřici zpět na zem.

Občas se strážníkům městské
policie povede předat svým kolegům
z PČR osobu, kterou hledají. Vloni se
jim to během jediného týdne podařilo
hned třikrát.

Strážník odcházející po noční
službě domů si u polikliniky všiml
osoby hledané policií.

Neuteklo ani 24 hodin, když
motorizovaná hlídka MP v nočních
hodinách odstavila služební vozidlo
v prostoru bývalých kasáren ve
Dvorech, aby zde provedla kontrolu.
Objevila muže, na kterého byl vydán
zatykač.

Třetího hledaného našli policisté na
vlakovém nádraží, kde opilec slovně
napadal výpravčího.

Hlídka městské policie přijela do
ulice Škroupova, kde měla opilá
mládež obtěžovat občany. Protože se
na místě nikdo nenacházel, provedla
obhlídku okolí a v ulici Nebozízek
nalezla ležícího čtrnáctiletého mladíka
neschopného chůze. Pro podezření
z otravy alkoholem na místo přivolala
rychlou zdravotní pomoc, která si
opuštěného hýřilce odvezla k ošetření.
Nevíme, zda jej výplach žaludku
odradí od další konzumace alkoholu,
ale určitě by se příště neměl spoléhat
na spolu popíjející „kamarády“. Ti jej
totiž nechali na pospas osudu.

Operátor stálé služby spatřil při
práci s kamerovým systémem v akci
zloděje (ukázalo se, že přicestoval do
našeho města až z Vyškova). Pokoušel
se „vybrat“ telefonní automat na ulici
TGM. Než stačil akci dokončit, stáli,

k jeho nemalému úžasu, za jeho zády
strážci pořádku.

Klec spadla i na staršího muže, pro
jehož originální koníček nenašli
strážníci městské policie pochopení.
Na základě oznámení zajistili ve
Hřbitovní ulici muže odpovídajícího
popisu. Ten se ke svému počínání
přiznal a vědom si provinění dětsky
dodal: „Já už to vícekrát neudělám.“

Strážníci městské policie na četné
žádosti majitelů zahrádek prováděli
kontrolu jejich „letních sídel“.
Jednoho dne krátce po půlnoci
zaslechli podivné zvuky vycházející
ze zahradní chatky, kde posléze
zastihli mladého muže z Chodova. Na
dotaz, co zde pohledává, velmi rychle
a bez známek překvapení odvětil: „Co
asi, hlídám dědovi chatku.“ To, že
v daném okamžiku právě prohledával
vybavení chaty a leccos mu spadlo do
batohu, naprosto pominul. Nebyl
schopen vysvětlit, jak se na místo
dostal a tak povídačka o hodném
vnukovi, který po nocích hlídá dědův
majetek, neobstála.

Smůlu na rozdíl od poškozené paní
měl čtrnáctiletý kapsář, který
do tyčnou ok rad l u Tržn i ce .
V nestřeženém okamžiku vytáhl ženě
peněženku a dal se na útěk, jež byl
v samém zárodku utnut strážníkem
v civilu.

V Dvořákových sadech realizovaly
prodej květin dvě malé děti ve věku 4 a
7 let. Během jejich převozu do místa
bydliště se „prodejci“ přiznali, že
obchodní artikl nabyli zcizením a to
rovnou z jedné karlovarské školy.
Vedle rodičů tak byla informována i
ředitelka, které byly květiny předány.
Při věku dětí pak zaráží skutečnost, že
květiny prodávaly na druhém konci
města.

Desetiletý chlapec ze Šumavské
ulice oznámil, že u dveří stojí dva
muži, které nezná a vyžadují si vstup

• Uspokojoval se svlékáním

• Hlídal dědovi zahrádku

• Rómský kapsář pohořel na
strážníkovi

• Prodej květin bez „živnosťáku“

• V chlapcově hlase byl cítit strach

do bytu. Pátrání v místě bylo
neúspěšné a proto hlídky vyčkaly
příchodu otce, kterému syna předali.
Jednání školáka bylo rozvážné,
nepodlehl nátlaku přemlouvání a
ihned kontaktoval na tísňové lince 156
strážníky městské policie. Ve stejném
duchu by měli poučit své ratolesti
všichni rodiče.

Skleněnou výplň vchodových dveří
se rozhodl rozbít strážník městské
police, aby umožnil vstup do bytu
osmdesátileté ženy z Moskevské ulice.
O svoji starou matku totiž projevila
obavy dcera po té, co nereagovala na
zvonění. V zámku byl zevnitř
umístěný klíč, a tak strach o zdraví
stařenky dostal reálný rozměr. V bytě
byla nalezena na zemi ležící žena,
která přítomným uvedla, že dopoledne
upadla a nemohla vstát. Na místo byla
ihned přivolaná lékařská záchranná
služba.

Před restaurací ve Staré Roli se
v mrazu nacházel přivázaný pes.
Strážníkům se podařilo rychle určit
majitele, který se notně posilňoval ve
vyhřátém baru a psa nechal svému
osudu. Ten se zahříval po svém, byť
uvázaný, napadal kolemjdoucí lidi.
Místo nápravy „páníček“ psa pustil na
volno a ten okamžitě zaútočil na
kolemjdoucího chlapce. Reakce
přítomných strážníků byla okamžitá,
stejně jako jimi použitého slzného
plynu. Při prokazování totožnosti se
v ruce přestupce místo požadovaných
dokladů objevil kuchyňský nůž. Výčet
přestupků není zanedbatelný, vedle
porušení vyhlášky o pohybu psů ve
městě, budil dotyčný veřejné
pohoršení pokřikováním hrubých

• Strážník rozbil dveře

• Z kapsy namísto dokladů vytáhl
nůž

výrazů a psa neměl ani řádně
zaevidovaného, tudíž ze něj neplatil
místní poplatek.

Den matek se rozhodla po svém
oslavit čtveřice mužů, která zlatavý
mok „nakupovala“ přímo ze skladů
distribuční firmy ve Staré Roli.
Strážníci zajistili slovenskou dvojici
opečovávající 10 pivních soudků.
Logický úsudek velel nechat sudy na
místě, schovat se v ústraní a vyčkat
příjezdu druhého páru, který připrave−
ný lup odvážel. Netrvalo ani 10 minut
a tolik očekávaná škodovka i s osád−
kou dorazila. Obsah vozu byl pro
změnu český. Policejní hlídka si
převzala kompletní „bratrskou“ čtyřku
k dalšímu řešení.

Naproti čerpací stanici Paramo byl
v popelnici nalezen malý pes neurčité
rasy v kritickém stavu. Z tlamy mu
vytékala krev, tělo se stahovalo
v křečích a dusil se. Strážníci usoudili,
že psa nelze umístit do útulku bez
potřebné diagnózy zdravotního stavu.
Zvíře mělo těžké zranění po tvrdém
úderu, jež způsobil prasklinu v lebce a
muselo být utraceno. Příčinu úrazu se
nepodařilo zjistit, ale patrně jí byla
srážka s automobilem, jehož řidič
místo převozu psa k veterináři zvolil
nejbližší popelnici.

Pondělní služba začala pro strážní−
ky netradičně. Sotva opustili přechody
před školami, dostali povel k pátrání
po pachateli loupežného přepadení.
Rom měl velmi dobrou kondici, stačil
doběhnout až k LS Myslivna, kde byl
zadržen. Pátrání tak skončilo za
pouhých 10 minut.

• Zachtělo se jim lahodného moku

• Do popelnice místo k veterináři

• Strážníci dopadli surovce

Bc. Marcel Vlasák, velitel Městské
policie Karlovy Vary

Bc. Marcel Vlasák, velitel městské policie

PERLIČKY Z PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE
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KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM

GALERIE UMĚNÍ

KARLOVARSKÉ MUZEUM

HVĚZDÁRNA

AGENTURA KARLEX

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

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

Nová louka 23, tel.: 322 62 53
Otevřeno: st − ne 9.00 − 12. 00 a 13.00 − 17.00

17.00

Lázeňská 3, tel.: 322 38 88

17.00

K Letišti 144, tel.: 322 57 72

23.00

23.30

Luční 13, tel.: 0603 526 023

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

17.00 LH Thermal
19.30 restaurace Diana

14.00 Mlýnská kolonáda

19.30 Thermal, velký sál

14.00
15.0 Poštovní dvůr

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

19.30

19.30
riginální hudební divadlo Praha

19.30

do 1. 9. − výstava českých a německých autorů
z přelomu století věnovaná dobově oblíbenému druhu
secesního umění − plakátu

Stálá expozice:
(J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma,
K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík,
V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora aj.)

do 1. 9. výstava Karlovarský C.K. privilegovaný střelecký sbor
11. 9. vernisáž:

do 1. 9. výstava:
4. 9. vernisáž:

Červenec a srpen, úterý až sobota:
− pořad o Měsíci a o jeho

výzkumu prostřednictvím amerického projektu Apollo
pozorování za jasné

oblohy

− festival folkové hudby

10. 8.

11. 8.

6. 9.

7. 9. kolonádní koncerty, promenádní koncerty, koncerty na
Porcelánových dnech, slavnostní průvod městem

− , pořad souborů
z Poddylení a Poohří (koncert v rámci Slovenské veseli−
ce)

taneční veselice
souborů

8. 9. kolonádní koncerty, promenádní koncerty, koncerty na
Porcelánových slavnostech

0 −

16. 7. − I. klasická
hudba, II. folklórní část, III. hudební cestování s Boni
pueri − písně celého světa, obohaceno o taneční chore−
ografii a  kostýmy, bormistry jsou Pavel Horák A Jakub
Martinec

18. 7. operetní a muzikálový koncert,
účinkují sólisté zpěvohry ND Brno

24. 7. Strauss, Kálmán, Lehár,
Nedbal, O

27. 7. Antonín Dvořák: pohádková opera

Secesní plakát

České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary

Vřídlovec z pohledu mineralogického
i historického

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

O čaji
Obrazy karlovarských malířů Jaroslava

Kláta ml. a st.

Jen malý krok pro mě

Pod křídly Labutě a Orla −

od 1. 9. Mezinárodní astronomický Workshop
Karlovy Vary 2002

Folková rozhledna

Vojta K. Tomáško a R. Melichar
Jiří Dědeček
Skupina Roháči
Pepa Nos
skupina Blue Gate
Jaroslav Hutka a Radim Hladík
skupina Bokomora
Pavel Foltán
skupina Trepka
skupina Švorc

Karlovarský folklórní festival
zahájení festivalu

večerní pořad zahraničních souborů

Folklore Egrensis

Galapředstavení

pořad folklórních muzik
Taneční veselice

Český chlapecký sbor BONI PUERI

s

Láska a ještě víc −

Pražské operetní gala −

Rusalka,

výletní restaurace Diana

31. 7. Giacchino Rossini: , režie Regina
Szymiková, diriguje Josef Chaloupka, účinkují mladí
operní pěvci a členové Karlovarského symfonického
orchestru

3. 8. Jiří Pazour: na českou
lidovou píseň, hudební anagramy, posuny známých
skladeb a světové evergreeny

7. 8. , účinkují: Pavla Břinková,
Jan Ježek, Vladimír Truc − klavírní doprovod

10. 8. operetní a muzikálový koncert,
účinkují sólisté zpěvohry ND Brno

13. 8. moravská cimbálová
muzika z Uherského Hradiště

16. 8.

24. 8. 19.30 divadelní
inscenace duetů, árií a slavných scén z operet E.Kálmána
Projekt vznikl ve spolupráci

, operety instrumentačně upravil a diriguje Josef
Chaloupka, úprava libreta a režie  Dalibor Janota, hrají a
zpívají Gabriela Kopperová, Pavla Seničová, Michaela
Havlíčková, Terezie Švarcová, Bohdan Petrovič, Josef
Moravec a další.

27. 8. 0 Giacchino Rossini: režie Regina
Szymiková, diriguje Josef Chaloupka, účinkují mladí
operní pěvci a členové Karlovarského symfonického
orchestru

31. 8.

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

MDKV a Operního studia
MPCAD

19.3

19.30

Lazebník sevilský

Večer klavírní improvizace

Láska v operetě a muzikálu

Láska a ještě víc −

Hradišťan s Jurou Pavlicou,

Zahajovací koncert Mladého pódia 2002
Filmové a jazzové inspirace v české hudbě
Hraběnka Marica a Čardášová princezna,

Lazebník sevilský,

Hraběnka Marica a Čardášová princezna

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I.P. Pavlova 14, tel: 322 28 07

19.30 Lázně III

19.30 Městské divadlo

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

9. − 13. 8.
Dirigenti v rámci operních a dirigentských kurzů
16. 8. − V. Trojan −

V.  Trojan −
L. Fišer −

J. Ježek −
− sólisté: J. Vlachová − akordeon, I. Kahánek −

klavír, dirigent: T. Netopil
22. 8. ,  P. Dukas − M. Lebel −

J. Ibert −
H. Berlioz −

Sólo: I. Prain−Lebel − flétna (Francie), dirigent: Martin
Lebel (Francie)

29. 8. S. V. Rachmaninov − A. P.
Borodin − P. I. Čajkovskij −

účinkují: Petrohradské hlasy a Akademický soubor,
dirigent: G. Černov − Rusko

Figarova svatba

"Mladé pódium"
Ouvertura pro orchestr, Pohádky pro
akordeon a orchestr, Patnáct listů podle
Dürerovy Apokalypsy, Koncert pro klavír a
orchestr

Učeň čaroděj,
Elegie pro smyčce, Koncert pro flétnu a
smyčce, Fantastická symfonie

3 ruské písně,
Polovecké tance, Symfonie

č. 4,

Prohlídky divadla s výkladem o historii ve dnech 21. a 28. července a
4., 11., 18. a 25. srpna v 10.00 hod.

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO
Letní scéna pod mostem,

předprodej a permanentky: Šárka Klečková, 0603 164 653
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

16.00
16.00
16.00
18.00
16.00

15. 7. Divadlo Matěje Kopeckého: pohádka
16. 7. Divadlo Matěje Kopeckého: pohádka
17. 7. Malé divadélko Praha: pohádka O Palečkovi
18. 7. Malé divadélko Praha: pohádka O Karkulce
19. 7. Malé divadélko Praha: pohádka
20. 7. divadlo Cheb: Povídání o velrybě
21. 7. KHD: pohádka Z papírové krabice
22. 7. Beruška Praha: pohádka Honza a skřítkové
23. 7. Beruška Praha: Kouzelný kufřík pohádek
24. 7. Divadlo z půdy: Začarovaná princezna
25. 7. Divadlo z půdy: Čertův mlejn
26. 7. 16.00 Divadlo z půdy: Krakonoš aneb tři dary pána hor

3. 8. Divadélko Opava: pohádka
4. 8. Divadélko Opava: pohádka
5. 8. Divadlo Pod čepici: Zlatovláska

Divadlo Pod čepici: Fimfárum
6. 8. Divadlo Pod čepici: Dlouhý, široký a Bystrozraký

27. 7. − 2. 8.   Týden pohádek s divadlem Studna

Změna programu vyhrazena Sestavila Jitka Arnoldová
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SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM

GOLF

HOKEJ

JEZDECTVÍ

MALÝ FOTBAL

RICOCHET

SKATEBOARD

TENIS

VOLEJBAL

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

Golf  Club Cihelny, kontakt: 017/397 22 81

Zimní stadion, Dolní Kamenná, kontakt: 017/344 91 74
17.30

Český jezdecký klub, závodiště Dvory, kontakt: 017/356 41 04, 356 34 36

14.00
10.00
10.00
10.00
14.00
9.00

14.00
14.00

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

Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681,kontakt 017/344 90 94

Kontakt 017/356 32 61

TC Lokomotiva, dvorce Tuhnice, kontakt 017/322 47 71

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

Kontakt 017/322 72 60
Okresní přebor muži:

17.00

17.00
Okresní přebor ženy:

17.00

17. 7. BOHEMIA Cup
20. 7. AUDI Cup
27. 7. Jens Weissflog Cup

Handicapový turnaj

31. 7. HC Energie − Avantgard Omsk (Rusko), přátelské utkání

14. 7. dostihy chrtů
21. 7. 5. Dostihový den
2. 8. Mistrovství republiky v parkurovém skákání
3. 8. Mistrovství republiky v parkurovém skákání
4. 8. Mistrovství republiky v parkurovém skákání

18. 8. dostihový den
1. 9. oblastní výstava psů
7. 9. dostihový den
8. 9. dostihový den

Každé pondělí a středu v 17.00 − ligové zápasy

do 15. 10. Ve středu a pátek od 14.00 − 17.00 odborný dohled první
pomoci a pořadatelská služba pro začínající sportovce

20. − 22. 7. Celostátní turnaj dorostu
3. − 6. 8. Celostátní turnaj mladšího žactva
8. − 10. 8. Celostátní turnaj staršího žactva
11.− 15. 8. Turnaj světové lékařské společnosti
23.− 25. 8. Okresní turnja neregistrovaných muži, ženy

Začátky všech akcí TCG vždy od 9.00 hod.
20. − 22. 7. Republikový turnaj mužů a žen
10. − 16. 8. Světové mistrovství lékařů

Skupina A: Dalovice A,B (u internátu spojů), TJ REAL (areál u
Letního kina), Slovan C (pod Chebským mostem), hrací dny pondělí a
čtvrtek
Skupina B: Volejbalový klub (stadion ZM), Slovan A,B (pod
Chebským mostem), hrací dny pondělí a středa

TJ REAL (areál u Letního kina), St. Role A, B (areál St. Role) Volejbalový
klub (stadion ZM), hrací dny úterý a čtvrtek

Každý pátek −

každý měsíc sobotní klubové turnaje

Skate Park − Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul.
(hala bývalá kasárna Rybáře)

RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA OK1KVK
Sedlecká 5, tel.: 357 87 00

14.00 tředisko Blatenský vrch −

9.00 Jáchymov, Nové Město

16.00 tředisko Blatenský vrch

13. − 14. 7. s
− Mistrovství světa   na krátkých vlnách

Mezinárodní amatérské unie
20. 7. −

žáci a dorost s mezinárodní účastí
7. − 8. 9. S −

− celoevropská soutěž radioamatérů na VKV

IARU HF World
Championship

ROB − radiový orientační běh

1. Region IARU VHF Contest

Změna programu vyhrazena                                    Sestavil František Řezáč

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A
MLÁDEŽE MĚSTA KARLOVY VARY

termín: 15. července− 16. srpna
organizátor: AC Start Karlovy Vary

9.00 13.00

Lázně V

Mgr. Vladimír Hůrka, AC Start K. Vary

Organizátor celé akce zodpovídá za děti od do hod., výjimkou
jsou celodenní výlety, kdy za děti zodpovídá do příjezdu autobusů.

Příchod a odchod dětí si zabezpečují rodiče sami.
Akce probíhající mimo areál AC Start, začínají i končí v dané lokalitě.

Je možné zajistit obědy v ceně 50 Kč (polévka, hlavní jídlo + pití).
Nutno objednat den dopředu u p. Misíka na tel.: 0608 502 011.

Za organizaci odpovědná osoba:
15. 7. − 9. 8.Bohumil Řezáč tel.: 322 47 71
12. 8. − 16. 8.Ivana Kasíková  tel.: 0607 552 580
Bližší informace do 14. července − Mgr. Vladimír Hůrka − tel.: 0608 502 012

kategorie A,
15. 7.testování − kruhový trénink, atletika − cvičení na stanovištích
16. 7.společně − děvčata aerobik + gymnastika, chlapci − kopaná a její
základy
17. 7. společně − celodenní kanoistika pro obě kategorie
18. 7. plavání − ., první pomoc
19. 7. turistické a tábornické dovednosti − Linhart
22. 7.turistika − Březová (hry v přírodě)
23. 7. koně − parkur, jízda na koni − Stará Role kat. A i B
24. 7. Doubí − nohejbal, odbíjená, tenis, tábornické dovednosti kat. A i B
25. 7 celodenní výlet (55 lidí) autobus Jáchymov, Klínovec do 16.00

hod. − společně − den předem nahlásit na tel. 322 25 89 − od 8 do 12 .00 hod
(mobil 0608 502 011)

26. 7. společný táborák, písničky, kytara, hry, soutěže, tenis − pro obě
kategorie
29. 7. aerobik − děvčata, florbal − chlapci
30. 7. pěší turistika na golfové hřiště − základy golfu A i B
31. 7. cykloturistika
1. 8.plavání − Lázně V (9.00 − 11.00 hod), pak kino

2. 8. táborák, líný tenis, nohejbal, tenis kat. A i B
5. 8. děvčata aerobik chlapci − turnaj v malé kopané
6. 8. celodenní výlet vlakem do Potůčků, turistika, hry v přírodě − Horní
Blatná kat. A i B
7. 8. rafty − sjezd na vodě Loket − Karlovy Vary kat. A i B
8. 8. turnaj ve stolním tenise
9. 8. hry− košíková, odbíjená, kopaná a společný táborák s písničkami

kat. A i B
12. 8. stolní hry + pobyt v přírodě

13. 8. škola basktetbalu
14. 8. tábornické minimum + stavba stanu

15. 8. malá kopaná + praktická první pomoc

16. 8. práce s kamerou a před kamerou

veškeré akce jsou zdarma
Děti: kategorie A 6 − 11 let,

zahájení vždy v 9.00 hod. stadion AC Start K. Vary − Tuhnice

Upozornění: Děti a mládež nejsou pojištěny

Akce budou upřesňovány, změna programu vyhrazena.

Program: (po − pá  9.00 − 13.00 hod)

kategorie B 12 − 18 let

kategorie B

plavání, první pomoc
tenis − základy + hra

cykloturistika − Andělská Hora

aerobik
kino (9.00 − 11.00

hod), pak plavání

turnaj v tenise

soutěže v atletice + relaxace + autogen
ní trénink

zásady posilování + arterapie
základy lukostřelby + jak

předcházet nudě
pobyt v přírodě, pěší výlet to

se nám stát nemůže (o drogách)
sportovní soutěže

KARLOVARSKÝ INFORMA NÍ M SÍ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve m st

p ináší asopis
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pátek 26. července

sobota 27. července

neděle 28. července

Doprovodné akce:

16.00 KB − CARLSBAD TRIATHLON
plavání 1.500 m / cyklistika 40 km / běh 10 km, hlavní závod muži + ženy
(hendikepový start). Závod je zařazen zároveň jako ČP v triatlonu kat. A.

3 okruhy na koupališti Rolava
7 okruhů v centru města (7x výjezd Divadelní ulicí)

3 okruhy v centru města (3x výběh na Zámecký vrch)
Divadelní náměstí.

Start: 16.00 Rolava, cíl: cca 18.10 Divadelní náměstí, vyhlášení: 18.15
Divadelní náměstí (minimálně 40 minutový záznam ČT2 + EUROSPORT.)

plavání 750 m / cyklistika 20 km / běh 5 km
závod pro příchozí veřejnost, bez omezení účasti, muži + ženy (společný
start). Závod je zařazen jako ČP v triatlonu kat. B.

2 okruhy na koupališti Rolava
3 okruhy v centru města (3x výjezd Divadelní ulicí)

2 okruhy v centru města (2x výběh na Zámecký vrch)
Divadelní náměstí.

Start: 10.00 Rolava, cíl: cca 11.00 Divadelní náměstí, vyhlášení: 11.30
Divadelní náměstí

plavání 750 m / cyklistika 20 km / běh 5 km
závod pro tříčlenná družstva−štafety, případně jednotlivce. Pouze pro
zástupce partnerů organizátora, případně jiné zvané hosty.

2 okruhy na koupališti Rolava
3 okruhy v centru města (3x výjezd Divadelní ulicí)

2 okruhy v centru města (2x výběh na Zámecký vrch)
Divadelní náměstí.

Start: 16.00 Rolava, cíl: cca 17.00 Divadelní náměstí, vyhlášení: 18.00
Divadelní náměstí

závody v duatlonu a triatlonu pro různé kategorie dětí − koupaliště Rolava
Tratě budou vytyčeny v areálu koupaliště Rolava a v jeho nejbližším okolí ve
spolupráci s Policií ČR

a) hoši a dívky do 8 let (ročník 1994 a mladší) DUATLON / běh 600 m,
cyklistika 1.800 m, běh 300 m, START závodu v 9.30 hod.
b) hoši a dívky 9−10 let (ročník 1992−1993) DUATLON / běh 800m, cyklisti−
ka 1.800m, běh 400 m, START závodu v 10.00 hod.
c) hoši a dívky 11−12 let (ročník 1990−1991) TRIATLON / plavání 100 m,
cyklistika 3.300 m, běh 1.000 m, START závodu v 11.00 hod.
d) hoši a dívky 13−14 let (ročník 1988−1989) TRIATLON / plavání 200 m,
cyklistika 4.800 m, běh 1.500 m, START závodu v 11.45hod.
e) AQUATLON / plavání 100m, běh 1.000m. Závod pro rodiče s dětmi.
Jednu disciplínu absolvuje rodič, druhou dítě, START závodu 12.30 hod.

Dívky a hoši budou startovat společně, ale hodnoceni budou zvlášť.

Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích budou odměněni
diplomy a věcnými cenami.
Pokud máte zájem o to zazávodit si v pátečním závodě, či v sobotních
závodech, kontaktujte:

V případě zájmu o start v rámci dětského triatlonu nebo o pomoc při přípra−
vě a organizaci závodu (odměna + tričko) kontaktujte:

Plavání:
Cyklistika:
Běh:
Cíl + depo + vyhlášení:

Plavání:
Cyklistika:
Běh:
Cíl + depo + vyhlášení:

Plavání:
Cyklistika:
Běh:
Cíl + depo + vyhlášení:

Kategorie a délky tratí:

Přihlášky k dětskému triatlonu na místě vždy do 20 minut před startem
příslušné kategorie.

Podmínkou pro start v závodě je dobrý zdravotní stav a cyklistická přilba
(několik cyklistických přileb bude k dispozici před startem u pořadatelů
závodu).

TRIKAM s.r.o.: tel.: 02/5156 6000, 02/5156 2003,
fax: 02/5156 3004, Email: info@carlsbad.cz, Internet: www.carlsbad.cz

Oldřicha Dvořáka, tel.: 0603 781 052, tel. + fax: 017/ 323 05 05 (dětský
t r i a t l o n ) , 0 1 6 8 / 6 8 4 6 0 2 ( p o m o c o r g a n i z á t o r ů m ) ,
e−mail: oldrich.dvorak@carlsbad.cz

Výstava a trhy sportovního vybavení v průběhu závodu
(Rolava, Divadelní náměstí)
hudební Open − Air akce pro diváky a hosty. Akce v centru města.

10.00 KB − CARLSBAD OPEN TRIATHLON

16.00 KB − CARLSBAD MANAGER TRIATHLON

9.30 KB − CARLSBAD Dětský TRIATHLON, 4. ročník

2
EUROPEAN TRIATHLON GRAND PRIX 2002

MART−servis s.r.o.
vyhlašuje na den 21. 8. 2002

nedobrovolnou dražbu nemovitého majetku
02/Kv/Ou/2002
Budova č.p. 44 s pozemkem nacházející se v Ostrově na starém náměstí
vedle radnice. Začátek dražby: v 11.00 hod.
Nejnižší podání: 1.100.000 Kč,
Dražební jistota: 300.000 Kč
Datum prohlídky: 2. 8. od 10.00 hod.

Stavební parcela č. 215 leží za starým náměstím v Ostrově
v ul. Dlouhé a sousedí s pozemky patřící k č.p. 44 a 45.
Začátek dražby: 13.00 hod.
Nejnižší podání: 200.000 Kč, Dražební jistota: 50.000 Kč
Datum prohlídky: 2. 8. od 11.00 hod.

Řadová garáž v ul. V Lučinách (Dvory) poblíž závodiště koní a prodejny
vozů Nissan. Garáž je označena č. 1476. Začátek dražby: 14.00 hod.
Nejnižší podání: 50.000 Kč, Dražební jistota: 15.000 Kč
Datum prohlídky: 1. 8. od 14.00 hod.

Pozemková parcela č. 53/2 umístěná v centru obce Kyselka
za kostelem. V KN je vedena jako ostatní plocha. Začátek dražby: 10.00 hod.
Nejnižší podání: 150.000 Kč, Dražební jistota: 30.000 Kč
Datum prohlídky: 1. 8. od 16.30 hod.
Další info: 02/21803354, fax: 02/21803352, 0777/224463, 0602/224460

01/Kv/Ou/2002

http://www.cmail.cz/martservis, martservis@cmail.cz

Budova č.p. 45 s pozemkem sousedící s budovou č.p. 44
Začátek dražby: 12.00 hod.
Nejnižší podání: 1.300.000 Kč, Dražební jistota: 350.000 Kč
Datum prohlídky: 2. 8. od 10.30 hod.

03/Kv/Ou/2002

04/Kv/Ou/2002

05/Kv/Ou/2002

LETNÍ PROVOZ MŠ
Ke dni 28. června ukončily provoz všechny mateřské školy

na území města Karlovy Vary.

Ostatní mateřské školy zahájí provoz opět od 26. srpna.
Helena Volková, OLKV

Od 1. července do 23. srpna bude letní provoz zajišťovat pouze
mateřská škola Mládežnická 6, Karlovy Vary − Rybáře.




