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• Den otevřených
dveří památek

• Povodně

• Šance pro
dlužníky

• Chystané investič−
ní akce

• Nejlepší sportovci

• Zájmové kroužky
pro děti

• Volby 2002
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KARLOVARS KÉ

Během léčebného pobytu se bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov setkal
i s karlovarským primátorem Mgr. Zdeňkem Roubínkem           Foto: A. Klimeš

Současnému primátorovi
jsme položili

několik otázek zaměřených na problé−
my, o které se občané nejčastěji
zajímají.

Dospěli jsme k výraznému posunu.
Zastupitelstvo města se na základě
předložených studií shodlo na vypsání
výběrového řízení na rekonstrukci a
následný prodej tohoto bývalého
hotelu. Případní zájemci budou muset
splnit řadu podmínek, mj. prokázat
zajištění potřebných financi nejen ke
koupi, ale i na opravu objektu a složit
jistinu ve výši pěti miliónů korun.
Rozhodující pochopitelně bude
nabídková cena, ale také podnikatel−
ský záměr. Chceme, aby budoucí
majitel, kterému bude Národní dům
prodán včetně pozemků až po dokon−
čení rekonstrukce a dostavby objektu,
umožnil ve svých prostorách konání
veřejných jednání zastupitelstva města
a byl vstřícný rovněž k potřebám
Mezinárodního filmového Festivalu

Mgr.
Zdeňku Roubínkovi

Vedle Lázní I je nejsledovanější
karlovarskou budovou Národní dům.
Odborníci i laici již léta diskutují o
jeho dalším využití. Došli již zastánci
prodeje se svými odpůrci k dohodě?

Karlovy Vary. V současné době
již má město čtyři písemné nabídky od
zájemců, další byly projeveny zatím
pouze ústně. Náklady na rekonstrukci
objektu jsou odhadovány zhruba na tři
sta miliónů korun, prodejní cena by se
měla pohybovat kolem třiceti až
čtyřiceti miliónů.

Jiný názor mají představitelé města
na další osud Lázní I. Uvažují o tom,
že by tato unikátní balneologická
budova měla zůstat v městském
majetku.

Vybudování druhé ledové plochy
měly některé strany již ve svém
volebním programu, je tedy nejvyšší
čas jej splnit. Nebude se jednat o
tréninkový led pro ligové hokejisty,
a  l  e o z  á  z  e  m  í
k bruslení š i roké veřejnost i .
Vybudováno bude během měsíce října
v areálu dostihového závodiště ve
Dvorech, přípravy jsou v plném
proudu. V dopoledních hodinách
budou kluziště využívat především
žáci škol v rámci hodin tělesné
výchovy, odpoledne pak veřejnost.

Dočkají se na podzim karlovarští
občané konečně ledové plochy, která
bude sloužit veřejnosti?

Zařízení má mobilní chladící agregát,
který bude následně v teplých měsí−
cích odmontován, aby mohla tato
plocha sloužit např. tenistům nebo
jiným sportovním aktivitám. Bude
tedy využívána po celý rok.

Jsem rád, že Univerzita třetího věku
zahájí svou činnost již letos v říjnu.
Původní záměr zdejší vysoké školy
totiž počítal až s dalším školním
rokem. Podařilo se nám vedení
přesvědčit, že ve městě takového
významu není dobré přípravy protaho−
vat. Senioři usilovali o zřízení této
instituce marně několik let. A odvděči−
li se nám opravdu nebývalým zájmem.
Prakticky okamžitě byla kapacita sto
čtyřiceti míst obsazena. Nebylo ani
možné vyhovět všem zájemcům.
Nicméně projekt se teprve rozbíhá,
v příštím roce bude samozřejmě
pokračovat.

Blíží se začátek nového školního
roku. Letos poprvé usednou v lavicích
také poněkud nezvyklí studenti−
posluchači Univerzity třetího věku.
Projevili senioři zájem o tuto aktivi−
tu?

Koncem června se v našem městě
konala již tradiční konference o

ekologické dopravě. Daří se
Karlovým Varům zavádět na linkách
MHD autobusy na plynový pohon?

Předpokladem úspěšné léčby je mj. i
kvalitní životní prostředí. Proto město
Karlovy Vary v zájmu zlepšení
lázeňského klimatu připravilo pilotní
projekt plynofikace vozového parku
MHD. V rámci této akce se během tří
let mělo především po lázeňském
území rozjet celkem sedmnáct autobu−
sů poháněných stlačeným zemním
plynem. Realizace tohoto projektu
není vzhledem k vysoké finanční
náročnosti možná bez získání státní
dotace, která by vyrovnala rozdíl ceny
mezi běžným nízkopodlažním
autobusem a vozem na plynový
pohon. Tu jsme měli přislíbenou od
bývalého ministra pro životní prostře−
dí. Bohužel jsme však nenašli dostatek
pochopení u Státního fondu životního
prostředí. Nyní je po volbách, na
ministerstvu došlo ke změnám,
zkusíme tedy studii prosadit.
Rozhodně se tohoto projektu nemíní−
me vzdát.

Samotná plynofikace MHD ovšem
nemůže být konečným řešením.

SNAŽÍME SE PLNIT SLIBY

Pokračování na str. 2

UPOZORNĚNÍ
Od 22. září dochází na celém území
republiky k přečílování telefonních
stanic. Před stávající číslo se
v Karlovarském kraji přidá 35

35 311 81 11

(nové
číslo magistrátu města bude tedy:

− z celé ČR bez
předvolby).

PODĚKOVÁNÍ
Vel i ce děku j i v šem,
kteří se zapojili do boje
s povodněmi.

Ocenění zasluhují kromě
profesionálních i dobro−
volných hasičů zejména
strážníci městské policie,
kteří neustále objížděli
nejvíce ohrožené lokality,
podávali pravidelná hláše−
ní a pomáhali, kde bylo
potřeba.

Dále děkuji zaměstnan−
cům firmy Kattenbeck,
kteří v kritické situaci
v pozdních nočních hodi−
nách zahájili mimořádnou
směnu k provedení nezbyt−
ných preventivních opat−
ření.

Mgr. Zdeněk Roubínek
primátor města
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Dokončení ze str. 1
Hledáme způsoby, jak ulehčit obchod−
ně − správnímu území komplexně.
V současné době vzniká s tímto
zadáním studie, která by měla ukázat
nejoptimálnější řešení.

Zásadní změny očekáváme v ob−
lastech ekonomické a personální. Ty
nebyly v minulém období dobře
zajištěny. K umělecké stránce divadla
připomínky nejsou, ta byla dobrá.
Právě z tohoto důvodu byl vybrán
právě Ing. Koťátko, který je na rozdíl
od bývalého řiditele nikoliv umělec,
ale ekonom. Chce se věnovat řízení
provozu divadla. Kvalitu představení
ponechá uměleckému šéfovi. Jan
Koťátko přichází z funkce finančního
ředitele chemického závodu a divadlo
je pouze jeho koníčkem. Za cíl si dal
nápravu hospodaření Městského
divadla. A to je změna, kterou divadlo
nutně potřebuje.

Začátkem prázdnin byl dokončen
audit Městského divadla v Karlových
Varech. Na podzim bude mít tato
příspěvková organizace nového
ředitele. Očekáváte nějaké zásadní
změny ve fungování této příspěvkové
organizace?

Nedávno skončil největší karlovar−
ský svátek sportovců − triathlon.

Výtěžek ze startovného byl věnován
na dobročinné účely?

V minulém čísle KRL jsme psali o
nově vznikajících dětských hřištích.
Během léta ale vyrostlo také několik
nových sportovišť?

Triathlon se bude příštím rokem
konat v Karlových Varech již podesá−
té. Jedná se bezesporu o sportovní
akci, která se těší největšímu zájmu
médií, ale i široké veřejnosti. Osobně
toto klání sleduji již od jeho zrodu, sám
jsem si na vlastní kůži dvakrát vyzkou−
šel, o jak náročný závod se jedná,
naposledy letos. Spolu s organizátory
doufám, že se zde podaří příštím
rokem zopakovat loňské úspěšné
Mistrovství Evropy. Je velmi sympa−
tické, že triathlonisté myslí i na
dobročinné účely. Startovné ve výši
třiceti pěti tisíc věnovali v letošním
roce Dětskému domovu pro děti do tří
let v Zítkově ulici. Paní primářka byla
velmi mile překvapena. Z daru domov
zlepší vybavení kuchyní mléčné a pro
batolata, možná ještě hernu. Takováto
charita je vždy vítána.

Dva kurty na plážový volejbal a
štěrkové hřiště na petanque byly
otevřeny v druhé polovině června
v areálu koupaliště Rolava. Během
prázdnin probíhá náročná rekonstruk−

ce sportovního areálu u ZŠ Konečná
na sídlišti Čankovská, které bude
sloužit rovněž široké veřejnosti.

Nedá mi, abych nepochválil přís−
pěvkové organizace, které se starají
o dětská hřiště. Jen v průběhu dvou let
vybudovala Správa lázeňských parků
po celém městě na deset nových
hracích areálů, především v mís−
tech, kde tato zařízení dosud chyběla,
tj. v okrajových částech a ve vnitřním
lázeňském území. Nejnovější bylo
otevřeno začátkem srpna na Olšových
Vratech.

Také Lázeňské lesy přispěly výraz−
ně a navíc z vlastní iniciativy. A tak si
děti dnes mohou pohrát i na lesních
vycházkách. Některé maminky sem
v parních letních dnech podnikají
s dětmi cílené výlety za chládkem.

Festival se během posledních devíti
let stal nejprestižnější filmovou
přehlídkou „na východ od západu“ a
patří k nejvýznamnějším akcím svého
druhu v celosvětovém měřítku.
Výborně dotváří image města jako
kosmopolitního centra oddechu. Je
v našem zájmu si jej udržet. Již léta
apeluje festivalový ředitel Jiří Bartoš−

Kulturní událostí číslo jedna je
každoročně MFF. Město ji jistě
podpoří i v dalších letech?

ka na nedostatek promítacích sálů a na
zaostalost jejich technického zázemí.
Skutečně dávno neodpovídají význa−
mu této akce. Po revoluci prošel
festival obdobím nadšeného budování
„na koleně,“ ale to samozřejmě
nemůže trvat věčně. Musíme jednat.

Vzhledem k tomu, že zdejší kina
během roku nebývají plně vytížená,
byla by výstavba dalšího zbytečná.
Z tohoto důvodu chystáme vybudová−
ní objektu, který by byl využíván
různými subjekty pro konání vzdělá−
vacích, kulturně společenských a
jiných akcí.

Vyhodnocením současných mož−
ností se jako nejrychlejší a nejefektněj−
ší řešení situace jeví přestavba kina
Čas v centru města. Mohl by zde
vyrůst komplex tří sálů nad sebou
s kapacitou kolem dvou set míst a
dalším zázemím. Sloužily by nejen
filmovým projekcím, ale také potře−
bám sousední vysoké školy, případně
k jednání zastupitelstva města,
konference, kongresy apod. Jeden sál
by měl být celoročně kinokavárnou.

Otevřené zůstává řešení areálu
Letního kina, který dle znaleckého
posudku není v havarijní stavu, jak
bylo původně avizováno.
Děkuji za rozhovor. Hana Kaňovská

Podle informací Ing. Stanislava
Průši, tajemníka městské povodňové
komise, na karlovarských řekách platí
tato kritéria pro vyhlášení povodňové−
ho stavu:

V pondělí 12. srpna ve 23.00 hodin
se na půdě karlovarského magistrátu
sešla městská povodňová komise. Po
vyslechnutí aktuálních zpráv o situaci
na hladinách řek se členové komise
vydali na obhlídku města, zejména
jeho okrajových čtvrtí. Současně byli
aktivizováni dobrovolní hasiči a fa.
Kattenbeck. Společnými silami tak
byla vyřešena svízelná situace obyva−
tel domu v Třeboňské ulici č. 8 a
v pečovatelském domu ve Staré Roli,
ulici Závodu Míru. Oběma objektům
hrozilo akutní nebezpečí vytopení.

Ve 23.20 hodin byl vyhlášen
II. stupeň povodňové aktivity na řece
Rolavě a za další hodinu a půl (úterý
13. 8. v 0.57 hodin) dokonce stupeň
třetí, znamenající stav ohrožení.
Tehdy výška sloupce vodní hladiny
dosáhla hrozivých 220 cm, což byla
podle slov Ing. Průši vůbec nejvyšší
hodnota změřená na říčce Rolavě za
poslední léta!

Hladina řeky Teplé se držela

OHŘE :

TEPLÁ

ROLAVA

• Magistrát držel noční pohotovost

I. stupeň 190 cm, II. stupeň
230 cm a III. stupeň 270 cm

I. stupeň 130, II. stupeň 170
a III. stupeň 195 cm

I. stupeň 160, II. stupeň
195 a III. stupeň 220 cm.

v přijatelných mezích díky uvážlivé−
mu odpouštění březovské přehrady
dělo se tak proto, aby v ní zůstala
potřebná rezerva, což se dařilo.

Na Ohři byl vyhlášen II. stupeň
povodňové aktivity (230 cm) v 1.22
hodin ráno. Potom však naštěstí
přestalo pršet, voda z hor opadla,
hladina Rolavy začala klesat a tím
pádem se také stabilizoval stav na řece
Ohři.

Ráno, po osobní kontrole všech
měrných míst, zrušil primátor telefo−
nicky III. stupeň na Rolavě. Další
prognóza byla příznivá, hladina vody
v řekách přestala stoupat a v Rolavě
dokonce výrazně klesla.

Na základě pravidelného měření
výšky sloupce vodní hladiny v řece
Ohři a následného hlášení aktuálního
stavu městské povodňové komisi
mohl 13. 8. krátce před 15. hodinou
mohl být se značnou úlevou odvolán
dosud platný II. stupeň povodňové
aktivity! Hladina klesla pod 190 cm,
které jsou limitující hodnotou pro
vyhlášení II. stupně.

Primátor Zdeněk Roubínek svolal
mimořádné zasedání rady města, na
kterém byla projednána opatření,
navržená vedením města jako okamži−
tá pomoc nejhůře postiženým oblas−
tem ČR. Byl zvolen následující
postup:

Již ráno poslal primátor prostřednic−

• Živel se umoudřuje…

• Jak pomoci postiženým oblastem

tvím e−mailových adres a faxu

, kterých se povod−
ně příliš nedotkly. Apeloval v ní na

při
poskytování finanční pomoci a žádal
ostatní primátory o aktuální informa−
ce. Jenom tak lze předejít

a chaotickému rozesílání
finančních příspěvků.

Mimořádná rada města projednala a
doporučila zastupitelstvu města ke
schválení rozpočtové opatření

určených na

obcí postižených povodněmi to vše
. Zastupitelstvo

bude toto rozpočtové opatření projed−
návat na zářijovém zasedání.

Mimořádná rada, jednající ve
složení Mgr. Roubínek, Ing. Malý,
Ing. Janisch, Michal Mundl a Ing.
Lamka, projednala rovněž záměr
magistrátu města vyhlásit humanitární
a charitativní pomoc, stejně jako
veřejnou sbírku na pomoc obcím
postižených povodněmi. Jako impuls
vyslaný veřejnosti

Příspěvky je možno zasílat
na bankovní účet

osobní
výzvu všem kolegům primátorům
statutárních měst

společný a koordinovaný postup

nesystema−
tickému

o
navýšení výdajů soli−
dární pomoc k obnově infrastruktu−
ry
ve výši 1.000.000 Kč

složili na místě
přítomní členové z vlastních zdrojů
základní částku

.

do 30. září
č . : 1 0 4 3 0 1 9 7 7 7 / 5 5 0 0
u Raiffeisenbank, a.s.
Další důležité kontakty:

do společného
fondu

Červený kříž

9.00 do 15.00

Farní charita:
,

nonstop
24 hodin

H a s i č s k ý z á c h r a n n ý s b o r
Karlovarského kraje:

v pracov−
ní dny od 8 do 15 hod

Kontakty:
tel.: 350 24 76 (pan Dostál)
tel.: 350 21 90 (pan Vachuda)
e−mail: kraj−kv.oo@firerescue.cz

http://www.mmkv.cz

:
Každou středu od

hodin je možné ve

(vedle budovy ZČE) odevzdat
pomoc ve formě: hygienickéch potřeb,
čistících prostředků, balené vody,
nádobí, příborů, oblečení, dek, spacích
pytlů, trvanlivých potravin, gumových
holínek atd.

adresa:

(v polovině kopce k vysílači),
denně odebírá pomoc

stejnou jako Červený kříž. Navíc
nabízejí ubytování pro 20 osob.

koordinuje
pomoc od organizací a firem i pomoc
lidem postiženým v Karlovarském
kraji.

Shromaždiště je otevřené
.

Aktuální informace o pomoci
povodněmi post iženým
naleznete také na internetové stránce
m  a  g  i  s  t  r  á  t  u m  ě  s  t  a

.

Hermína Kaňková,
tel.: 0606 109 918.

Pavla Andrejkivová,
tel.: 0777 767 030

skladu Červeného kříže v Jateční ul. č.
15

Větší množství je nutno
konzultovat předem telefonicky!

Charitní
dům Svobodova 743, Stará Role

Alexander Klimeš

l idem

JAK KOLEM NÁS ŠLY POVODNĚ

SNAŽÍME SE PLNIT SLIBY
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BLÝSKÁ SE NA ČASY?

Léto je rájem stavařů, vyrůstají
budovy i komunikace, rekonstruují se
stávající objekty… O tom, na co se
mohou v nejbližší době těšit obyvatelé
Karlových Varů jsme hovořili
s náměstkem primátora

.

Město postrádá multifunkční areál,
který by kromě sportovišť pro lední
hokej, halové míčové hry a po případě
další sporty splňoval také podmínky
pořádání velkých výstav a kulturních
akcí. Jako nejvhodnější pro umístění
takovéto stavby se jeví areál AC Start
v Tuhnicích, kde je město téměř
stoprocentním vlastníkem pozemků.
Zatím je hotova pouze první studie,
která měla ukázat, jaký objem lokalita
pojme, tj. jaká sportoviště by zde
v budoucnosti mohla vyrůst. Počítá se
třemi halami: dvěma multifunkčními,
třetí s plaveckým bazénem. Součástí
areálu by měl být také parkovací dům a
ubytování typu Formule 1. Nyní
jednáme s jednotlivými sportovními
svazy, které se vyjadřují k optimální−
mu využití jak celého komplexu, tak
jednotlivých hal. Jednáme o možnosti
získat i podporu ČSTV a Českého
olympijského výboru. Karlovy Vary
jako sídlo kraje a líheň mnoha vrcholo−
vých sportovců by si zasloužily lepší
zázemí, než jaké tu dosud je.

Tato akce byla předloni odložena
kvůli sporu o materiál, kterým by měla
být třída T. G. Masaryka vydlážděna.
Obě varianty přírodní i umělý kámen
měly své zastánce mezi odborníky i
laickou veřejností. Památkáři trvali na
přírodním materiálu, proto město
nechalo studii přepracovat dle poža−
davků Státního ústavu památkové
péče. S investicemi bude počítáno
v rozpočtu na léta 2003 až 2004, pokud
se však podaří získat finance z progra−
mu Phare, což je v současné době
v jednání, přípravné práce by mohly
skutečně začít ještě letos. První etapa
by pravděpodobně zahrnula okolí
hlavní pošty. Jedná se o klíčový bod −

Michalem
Mundlem

Začátkem června jste novinářům
představil studii multifunkční haly.
Její výstavbu by jistě uvítala většina
Karlovaráků.

Po dvou letech svitla opět naděje na
vydláždění hlavní obchodní třídy
města. Dočkáme se zahájení prací
ještě letos?

nástupní místo do lázeňské zóny, a
zatím opravdu městu čest nedělá.

Dle různých průzkumů by v našem
městě údajně mělo chybět více něž
čtyři a půl tisíce bytů. Skutečnost je asi
taková, že se nám jich nedostávají
zhruba tři tisíce. I tohle číslo je při−
nejmenším alarmující. Současné
vedení radnice se proto snaží nastarto−
vat bytovou výstavbu. Město
v současné době disponuje několika
lokalitami pro výstavbu bytových
domů, nejlépe je připravena stavba
v Mozartově ulici v Drahovicích, kde
by mělo ve dvou etapách vyrůst 51
bytových jednotek, 15 jako dostavba
ke stávající nemovitosti a 36 v samo−
statném řadovém domě. Součástí
výstavby budou samozřejmě také
garáže a dětské hřiště. Samotná
realizace by měla začít již na podzim,
první byty by mohly být předány
koncem příštího roku.

Připravujeme výstavbu v dalších
lokalitách, pět bytových domů o
čtyřiceti bytových jednotkách by mělo
vyrůst v Třeboňské ulici v Rybářích,
další v ulicích Komenského v Doubí,
S ta ré Kys ibe lské a Krokově
v Drahovicích a zejména pak obytný
komplex U Vysílačky ve Staré Roli,
kde je plánována výstavba 350 až 400
bytů. Mělo by se jednat o laciné
bydlení pro mladé, státní politika
v tomto směru preferuje malometrážní
byty. Přispívá na vybudování bytové
jednotky ne dle výměry bytu. Pokud
příprava proběhne hladce, mohlo by se

Karlovy Vary trpí již řadu let také
akutním nedostatkem bytů. Jejich
výstavba v poslední době „usnula.“
Blýská se na lepší časy?

Tento počet ale asi situaci nevyře−
ší?

začít stavět v příštím roce, přičemž
první etapa, asi sto bytů by mohla být
dokončena v roce 2004.

Pro seniory byl v původním projek−
tu naplánován dům s pečovatelskou
službou. Během let se však ukázalo, že
poptávka je mnohem větší po bydlení
v penzionech pro důchodce, proto
uvažujeme o změně.

Starorolští občané protestovali proti
výstavbě hypermarketu, ne proti
bytovým domům. Navíc se nejedná o
klasické sídliště, obvyklé v éře
socialismu. Studie řeší infrastrukturu,
optimální poměr zeleně, dopravu…
Měla by zde vyrůst sídelní lokalita
nového typu, umožňující lepší kulturu
bydlení a občanskou vybavenost, než
na jakou byli obyvatelé sídlišť zvyklí.

Určitě největší investiční akcí
v tomto resortu je rekonstrukce
sportovního areálu u ZŠ Konečná
v Rybářích. Školní hřiště zde dostává
nový moderní povrch, který budou
moci na podzim vyzkoušet nejen
školáci, ale i široká veřejnost.

Opravují se ale i školní budovy
např. na nábř. Jana Palacha, ve Šmera−
lově a Truhlářské ulici.

Počítá projekt také s bydlením pro
seniory?

Stará Role již několik let poukazuje
na zahuštěnost své lokality. Přesto
zde plánujete výstavbu nového
sídliště?

Letní prázdniny jsou obdobím, kdy
se provádějí rekonstrukce a opravy
školských zařízení. V září budou moci
školáci i jejich rodiče posoudit, zda
město tuto oblast nezanedbává…

Vždy v létě se zhoršuje dopravní
situace ve městě. Dlouhá léta připra−
vovanou výstavbu průtahu neustále
něco brzdilo. Změnila se situace?

V květnu byla schválena projektová
dokumentace, momentálně připravu−
jeme spolu s Ředitelstvím silnic a
dálnic stavební řízení. Průtah je
součástí rychlostní komunikace od
hranic do Prahy, město přispívá pouze
na tu část, která se ho bezprostředně
týká. Tedy např. sjezdy a přemostění
do Tuhnic, či některé výkupy pozem−
ků. Stavět by se mělo začít na jaře
příštího roku, na dokončení si budeme
muset počkat pět až sedm let.

V současné době, kdy je průtah
doveden téměř „k branám města“ už je
na takovéto úvahy pozdě. Ostatně
komunikace se vyhýbá lázeňskému
centru a nejedná se o dálnici. Po celé
délce průtahu budou odlišeny rych−
lostní úseky dle zástavby, kterou
povedou. Nedávno zpracovaná studie
ukázala, že dostavba průtahu by měla
vyřešit většinu problémů v západní
části města. Poměrně důležitou roli
zde bude hrát dodatečně naplánovaný
most z Rybář do Tuhnic, který výrazně
ulehčí mostu Chebskému. Převezme
zejména zátěž z centra města. V této
lokalitě přemostění Ohře již po řadu let
citelně chybělo. Nicméně v roce 1990
asi těžko mohl někdo odhadnout, že za
pouhých dvanáct let bude činit nárůst
dopravy ve městě téměř sedmdesát
procent a předpokládá se, že i nadále
poroste.

Územní plán výhledově počítá s
možností vybudování severního
obchvatu města. Kdy a za jakých
podmínek bude možné tuto investici
realizovat, nelze v současné době říci.

Hana Kaňovská

Karlovy Vary jsou ve špičkách
prakticky neprůjezdné, neuvažuje se
o odklonění dopravy mimo město?

Děkuji za informace.

Studie přemostění průtahu z Rybář do Tuhnic
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Rybářský kroužek

Rybolovná technika

Německý jazyk

Německý jazyk

Anglický jazyk

Kurz hry na flétnu

Výtvarný kroužek

Správná dívka

Ruština

Počítače

Počítačové hry

Programování

Lodní modeláři

Železniční modeláři

Motokáry

Filatelie

Odbíjená

Základní pohybová průprava

Cvičení pro děti a maminky

Rokenrol − pro chlapce i dívky

STŘEDISKO ČANKOVSKÁ

Oddělení přírodních věd a jazyků

Technické oddělení

Taneční oddělení

tel. 356 42 22, Čankovská 9

(ZŠ Truhlářská)

pondělí, úterý, od 3. třídy, získání
znalostí z rybářství, praktického
rybolovu, získání rybářského lístku a
povolenky

čtvrtek 16.00 hodin, od 3. třídy, nácvik
sportovních disciplín, praktický
rybolov, získání rybářského lístku,
povolenky, soutěže

pondělí od 15.00 hodin, pro začáteční−
ky, 1. až 3. třída

pro předškoláky v dopoledních i
odpoledních hodinách

pondělí od 17 hodin, pro začátečníky,
4. až 6. třída

středa 15.30, od 1. třídy, pro začáteční−
ky, skupinová výuka

pro předškoláky, kreslíme, hrajeme si

od 1. třídy, jednoduché ruční práce,
aplikace batikování, drobné výrobky
z textilu apod.

pátek 16.00 hodin, pro začátečníky, od
4. třídy

výuka pro začátečníky i pokročilé, pro
děti nad 10 let

vhodné pro děti do 10 let

pro děti, které již zvládly výuku pro
pokročilé

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

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

čtvrtek a sobota, stavba motokár, pro
děti od 5. třídy

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

středa 17.30 − 18.30
pro dívky se základy odbíjené, od 6.
třídy

pro děti 3 − 5 let, určeno jako průprava
pro další pohybové aktivity, cvičení na
držení těla, průprava na gymnastickém
koberci, rytmická cvičení
pondělí 15.30 − 16.30 hodin, zahájení
30. 9. zápis v týdnu od 2. do 6. 9.

zaměřeno na rozvoj motorických
schopností a řeči, zahájení cvičení
úterý 1. 10. v 10.00 hodin

od 1. třídy ZŠ, základní kurz pro
začátečníky, od října do ledna, první
schůzka: 4. 10. od 15 do 17 hodin,
možnost pokračovat v tanečním klubu

začátečníci i pokročilí, první schůzka:
4. 10. od 15 hodin

Jazz dance, modern dance, moderní
taneční techniky, pondělí, středa 19.30
− 21.00, první schůzka: 16. 9. od 19.30

zkoušky úterý 16.00 − 16.45 hodin,
zahájení 3. 9. − zápis nových dětí

zkoušky úterý 16.45 − 17.45 hodin,
zápis nových dětí 3. 9.

schopní tanečníci a tanečnice, zkoušky
úterý 17.45 − 19.15 hodin

přijímá nové členy − nutná osobní
návštěva a absolvování pohybové
průpravy, zkoušky: pondělí 16.30 −
18.30, čtvrtek 15.00 − 17.30, zápis 5. 9.
od 15.00 do 17.30

děti od 2. třídy ZŠ, výjimečně i mladší,
podmínkou dobrá pohybová úroveň a
absolvování taneční průpravy,
zkoušky: úterý 16.00 − 17.30 hodin,
středa 16.00 − 17.30, zápis: úterý 10. 9.
od 16.00 do 17.30

cvičení na míčích, léčebný aerobik,
pod dohledem odborníka, dle zájmu je
možné rozdělení cvičení na starší a
mladší, pondělí 19.00 − 20.00 zahájení:
30. 9. v 19.00

od 15 let, trénink 2× týdně − úterý,
čtvrtek, zahájení: 1. 10. od 18.00

vždy v pondělí, pro začátečníky i
pokročilé, zápis 2. − 6. 9., první
schůzka 30. 9. v 16.00

Každou středu 18.45 − 20.45, zahájení
18. 9.

od 7 let, pondělí, úterý, divadelní
základy, náprava řeči, cvičení na
soustředění, odborné vedení − karlo−
varská herečka Mgr. Dagmar Pušová,
přihlášky 2. a 3. 9. od 15.00,

úterý a středa − pro školní děti, různé
výtvarné techniky, práce s hlínou
zahájení: 17. a 18. 9. od 17.00, zápis
v týdnu od 2. do 6. 9.

Kursy začnou podle zájmu od října,
pro dospělé i děti, odborné vedení,
předběžné přihlášky od 2. do 6. 9.

od 1. třídy

zájemci se znalostmi základů aerobiku

Rokenrol − formace dívek

Komorní soubor − pro pokročilé
tanečníky s praxí

FOLKLÓRNÍ SOUBORY
Nejmladší oddělení 5 − 6 let

Prostřední oddělení 1. − 3. třída ZŠ

Nejstarší oddělení od 4. třídy ZŠ

Taneční soubor "MLS" − od 4. třídy
ZŠ

Taneční soubor

Rehabilitační a relaxační cvičení

Taneční skupina Euforia

Kytarový kroužek

Jóga pro dospělé

Dramatický kroužek a jóga pro děti

Výtvarný kroužek a keramika

Kurs paličkování
Kurs malování na hedvábí

Aerobik pro začátečníky

Aerobik pro pokročilé

PŘIPRAVUJEME:

Sportovní oddělení

Aerobik juniorský základní

Aerobik silový

Aerobik − ženy

Šerm

Moderní gymnastika

Plavání

Judo

Šachy

Florbal

Dívčí kopaná

PROHLÍDKY MINIZOO pondělí
až pátek od 8.00 do 16.00
Chovatelský

Teraristický

Přírodovědný

Zoologický

Ponny klub

Klub mladých táborníků

Akvaristický

Rybářský

Minikáry

Počítače

Kopaná

Odbíjená

Německý jazyk

Výtvarný kroužek

Kurz hry na flétnu

Dívčí klub

kategorie 13 až 17 let, zájemci musí
znát základní pravidla a cvičit aerobik
alespoň dva roky

posilování všech partií těla, pro
každou věkovou kategorii

všechny druhy aerobiku

od 4. třídy, pro dívky a chlapce, vedení
bývalých reprezentantů

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

, 1. −
4. třídy, i pro předškoláky, pro plavce i
neplavce, základy plavání

pro chlapce i dívky od 7 let, začáteční−
ky i pokročilé, výcvik juda a sebeobra−
ny

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

pro chlapce a dívky od 4. třídy

pro dívky od 12 let

od 2. třídy, chov drobného zvířectva
(morčata, křečci apod.)

od 2. třídy, chov terarijních zvířat

od 2. třídy, vycházky do přírody,
poznávání života v přírodě

od 2. třídy, chov drobných hlodavců,
exotického practva

od 1. třídy, péče o poníky, trenink jízd

od 3. třídy, turistika, výlety, pobyt
v přírodě

od 1. třídy, chov akvarijních ryb,
stavba akvária

od 2. třídy, získání rybářského lístku a
povolenky

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

od 1. třídy, základy práce na PC

od 2. třídy, rekreační kopaná

od 4. třídy, pro dívky i chlapce

pro začátečníky 2. − 5. třída

pro předškoláky a 1. třídu

pro děti od 1. třídy, skupinová výuka

od 2. třídy, ruční práce, základy

(školní bazén na Růžovém Vrchu)

tel.  356 29 61, Rolavská 295
STŘEDISKO STARÁ ROLE

stolování, jednoduché výrobky

od 1. třídy, modelování, výrobky
z keramické hmoty.

od 8 do 11 let, základy astronomie
hrou

od 10 do 18 let, pro pokročilé
Přihlášky přijímáme na výše uvede−
ných kontaktech do 20. 9. Schůzka ve
čtvrtek 26. 9. v 18.00 hodin určena
rodičům, zahájení kroužků: v úterý 1.
října v 16.00 hodin, ve čtvrtek 3. října
v 17.00.

úterý 16.00  schůzky dospělých členů
středa 16.00  kroužek radioamatér−
ského vysílání pro děti a mládež
(moderní vysílačky)
čtvrtek 16.00 kroužek základů
elektrotechniky a radiotechniky pro
mládež
Každý první a třetí víkend v měsíci
závody na sportovním středisku
Blatenský vrch
Přihlášky a bližší informace na tel.:
357 87 00, Petr Novák, předseda
radioklubu.

neplavci − skoroplavci − plavci od 5 do
12 let, výcvik na hluboké vodě
út 15.00 − 16.00, 17.00 − 18.00 a 18.00 −
19.00
čt 15.00 − 16.00 a 16.00 − 17.00

chlapci 6 až10 let st 15.00 − 16.00
děvčata 8 až 12 let st 16.00 − 17.30

chlapci a děvčata 9 až 12 let út 18.00 −
19.00, st a čt 16.00 − 18.00

chlapci a děvčata 8 až 12 let čt 16.00 −
17.30

pro dospělé čt 18.00 − 19.00
pro děti čt 17.00 − 18.00

Keramický

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Nabídka astronomických kroužků a
klubů

HNUTÍ SPRÁVNÝCH
KAMARÁDŮ A KAMARÁDEK,

LEGRACE A POHYBU

plavecký výcvik

všeobecná gymnastika:

sporty a pobyt v přírodě:

aerobik

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

e−mail: hvezdarna.kv@email.cz

Úterý 16.00 − 18.00 (jednou za 14 dnů)

Čtvrtek 17.00 − 18.00 (jednou za 14
dnů)

Kroužky se konají na hvězdárně
Hůrky. Odjezdy autobusů MHD č. 8.
od Tržnice v 15.35 hodin a v 16.35
hodin. Nazpět z Hůrek v 18.20 hodin a
v 19.31 hodin. Doprovod k autobusu
dětem zajišťujeme.

Klubovna Růžový vrch, Sedlecká 5,
360 10 Karlovy Vary

kontakt: 0602 962 410. Miroslav
GIGAL, 017/322 13 80 v pondělí a

čtvrtek od 20 do 22 hodin

bazén Domova mládeže při SPRŠ
v Drahovicích

Zvláštní škola Svahová ul.

ZŠ Školní ul. ve Staré Roli

Dětská vesnička SOS Doubí

Zvláštní škola Svahová ul.

RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO
MĚSTA OK1KVK

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2002/2003
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Václav Kupilík − běžecké lyžování
Letos sedmnáctiletý student

druhého ročníku Gymnázia Ostrov
stál na lyžích poprvé v pěti letech. O tři
roky později se jim začal věnovat
závodně a postupně se vypracoval až
na evropskou úroveň. Ke sportu jej
vedli rodiče, kteří rovněž lyžují,
tatínek je bývalý závodník. Jeho
trenérem je ale Jan Novák, božídarská
legenda, vychovatel takových es,
jakými jsou Lukáš Bauer či Milan
Šperl. Pod trenérovým dohledem je
Václav pětkrát týdně, denně musí
zvládnout až 35 kilometrů na lyžích,
kole, kolečkových lyžích či během.

Dobré pro posilování kondice je prý i
pádlování, ale i brigády v lese či na
sklizni sena, důležitá je i rehabilitace.
Při běhu na lyžích upřednostňuje tzv.
„bruslení.“ Rád by se kvalifikoval na
ZOH 2006, které budou v italském
Turíně. Byl již členem družstva
olympijských nadějí, které tvořlo osm
dívek a osm chlapců z celé republiky.

Dosud největší úspěchy zaznamenal
v loňské sezóně, kdy v závodech
Severského turné obsadil v kategorii
dorostenců jedno první a tři druhá
místa. Z Mistrovství republiky si ve
stejném období odvezl dvě zlaté a
jednu stříbrnou medaili, současně byl i
členem „stříbrné“ štafety. Také
poslední sezóna mu přinesla další
vavříny. Vyhrál všechny závody
kromě jediného, ve kterém skončil na
druhém místě.

Tohoto úspěšného sportovce, do
června ještě žáka základní školy, jsme
našim čtenářům představili již
v loňském roce. Své prvenství obhájil i
v další sezóně. Dojel na druhém místě
na Mistrovství republiky mladšího
dorostu a na třetím v juniorské katego−
rii. Zároveň jako člen družstva skončil
jednou na prvním a jednou na druhém
místě v závodech Světového poháru.
V nominačním závodě na MS juniorů
dojel jako první, přičemž věkem
odpovídá dosud kategorii starších
žáků.

Michal Buchtel − kanoistika

V konkurenci dvou set kajakářů
včetně kategorie mužů skončil
celkově na pátém místě. Patnáctiletý
Michal má ještě časovou rezervu. Na
vodě trénuje jednou týdně a to i v zimě,
neoprénový oděv je dobrým termore−
gulátorem. Kromě toho posiluje a
trénuje rychlost a obratnost několikrát
týdně v tělocvičně.

Do loňského roku trénoval se
starším bratem Martinem, rovněž
úspěšným závodníkem. Ten však
v loňském školním roce odešel do
Prahy studovat FTVS, takže společné
tréninky se staly vzácností. Sám
Michal postoupí po prázdninách mezi
středoškoláky, zahájí studium na
sportovní větvi Střední pedagogické
školy a Gymnázia v Lidické ulici.

Sny má obdobné jako každý
vrcholový sportovec dostat se až na
olympijské hry. K tomu je potřeba mj.
i dobrého zázemí. To zatím funguje na
Hubertusu. Zde však hrozí výstavba

elektrárny a výstavba umělého kanálu.
To by mu podmínky přípravy dlouho−
době velmi zkomplikovalo, jiný
vhodný terén široko daleko není.

Toto mladé sportovní odvětví se ve
světě začalo objevovat v sedmdesá−
tých letech, do Čech mu pak cesta
trvala ještě dlouhých dvacet let. První
klub tohoto zaměření založil právě
v Karlových Varech Rudolf Stránský a
dosud patří k nejlepším. Působí zde
několik mistrů a mistryň světa, mezi
které vloni přibyl Marek Oravský.
Začínal v sedmi letech s karate, ve
čtrnácti ho zlákal box a v devatenácti
se dostal ke kickboxu. Ten se také
provozuje v ringu, stejně jako jeho
známější předchůdce. Cílem je
zasáhnout soupeře, aniž by byl sám
zasažen. Kickbox se dále ještě dělí na
několik stylů, které se od sebe navzá−
jem liší stupněm tvrdosti: semikontakt
ligt kontakt, fullkontakt.

V současné době tento původně

Marek Oravský − kickbox

asijský národní sport prožívá ve světě
obrovský boom a to nejen v Evropě a
Americe, ale i v Africe, a to nejen mezi
muži, ale silně jsou zastoupeny i
kategorie žen. Mistrovství světa se
účastní na padesát států.

Marek Oravský trénuje denně pod
vedením Rudolfa Stránského a Luboše
Giorgiuttiho. K výborným výsledkům
přispívá i prostředí klubu, kde je řada
hvězd. První úspěchy sklízel již v roce
1996, kdy skončil v Itálii na
Mistrovství Evropy v boxu na bronzo−
vé příčce. Boxuje profesionálně a
současně je reprezentantem v kickbo−
xu. Příprava je pro oba sporty společ−
ná, vzájemně se doplňuje. Kromě
bojových umění jej zajímá i většina
dalších sportů, především fotbal a
basket, ale na ty už dneska není čas.
Relaxovat chodí do kina. Mile ho
překvapilo, že po titulu nejlepšího
sportovce armády si odnesl i ocenění
svého rodného města. HaKa
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města Karlovy Vary,
Moskevská 21
IČ: 25 46 57

vychází 11x ročně,

první den v měsíci

Sazba: Radek Kletečka

Alexander Klimeš

radniční  listy
K A RLOVA RSK É

UZAVÍRKY
MĚSTSKÝCH

KOMUNIKACÍ

V našem městě jsou uzavřeny
následující komunikace:

do 25. října
z důvodu rekonstrukce povrchu
vozovek

(zimní stadion)
d o 3 0 . z á ř í z d ů v o d u
rekonstrukce lávky. Trasa, po
které lze tuto uzavírku obejít, je
stanovena přes Chebský most.

1. Čertův ostrov − Foersterova
a Čapkova ulice

2. Plynárenská lávka: Tuhnice
− směr Rybáře

odbor dopravy

GALERIE NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ MĚSTA

Foto: Jiří Linhart a archiv
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Jak už se v posledních letech stalo
tradicí, město Karlovy Vary druhý
zářijový víkend v rámci Dnů evrop−
ského kulturního dědictví otevírá
dveře svých významných památek,
mnohdy po léta veřejnosti z různých
důvodů uzavřených. Každý z návštěv−
níků této akce má na vlastní oči
možnost se přesvědčit, v jakém stavu
je historické dědictví předků a jak je s
ním nakládáno.

Nejinak je tomu i v roce letošním. I
tentokrát jsme pro Vás vybrali několik
unikátních architektonických skvostů
na území města Karlovy Vary.

Začneme v sobotu 14. září v 9.00
hodin v zámečku v Doubí, jenž byl
řadu let pro svůj havarijní stav zcela
uzavřen. V současnosti díky investici
nového majitele máme možnost po
celkové rekonstrukci vidět tento
objekt, velmi příhodně nazvaný
„Nostalgie“, opět v plné kráse.
S laskavým svolením majitele nám
bude umožněno nahlédnout i do
interiérů jedné z dominant západní
části města. Odborným výkladem nás
při prohlídce bude provázet PhDr.
Kamila Bešťáková a chvilky strávené
v zámečku v Doubí nám zpříjemní
vystoupení Karlovarského dechového
kvinteta.

Tentýž den odpoledne, ve 14.00
hodin, se nám otevřou pomyslné dveře
prostor jindy nepřístupných zázemí
Mlýnské kolonády. Tato neorenesanč−
ní stavba arch. Josefa Zítka postavená
v letech 1871 − 1881, je jednou
z nejkrásnějších staveb ve městě.
Kryje celkem pět Karlovarských

pramenů − Mlýnský, Skalní, Libušin,
Knížete Václava a Rusalka. Na
balustrádách střešní terasy stojí
alegorické sochy, v nedávné době
zrestaurované, které představují
dvanáct měsíců v roce. Mlýnská
kolonáda stojí na místě bývalých lázní
a již v roce 1746 zde bylo provedeno
jímání Nového pramene (dnes
Rusalka). S touto historií je možné
tedy přímo na místě se seznámit.
Průvodního slova se ujme odborník
nad jiné povolaný − RNDr. Tomáš
Vylita, ředitel Správy přírodních
léčivých zdrojů a kolonád. Ani v tomto
případě nebude chybět kulturní
program, tentokráte v podání Prima
Vista Quintetu.

V sobotní podvečer ještě můžeme
společně navštívit Ondřejskou kapli,
kde nás PhDr. Stanislav Burachovič
provede nejen kostelíkem, ale i
přilehlým hřbitůvkem. Toto místo je
úzce spjato nejen s duchovním, ale i
s kulturním životem v Karlových
Varech. Již tradičně se zde konají
koncerty Festivalu staré hudby, ale i
různá další vystoupení. Důkazem toho
je i produkce vokálního seskupení
DaD Kvintet v prostorách kaple.
Prohlídka s programem začíná v 16.00
hodin.

Nedělní část Dne památek zahájíme
v 10.00 hodin v prostorách Zámecké
věže. Existence nejstarší „místnosti“
v našem městě − sklepení bývalého
hradu Karla IV., je mnohým návštěv−
níkům, ale i obyvatelům Karlových
Varů utajena. Aby tomu tak nebylo,
provede nás tímto historickým

sklepením Mgr. Jiří Klsák, který vede
archeologický výzkum v karlovar−
ském regionu a bude nám mít hodně co
říci k historii Zámecké věže. Při
rekonstrukci dokončené v listopadu
loňského roku, zde byla umístěna
schránka s písemnostmi a současnými
platidly, jako zpráva pro další genera−
ce. Ve věži byl také osazen první
městský zvon, slavnostně vysvěcený
při letošním zahájení lázeňské sezóny.
Nejpozději od jara následujícího roku
by měl plnit funkci zvonu lázeňského a
oznamovat začátky a konce pitných
kůr. Toto vyzvánění bude podle
dostupných informací raritou.

Na závěr letošního Dne památek
v Karlových Varech jsme pro Vás
připravili prohlídku nejstarší vyhlíd−
kové věže na území města. Byla
postavena v roce 1877. Rekonstrukce
tohoto objektu byla zařazena do
s o u t ě ž e o n e j l e p š í s t a v b u
Karlovarského kraje 2002 v rámci For
Arch. Odborného výkladu se ujme
opět významný karlovarský historik −
PhDr. Stanislav Burachovič a atmo−
sféru let dávno minulých nám pomůže
navodit Kvarteto lesních rohů.

Vážení občané, pevně věřím, že i
v letošním roce Vás naše nabídka
osloví tak, jako tomu bylo v letech
minulých, a dáte nám i tentokrát
hojnou účastí jednoznačně najevo, že
Vám osud karlovarských památek
není lhostejný. Těšíme se na shledání
s Vámi v září při Dni památek na
území města Karlovy Vary.

Ing. Edmund Janisch
náměstek primátora

sobota 14. září
ZÁMEČEK DOUBÍ

ZÁZEMÍ MLÝNSKÉ KOLONÁDY

ONDŘEJSKÁ KAPLE

9.00 − 12.00
PhDr.

Kamila Bešťáková

16.00 − 18.00
PhDr. Stanislava Burachoviče

prohlídka částí zámečku po rekonstrukci − nádvoří,
vnějšího schodiště, zámecké tančírny a kaple, odborný výklad

, na nádvoří zámečku koncert

prohlídka kostelíka se hřbitovem po rekonstrukci
s výkladem , koncert vokální skupiny

v kapli

Karlovarského
dechového kvinteta

14.00 − 16.00

RNDr. Tomáš Vylita,

prohlídka zázemí starého jímání pramenů s jediným
karlovarským vřídelním zlomem viditelným nad povrchem, odborný
výklad koncert před vchodem Prima vista
quintet

DaD

neděle 15. září
ZÁMECKÁ VĚŽ

VYHLÍDKA KARLA IV.

10.00 − 12.00
Mgr. Jiří Klsák

prohlídka historického sklepení nejstarší „místnosti“
v Karlových Varech, odborný výklad , který se podílel
na archeologickém výzkumu, před zámeckou věží koncert Swing
studia

14.30 − 17.00

PhDr. Stanislav Burachovič,

prohlídka nejstarší vyhlídkové věže v Karlových
Varech z roku 1877, rekonstrukce byla zařazena do soutěže o nejlepší
stavbu Karlovarského kraje 2002 (FOR ARCH 2002), odborný
výklad koncert u
vyhlídky

Kvarteta lesních rohů

U některých objektů budou prováděny skupinové prohlídky omeze−
ného počtu návštěvníků. Vstup zdarma

KODAK 1048 PRZ KODAK 1048 PRZ22 23 24 25

UPOZORNĚNÍ

30. září 2002

Magistrát města Karlovy Vary

aby své žádosti
zasílali na příslušný odbor do

prostřednictvím podatelny

Ti skop i sy žádos t í j sou
k dispozici u informátorky
v přízemí budovy.

upozorňuje žadatele o po−
skytnutí účelové dotace na
rok 2003

Informace podá:

v oblasti sociální

kultura

tělovýchova a sport

lázeňství

Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21, 361 20
Karlovy Vary.

Miluše Jednorožcová,
tel.: 3118 280

Iva Floriánová,
tel: 31 18 278,

František Řezáč,
tel.: 3118 415

Jitka Arnoldová
tel.: 3118 273

VSTUPTE S NÁMI ZADNÍMI DVEŘMI DO PAMÁTEK
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MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

DIVADLO HUSOVKA

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

19.30 Městské divadlo v Ústí n.
Labem

19.30

19.30
ve spolupráci Městského divadla a Operního

studia MPCAD

19. 30

14.00 Divadlo Spejbla a Hurvínka
a 16.30 Praha
19. 30

19.30

20.00

5. 9. 21.00

19.30

21.00
19.30
19.30

19.30

19.30 MDKV

4. 9. William Shakespeare: jedna
z nejslavnějších komedií v režii Oty Ševčíka.

7. 9. Giuseppe Verdi:
, opera uváděná v italském originále

14. 9. účinkují: Pavla Břinková,
Jan Ježek, Vladimír Truc − klavírní doprovod

19. 9. Emmerich Kálmán:

, divadelní inscenace duetů, árií a slavných
scén z operet E. Kálmána

21. 9.

22. 9.
, režie: Jiří Středa

24. 9.

25. 9. sólisté: klavír − Yan
Fountain, soprán − Barbara Meszaros, program: Sergej
Prokofjev: Symfonie 1 „Klasická,“ Reingold Gliere:
koncert pro koloraturní soprán a orchestr, Robert
Schumann: Snění, Sergej Rachmaninov: Vokalýza,
Robert Schumann: Koncert pro klavír a orchestr

26. 9.

Jazzový Pátek výjimečně ve čtvrtek ,
rakouské trio hrající v obsazení saxofon, baskytara a
bicí, přijede zahrát ukázky své tvorby zaměřené na
jazzrock

13. 9. Petr Michálek: , Světová premiéra
hudební komedie, která byla napsaná v Karlo−
vých Varech, odehrává se v Karlových Varech a je
věnována Karlovým Varům, hrají: Martin Kaiser j.h.,
Radek Bár, Lenka Hušková, Monika Fejglová, Zbigniew
Kalina, Hana Varadzinová j. h., režie: Petr Michálek

14.9. koncert:
17. 9. Petr Michálek: ,
20. 9. Karel Tachovský: (Boccaciovské variace),

Divadelní studio D3, režie: Anna Ratajská, výprava: Jiří
Hnilička, hudba: Marek Štifter

24. 9. ,
seznamovací večírek s novými i starými

herci spojený s karlovarskou premiérou hry oceněné
prostějovským Wolkrem

25. 9. PH Petr Michálek:

Večer tříkrálový,

La Traviata,

Láska v operetě a muzikálu,

Hraběnka Marica a Čardášová
princezna

P9 Pohádky pro Hurvínka,

Pražský komorní orchestr,

Galavečer Tour Filmu 2002
Prohlídky divadla s výkladem o historii ve dnech 1., 8., 15., 29. září vždy
v 10.00 hod.

Tres Hombres

Pingl story

Hoody Hype a host
Pingl story

Mor

Maso: chistické noeticko − poetické pásmo

Pingl story,

P1 Obyčejný příběh,

P2 Obyčejný příběh

Maria Lado: ,   režie Oxana
Smilková, způsob vyprávění v mnohém p ř i p o m e n e
atmosféru Chagallových obrazů, kde lidé žijí pospolu se
zvířaty, bytosti nadpřirozené zcela přirozeně e x i s t u j í
s živými lidmi… hudba: Karel Šimandl, výtvarná
koncepce a scéna: Jevgenij Kulikov, kostýmy: Veronika
Márová

Maria Lado: , MDKV, režie
Oxana Smilková, hra, která na jevišti dosud nebyla
uvedena

,

MDKV

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

MDKV

MDKV

D. S.
Nadrátkách,

JAZZ FEST 2002
Karlovy Vary 25. - 28. 9.

Blue Condition
Nová krev

Tropical Transform Evan Parker Trio
Eldad Tarmu Quartet

JAM SESSION
Jack Herrer Ouintet

L a ï a K e r n d l & w w w. B A N D . c z
s Magdalenou Rezkovou

I. Myslikovjan
JAM SESSION

Jazz Kve
Workshop , Kumura

Adam Pieronczyk Sextet
JAM SESSION

25.9.
26.9.

,
,

27.9.

28.9.

16.00 Vøídelní kolonáda (Karlovy Vary)
16.00 Vøídelní kolonáda (Karlovy Vary)
20.00 Husovka (H)

(GB) (USA)
24.00 Husovka
16.00 Vøídelní kolonáda (Karlovy

Vary)
19.00 M D K V

(CZ)
22.00 Husovka (CZ)
24.00 Husovka
16.00 Vøídelní kolonáda (Karlovy Vary)
20.00 Husovka (CZ, Kanada)

(PL, F, D)
24.00 Husovka

(CZ)

REGENERAÈNÍ CENTRUM SRDÍÈKO
Varšavská 13, K.Vary, tel. 017/3236 605, 0603 437958, 0608 947794

18.00 povídání s ochutnávkou reiki a závìreènou
meditací

18.00
18.00 povídání s ochutnávkou reiki a závìreènou

meditací
18.00 zahájení kurzu besedou a první

praktickou èinností
18.00

4. 9.
Mudr. Petr Kadleèek

12. 9. Viktor Gajdoš
18. 9.

Mudr Petr Kadleèek
19. 9.

Anna Wolfová
26. 9. Viktor Gajdoš

Zaèátkem øíjna
s ukázkou (vstupenky od 15. 8. v Reg.

centru Srdíèko)

Reiki veèer

Filosofie duchovních nauk
Reiki veèer

Terapie barvou I.

Filosofie duchovních nauk
pøednáška našeho pøedního astrologa

A. Baudyše jr. REGRESNÍ terapie

FILMOVÝ KLUB
Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel. 323 39 33

Změna programu vyhrazena Sestavila: Jitka Arnoldová

5. 9. režie: J.P. Jeunet, Francie 2000
12. 9. režie: David Lynch, USA 2001
19. 9. režie: Agnés Jaouiová, Francie 2000
26. 9. režie: Orson Welles, USA 1941
3. 10. režie: Silvio Soldini, Itálie 2000

10. 10. režie: Julio Medem, Španělsko 2001

Amélie z Montmartru
Mullholand drive
Někdo to rád jinak
Občan Kane
Chléb a tulipány
Sex a Lucia

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

Volby do zastupitelstev obcí
1. a 2. listopadu 2002

Aktuální informace k volbám do
zastupitelstev obcí najdete na

internetových stránkách
magistrátu města Karlovy Vary

http://www.mmkv.cz

zájemci, zejména z řad studentů starších
osmnácti let z karlových varů, kteří chtějí

pracovat ve volebních okrskových komisích, se
mohou přihlásit osobně na magistrátu města, ve

3. patře, č. dveří 317 − 318
nebo na telefonech:

311 82 20 (od 22. 9. 35 311 82 20) − zdeňka raková
311 82 89 (od 22. 9. 35 311 82 89) − žofie dostálová

PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
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ART 38 a. s. Karlovy Vary

DIVADLO DAGMAR

GALERIE UMĚNÍ

HVĚZDÁRNA

KARLOVARSKÉ MUZEUM

KLUB PADEREWSKI

Západní 63, tel.: 322 66 07

10.00 − 11.30 Mlýnská kolonáda

14.30 − 15.30 Mlýnská kolonáda

15.30 − 16.30 Sadová kolonáda

10.00 − 11.30 Mlýnská kolonáda

14.00 − 15.30 Sadová kolonáda

15.30 − 17.00 Mlýnská kolonáda

19.30 Thermal, velký sál

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

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

17.00

K Letišti 144, tel: 322 57 72

19.00

19.00

20.30

21.30

Nová louka 23, tel.: 322 62 53
17.00

Lázeňská 5, tel: 0603 375 555, tel, fax: 017 /322 78 75
vernisáž výstavy

19.30

19.30

21. 9.
hraje

žákovský soubor Veselka ze Žlutic

mažoretky Bonbon a Y Band Klatovy
hraje

krojovaná dechovka RUSTICA Karlovy Vary
28. 9.

Big Band Karlovy Vary

Memory Jazz Band Mariánské Lázně

The Swings And Orchestra Praha
26. 9. , známý imitátor

15. 9. Tom Murphy: (Město beze smíchu)

do 8. 9.
výstava autorů z přelomu století věnovaná dobově

oblíbenému druhu secesního umění − plakátu
19. 9. vernisáž − české výtvarné umění 1980

− 2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
stálá expozice: −

díla klasiků českého moderního umění J. Preislera,
A. Slavíčka, J. Zrzavého, J. Čapka, J. Šímy, K. Lhotáka,
M. Medka, K. Nepraše, V. Boštíka, V. Janouškové, O.
Slavíka, Z. Sýkory ad.

1. 9. − 30. 11.
26. 9. − Libor Lenža

z Hvězdárny Valašské Meziříčí
27. 9. Libor Lenža z Hvězdárny Valašské

Meziříčí
čt, pá, so

− pořad o Měsíci a o jeho výzkumu
prostřednictvím amerického projektu Apollo

− pozorování za jasné oblohy

1. 9. vernisáž
(do 17. 11.)

převážně nevážná výstava nejranější tvorby členů
Karlovarské oblasti výtvarných umělců, zahraje Velmi
malý komorní orchestr Varvary Divišové výjimečně
obohacený o několik výtvarných umělců

− zahajovací večírek
s legendami českého bigbítu a folkrocku

12. 9. − večer s povídáním a diaprojekcí exotických krajů
světa v podání průvodců cestovní kanceláře S.E.N.

23. 9. klubový pořad romancí španělských židů
v úpravách pro zpěv, kytaru, violoncello, flétnu a bicí, za
doprovodu Velmi malého komorního orchestru Varvary
Divišové vás na Pyrenejský poloostrov zavedou svými
hlasy Jindřiška Gallová, Marcela Mourová, Dana
Vichtereyová a Jan Anděl

SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB U PRAMENŮ
Dechová hudba u pramenů

Odpolední show trojnásobných
mistrů Evropy

Dechovka u Hadího pramene

KARLOVARSKÁ SWINGOVÁ LÁZEŇ
Promenádní matiné v rytmu swingu

Odpolední siesta ve Dvořákových
sadech

Swingový bonbónek s vokálním
kvartetem

Vladimír Hron

Bailegangaire

Evropský secesní plakát ze sbírek Moravské galerie
v Brně −

Možnosti proměny

České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary

Mezinárodní astronomický Workshop Karlovy Vary
Zázraky života, aneb kde hledat

Tajemství planet −

Jen malý krok pro mě

Pod křídly Labutě a Orla

Vřídlovec z pohledu mineralogického i histo
rického

„Jak jsme kdysi začínali…“

Vladimír Mišík & Jan Hrubý

Mexico

Sefardské písně

6. 9. 18.00

19.3015. 9. klubový pořad členů DaD
kvintetu, jeho hostů a Velmi malého komorního orchestru
Varvary Divišové, písničky inspirované keltskou a irskou
lidovou hudbou, tentokrát ovšem v lehce tvrdším kabátě

Keltská hudba z povzdálí

26. 9. 19.30 − hanspaulská bluesová kapela Petara
Introviče, klasické blues, punky, boogie, komorní rock

od 30. 9.
2. 10. zahájení výstavy

− výstava děl účastníků Mezinárodního malířského
workshopu (do 28.10)

4. 9. vernisáž
(do 29. 9.)

6. 9. − 8. 9.
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 veselice)

taneční veselice
souborů

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

7. 9. Obec Slovákov

Mezinárodní hudební festival zdravot−
ně postižených

20. 9. dopolední koncert pro školy
21. 9. dopoledne kolonádní koncert

odpolední kolonádní koncert
večerní galakoncert

6. 9. A. Dvořák:
(Novosvětská),

sólista: František Novotný, dirigent: Stanislav Macura,
účinkuje: Karlovarský symfonický orchestr

8. 9.
A. Dvořák: Romantické kusy,Polonéza A dur, Rondo g
moll, Sonáta F dur, účinkují: Markus Nyikos − violoncello,
Jaroslav Smýkal − klavír

10. 9. , účinkují:
Magdalena Hajóssyová − soprán, Eliška Toperczerová −
soprán, Martin Matoušek − baryton, Jan Bělohlávek− klavír

13. 9. A. Dvořák:
, sólista: Jiří Hošek − violoncello,

dirigent: Miloš Formáček, účinkuje: Karlovarský symfo−
nický orchestr

18. 9. J. Suk: A. Dvořák:
A. Dvořák:

, účinkuje: Karlovarský symfonický orchestr, dirigent:
Jaromír Krygel

20. 9. J. Suk:
L. Janáček: A. Dvořák:
A. Dvořák: účinkuje: Musici
di Praga s uměleckým vedoucím a koncertním mistrem
Janem Pellantem

24. 9. A. Dvořák: , účinkují: Renata a
Igor Ardaševovi − klavír

28. 9. A. Dvořák: , J. Brahms:
, účinkuje: Karlovarský symfo−

nický orchestr, sólisté: Zdeňka Hojková − soprán, Václav
Hudeček − housle, dirigent: Miloš Formáček

Bluesberry

Mezinárodní malířský workshop
ARTKONTAKT

2002

Obrazy karlovarského malíře Jaroslava Kláta
ml. a st.

Karlovarský folklórní festival
zahájení festivalu

večerní pořad zahraničních souborů

Folklore Egrensis

Galapředstavení

pořad folklórních muzik
Taneční veselice
Třetí slovenská veselica

20. − 21. 9. SOUZNĚNÍ 2002

6. − 28. 9 Dvořákův karlovarský podzim 2002
Slavnostní pochod, Houslový

koncert a moll, Symfonie č. 9 e moll

Nedělní matiné

Pěvecký koncert z děl A. Dvořáka

Koncert pro violoncello č. 2 h moll,
Symfonie č. 6 D dur

Smyčcová serenáda Es dur,
Dechová serenáda d moll, Česká suita A
dur

Meditace na Svatováclavský chorál,
Suita pro smyčce, Valčík,

Smyčcová serenáda E dur,

Slovanské tance

Slovanské rapsódie
Houslový koncert D dur

KRAJSKÁ UMĚLECKÁ ASOCIACE A UNIE
VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŃ

ARAGONIT,

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Vřídelní kolonáda
Muzeum Zlatý klíč

Lázeňská 3, tel.: 322 38 88
17.00

17.00 LH Thermal
19.30 restaurace Diana

14.00 Mlýnská kolonáda

19.30 Thermal, velký sál

14.00
15.00 Poštovní dvůr

hotel Thermal

Hřbitovní 5, Karlovy Vary, Bc. Martin Frous

Thermal
Vřídelní kolonáda
Vřídelní kolonáda
Thermal

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

19.30 GH Pupp

10.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 GH Pupp

Sestavila Jitka Arnoldová

občanské sdružení

Změna programu vyhrazena
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PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM

KARLOVARSKÝ INFORMA NÍ M SÍ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve m st

p ináší asopis

DEN SENIORŮ − sobota 19. října
10.00 − 11.00

10.00 velký sál Thermal

11.00 − 12.00

13.00 − 14.00

15.00 velký sál Thermal

14.00 − 17.00 restaurace Diana
16.00 − 17.00
17.00 − 19.00

19.30

19.30

Sestavila Iva Floriánová

setkání primátora města se seniory v některém domově
důchodců, či penzionu pro seniory

show
program jazzových a swingových melodií předválečné éry
vystoupení některého z vokálních souborů −  např. v La−
bitzkého sále v Poštovním dvoře nebo v Lázních I, apod.
vystoupení regionálních folklórních souborů ve Vřídelní
kolonádě

brněnský dechový soubor
s hostem Liborem Pantůčkem

kolonádní koncert
filmové představení v kině Čas nebo Drahomíra
koncert KSO věnovaný známým operním předehrám,
operním a operetní áriím
vybrané představení karlovarského činoherního souboru
v Městském divadle

− Sestry Havelkovy a SH band (8)

Moravěnka

Taneční odpoledne pro seniory

Změna programu vyhrazena

PLAVÁNÍ

KARATE, KICKBOX

JEZDECTVÍ

GOLF

JUDO

KOPANÁ

MALÝ FOTBAL

ATLETIKA

RICOCHET

TJ Slovan, Kolmá 21, Lázně V, kontakt: 322 25 36

Sportcentrum Mozartova 6, kontakt: 322 10 43

B.O.S.S. Karlovy Vary, kontakt:356 75 19

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

Jezdecký klub TJ Stará Role, Počernická ul., kontakt: 322 10 43

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

Golf  Club Cihelny, kontakt:397 22 81

SKP Hvězda, Tuhnice (za autoservisem Kavka), kontakt: 356 74 08

SK Buldoci, Karlovy Vary − Dvory, kontakt: 344 90 42
10.15
10.00
16.00
10.15
14.15

10.00
10.00
10.15
13.45

10.00
10.00
16.00
10.15
14.15

10.00
10.00

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

AC Start, stadion Závodu míru, kontakt: 322 25 89
8.00 − 13.00

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

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

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka, synchronizované plavání
kontakt: 323 11 46

Tréninky, kondiční cvičení

Individuální výcvik sebeobrany pro děti i dospělé

1. 9. Výstava psů
7. − 8. 9. Dostihy

26. − 29. 9. Military − mezinárodní závody

21. − 22. 9. Podzimní skokové závody

2. − 5. 9. Mistrovství seniorů
6. 9. CIGAR AND PIPE STYLE CUP
7. 9. Živnobanka Meridian Golf Tour
8. 9. Plzeň PRAZDROJ GF

13. − 15. 9. Finále ligy družstev Play Off
20. 9. ČR Advokacie Cup − exkluzivní

21. − 22. 9. Přebory Golf Clubu
27. 9. UTILITY CUP
28. 9. KV Hotel Cup
29. 9. BPA

Každý pátek − Handicapový turnaj
7. 9. VOLVO CUP

14. 9. ZLÍNSTAV golf Cup
15. 9. IDGS VOLVO Truck
27. 9. TTG Tour

21. 9. Karlovarská liga

7. 9. muži B − Ostrov hřiště Dvory
8. 9. minižáci B − minižáci A Dvory

10. 9. mladá liga H.Slavkov − Tuhnice
14. 9. muži A US Praha − Dvory
14. 9. starší žáci Mariánské Lázně − Drahovice

mladší žáci Mariánské Lázně − Drahovice
15. 9. žáci B Teplá − Tuhnice
15. 9. minižáci A Horní Blatná − Dvory
21. 9. muži B Chodov − Dvory
21. 9. starší dorost Sokolov − Drahovice

mladší dorost Sokolov − Drahovice
22. 9. dorost B Jáchymov − Tuhnice
22. 9. minižáci B Nejdek − Dvory
24. 9. mladá liga Dalovice − Tuhnice
28. 9. muži A Libiš u Prahy − Dvory
28. 9. starší žáci Nejdek − Drahovice

mladší žáci Nejdek − Drahovice
29. 9. minižáci A Stará Role − Dvory
29. 9. žáci B Lokomotiva K.Vary − Tuhnice

Každé po, st − liga malé kopané

18. 9. Středoškolský pohár
25. 9.

18. 9. 4. kolo mladšího žactva − atletika

každý měsíc sobotní klubové turnaje

Běh Terryho Foxe

NOHEJBAL

PETANQUE

TENIS

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SKATEBOARD

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

Petanque CP K. Vary, kontakt: 322 44 28

TC Lokomotiva, dvorce Tuhnice, kontakt: 322 47 71

TCG, Tenis Club Gejzírpark, kontakt: 322 26 62
9.00

Kontakt: 357 87 00

10.00

Koupaliště Rolava, kontakt: 0603 730 248

Kontakt: 356 32 61

Sestavil František Řezáč

31. 8.−1. 9. SK LIAPOR − Avia Čakovice muži liga, dorost liga
14. − 15. 9. MČR dvojic − postupové kolo

21. 9. MČR dvojic − finále

14. − 15. 9. Mistrovství ČR handicapovaných − areál Rolava,
Kryté hřiště střelnice Magnum nad Svahovou ulicí

Kurty Rolava, kontakt: 0603 730 248

31. 8. − 1. 9. Klubový přebor
7. − 9. 9. Celostátní turnaj mužů

14. 9. Okresní turnaj rodinných dvojic
21. 9. Klubový turnaj losovaných dvojic

28. − 29. 9. Okresní turnaj veteránů
Pronájem tenisových dvorců

Začátky všech akcí TCG vždy od
28. 8. − 1. 9. Republikový turnaj dorostenců a dorostenek

7. 9. Mezinárodní turnaj V.I.P. Lions clubu
14. − 16. 9. Republikový turnaj staršího žactva
21 .− 23. 9. Republikový turnaj mladšího žactva

7. − 8. 9. Závody IARU VHF Contest EU
15. 9. FM Contest 144 a 432 MHz

Skate Park − Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. (hala
v bývalých kasárnách v Rybářích)
Koupaliště Rolava − ovál pro in line bruslaře

KARLOVARSKÝ RADIOKLUB

Změna programu vyhrazena




