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10.00 − 11.00 Penzion pro seniory Drahovice
Domov důchodců Stará Role

10.00 Velký sál Thermal

13.00 Lázně V
14.00 − 17.00 restaurace Diana

15.00 Velký sál Thermal

16.00 − 17.00 Vřídelní kolonáda
16.00 Muzeum Zlatý klíč

17.00 Lázně I

Bez vstupenek  do naplnění kapacity sálu

10.00 − 14.00
10.00 − 17.00
10.00 − 18.00
13.00 − 21.30 − prohlídky s programem

13.00 14.00
20.30
15.00 19.00
13.30, 14.30 a 16.30
20.30

Bez vstupenek  do naplnění kapacity kina.

Změna programu vyhrazena

Lázně V
Muzeum Zlatý klíč
vyhlídka Diana
Hvězdárna

Honba za novami, Magie Karlovarské krajiny,

Ing. Pavel Kubíček

15.00

Sestry Havelkovy a SH band

Karlovarská káva
Taneční odpoledne pro seniory
Moravěnka

vystoupení ZUŠ Šmeralova

Honba za novami
Radim Strycharski,

Slunce, Venuše a Jupiter na denní obloze
podzimní noční obloha

v pátek 18. 10. od v kině Čas
„ Babí léto.“

návštěva zástupce vedení města, vystoupení ZUŠ A. Dvořáka
návštěva zástupce vedení města,

vystoupení ZŠ a  ZUŠ  Šmeralova
show program jazzových a swingových

melodií předválečné éry

(komorní koncert − opereta)

brněnský dechový soubor s hostem Liborem Pantůčkem.

přednáška archeologa
Mgr. Jiřího Klsáka

Karlovarský symfonický orchestr, sólisté:
Gabriela Kopperová − soprán, Robert Šícho − tenor

.

bazén

Audiovizuální pořady:

Přednášky: přednáší přednáší
Pozorování (pouze bude−li jasno): ,

V rámci rozšíření Dne seniorů je možno navštívit filmové představení
projekce filmu

Panská sídla na Karlovarsku

Nejznámější operetní melodie a árie

−

−

Výdej max. 2 vstupenek na osobu dne 18. 10. od 9.00 u informačního pultu v přízemí
magistrátu města.

Výdej max. 2 vstupenek na osobu dne 18. 10. od 9.00 u informačního pultu
v přízemí magistrátu města.

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PROSTORY

Všechny akce jsou určeny karlovarským seniorům a to zdarma. Vážení senioři, předem se omlouváme všem, kteří
se z kapacitních důvodů prostor a sálů nedostanou na některou z akcí.

DEN SENIORŮ − sobota 19. října

www.mmkv.cz

radniční  listy
VII. roèník øíjen 2002

Vážení senioři, milé babičky a
dědové!

Dovoluji si Vám prostřednictvím
tohoto listu srdečně poblahopřát ke
dni, který je označen jako „Den
seniorů“. Jsem přesvědčen, že si
zasloužíte pozornost nás, mladších
spoluobčanů, nejenom jeden den
v roce, ale mnohem častěji. Cítím to
tak z pohledu syna, kterého v mládí
vychovávala starostlivá maminka a
který k ní později, když se již postavil
„na vlastní nohy“, chodil pro
moudrou radu. A také pro slova
útěchy ve chvílích, kdy se v životě
právě nedařilo.

V dnešní uspěchané době bývají,
bohužel, až příliš často skloňovány
lidské vlastnosti, kterými bychom se
rozhodně neměli pyšnit. Mám tím na
mysli například lhostejnost, nevší−
mavost či aroganci, nebo vůbec
nejhorší jevy, kterými jsou bezo−
hlednost, hrubost či dokonce
nenávist a zášť. Měly by je nahradit
pojmy zcela jiné hodnoty, jako je
láska, tolerance, respekt a úcta ke
stáří, k Vašim bohatým životním
zkušenostem. Tak tomu bývalo kdysi
a já věřím, že tomu tak bude také
v budoucnosti.

V Karlových Varech si seniorů
vážíme a myslíme na ně. Svědčí o
tom skutečnost, že se průběžně
pracuje na rekonstrukcích měst−
ských domů s pečovatelskou služ−
bou, přispívá se na činnost karlo−
varské Farní charity (díky čemu
vzrůstá počet občanů využívajících
služeb denního stacionáře, či
respitních lůžek), vznikl další klub
důchodců na Růžovém vrchu
financovaný městem, pořádáme
četné přednášky pro seniory a také
provozní režim knihoven je přizpů−
soben Vašim požadavkům.

Zřízení tzv. Univerzity III. věku na
půdě karlovarské vysoké školy,
která nabízí doplnění vzdělání všem
občanům důchodového věku,
považuji za „třešničku na dortu“,
který město letos servíruje. Bez
přímé pomoci magistrátu by se tento
projekt nepodařil a mne naplňuje
hrdostí skutečnost, že jsem mohl
svým osobním dílem přispět k jeho
realizaci.
Aby nebyl ani ten letošní „Den
seniorů“ jen prázdnou kolonkou
v kalendáři, připravil pro Vás
karlovarský magistrát tak, jako
každý rok, celou řadu kulturních a
zábavných akcí. Jejich výčet je
vskutku pestrý a mně závěrem
nezbývá, než Vám ke své gratulaci
připojit také přání dobré zábavy.

S úctou
Mgr. Zdeněk Roubínek,

primátor města Karlovy Vary

Zahájení Univerzity třetího věku Foto: Alexander Klimeš



DOPRAVA2

Naøízení mìsta Karlovy Vary è. 2/2002
o stání silnièních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území mìsta

Rada města Karlovy Vary se
usnesla dne 10. 9. 2002 v souladu
s ustanovením § 23 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a podle §
11 a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vydat toto nařízení města Karlovy
Vary č. 2/2002.

Toto nařízení města (dále jen
„nařízení“) vymezuje místní komuni−
kace nebo jejich určené úseky, které
lze užít ke stání silničních motorových
vozidel (dále jen „vozidel“) za cenu
sjednanou podle cenových předpisů .

(1) Místní komunikace nebo jejich
určené úseky, které lze pro účely
nařízení užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy ke stání
vozidel na dobu časově omezenou,
nejvýše však na dobu 24 hodin, jsou
uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Místní komunikace nebo jejich
určené úseky podle odstavce 1 (dále
jen „časové zóny“) jsou označeny
dopravní značkou IP 13c „Parkoviště
s parkovacím automatem“ s dodatko−
vou tabulkou E12 „Text“ s nápisem
„Provozní doba od 7.00 do 18.00 hod.“
tak, jak stanoví příslušný orgán státní
správy .

(1) V časové zóně je povoleno stání
všem vozidlům po zaplacení ceny za
parkování v parkovacím automatu na
celou dobu stání uvedenou na parko−
vacím lístku a po umístění parkovací−
ho lístku na viditelném místě za
předním sklem vozidla po celou dobu
stání. Mimo provozní dobu parkovací−
ho automatu uvedenou na dodatkové
tabulce je stání v časové zóně bezplat−
né.
(2) V časových zónách je umožněno
stání vozidel v držení fyzických osob
s trvalým pobytem v budovách
přiléhajících k časovým zónám ulic
Dr. D. Bechera, Bělehradská, náměstí
Dr. M. Horákové, Jaltská, Moskevská
(dále jen „nepodnikajících osob“)
bezplatně v sobotu a v neděli v době od
7.00 do 18.00 hod., v pondělí až pátek
v době od 7.00 do 8.00 hod., za
podmínky, že po dobu stání je na
viditelném místě za předním sklem
vozidla umístěna parkovací karta dle
vzoru, který je uveden v příloze č. 2
nařízení (dále jen „viditelného umístě−
ní parkovací karty“). V ostatní době
provozu parkovacího automatu je pro
vozidla v držení nepodnikajících osob
umožněno bezplatné stání v ulici
Svahová za podmínky viditelného
u m í s t ě n í p a r k o v a c í k a r t y .
Nepodnikající osoba je povinna
zaplatit cenu za vydání parkovací
karty.
(3) Pro vozidla v držení osob s místem
podnikání , se sídlem nebo ve

Čl. 1
Úvodní ustanoveni

Čl. 2
Vymezení místních komunikací

Čl. 3
Podmínky pro stání vozidel

1)

2)

3)

4) 5)

výjimečném případě též s provozov−
nou v budovách přiléhajících
k časovým zónám ulic Dr. D. Bechera,
Bělehradská, náměstí Dr. M.
Horákové, Jaltská, Moskevská (dále
jen „podnikajících osob“) je umožně−
no v době provozu parkovacího
automatu bezplatné stání v ulici
Svahová za podmínky viditelného
umístění parkovací karty. Podnikající
osoba je povinna zaplatit cenu za
vydání parkovací karty.

(1) Ceny za parkování v zóně určuje
rada města nařízením.
(2) Parkovací karty vydává Magistrát
města Karlovy Vary nepodnikajícím
osobám po předložení průkazu
totožnosti, osobám se sídlem a místem
podnikání v budovách přiléhajících
k časovým zónám po předložení
výpisu z příslušného veřejnoprávního
předpisu, osobám s provozovnou
v budovách přiléhajících k časovým
zónám po předložení dokladu o
ohlášení provozovny. Nepodnikající a
podnikající osoby dále předloží
osvědčení o registraci silničního
motorového vozidla a přípojného
motorového vozidla nebo osvědčení o
registraci zvláštního silničního
motorového vozidla a zvláštního
přípojného motorového vozidla a
dále předloží osvědčení o měření
emisí .
(3) Platnost parkovací karty je jeden
rok ode dne jejího vydání.
(4) Provozovatelem placeného
parkoviště s parkovacím automatem je
město Karlovy Vary, pokud touto
činností nepověří jinou osobu.

Parkování elektromobilů v časových
zónách je bezplatné.

(1) Dodržování tohoto nařízení jsou
oprávněni kontrolovat příslušníci
Policie ČR, strážníci Městské policie
Karlovy Vary a dále určení pracovníci
Magistrátu města Karlovy Vary.
(2) Porušení tohoto nařízení se
postihuje podle zvláštního předpisu .

(1) Parkovací karty vydané do dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení platí
do data uvedeného na jejich přední
straně.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláš−
ka města Karlovy Vary č. 13/1998 o
stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích
na území města Karlovy Vary za cenu
sjednanou podle cenových předpisů a
obecně závazná vyhláška města
Karlovy Vary č. 6/1999, kterou se
doplňuje obecně závazná vyhláška č.
13/1998 o stání motorových vozidel
na vymezených místních komunika−

6)

1)

7)

8)

9)

Čl. 4
Ceny za parkování, výdej a
platnost parkovacích karet

Čl. 5
Parkování elektromobilů

Čl. 6
Kontrola, sankce

Čl. 7
Přechodná a zrušovací

ustanovení

cích na území města Karlovy Vary za
cenu sjednanou podle cenových
předpisů.

Toto nařízení bylo vyhlášeno dne
23. 9. 2002 a nabývá účinnosti dnem 8.
10. 2002.

Primátor města Karlovy Vary

Náměstek primátora
města Karlovy Vary

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů,

§ 77, zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných číslech,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky, ve
znění pozdějších předpisů,

§ 2, odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,

§ 2, odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
§ 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnosten−

ČL. 8
Účinnost

Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.

Ing. Josef Malý v. r.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů,

§ 2 prováděcí vyhlášky ministerstva
dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o
registraci vozidel, ve znění pozdějších
předpisů,

§ 4 prováděcí vyhlášky
č. 302/2001 Sb., o

technických prohlídkách a měření
emisí vozidel,

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

Místní komunikace nebo jejich určené
úseky, které lze užít za cenu sjednanou
ke stání silničních motorových vozidel
s cenou hrazenou pomocí parkovacího
automatu.

Bělehradská ulice,
Bezručova ulice −

ulice Dr. Davida Bechera,
Jaltská ulice,
Moskevská ulice −

nábř. Jana Palacha −

nám. Dr. M. Horákové −

Západní ulice −

parkoviště u objektu Galérie umění,
parkoviště u objektu Poštovní dvůr

7)

8)

9)

ministerstva
dopravy a spojů

Příloha č. 1

Abecední seznam:

odstavný pruh
podél obchodní akademie,

úsek od ulice Dr. D.
Bechera po ulici Dr. Engla,

úsek mezi okružní
křižovatkou a mostem 17. listopadu,

úsek podél
podzemního parkoviště,

záliv pro parkování
vozidel u Dolního nádraží,
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KARLOVARSKÉNOVÁ TELEFONNÍ

ČÍSLA MAGISTRÁTU
po přečíslování Českého Telecomu
se v celém Karlovarském kraji
přidává před původní telefonní číslo
35 a úplně se vypouští předvolba.
Telefonní čísla magistrátu podrobně
n a j d e t e n a i n t e r n e t u
http://www.mmkv.cz
tel. ústředna 353 224 601−8

353 118 111
fax 353 222 913
tajemník 353 118 312
tiskový mluvčí 353 118 431
sekretariát primátora 353 118 319

kancelář primátora 353 118 435
vnitřních věcí 353 224 980
dopravy 353 223 577
architektury a územního rozvoje

353 224 910
investic 353 118 248
stavební úřad 353 222 879
majetkoprávní a hospodářský

353 229 176
financí a ekonomiky 353 222 766
životního prostředí 353 228 724
lázeňství a kultury 353 118 380
školství a tělovýchovy

353118 415
zdravotnictví a sociálních věcí

353 224 933
živnostenský úřad 353 223 117
vnitřního auditu a kontroly

353 118 442

odbory:
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Naøízení mìsta Karlovy Vary è. 3/2002 o maximálních cenách
za pou�ívání parkoviš� s parkovacími automaty a za vydání parkovacích karet

Rada města Karlovy Vary se
usnesla dne 17.9.2002 podle § 23
zákona č 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením §
4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.
265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, a podle §
11 a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vydat toto nařízení města Karlovy
Vary č. 3/2002.

Účelem tohoto nařízení města (dále
jen „nařízení“) je stanovit maximální
ceny za používání parkovišť ke stání
silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích
nebo jejich určených úsecích na území
města Karlovy Vary na dobu časově
omezenou, nejvýše však na dobu 24
hodin (dále jen „časových zón“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Výše maximální ceny v časových

zónách a cena za vydání
parkovací karty

1)

1)

(1) Sazby na parkovacím automatu
v časových zónách Bělehradská,
Dr. D. Bechera, Jaltská, Moskevská:
30 minut. 10 Kč
1 hodina 30 Kč
2 hodiny 60 Kč
3 hodiny. 100 Kč
4 hodiny 140 Kč
maximální doba parkování 4 hodiny
(2) Sazby na parkovacím automatu
v časových zónách Bezručova,
Západní, nábř. Jana Palacha, nám. Dr.
M. Horákové:
30 minut 10 Kč
1 hodina 20 Kč
2 hodiny 50 Kč
3 hodiny 70 Kč
4 hodiny 90 Kč
maximální doba parkování 4 hodiny
(3) Sazby na parkovacím automatu
v časových zónách parkoviště u
objektu Galérie umění, parkoviště u
objektu Poštovní dvůr
a) pro osobní vozidlo:
60 minut 20 Kč
2 hodiny 40 Kč

4 hodiny 60 Kč
6 hodin 80 Kč
11 hodin 100 Kč
max. doba parkování 11 hodin
b) pro karavan:
60 minut 40 Kč
2 hodiny 60 Kč
4 hodiny 80 Kč
6 hodin 120 Kč
11 hodin 160 Kč
max. doba parkování 11 hodin
(4) Cena za vydání parkovací karty pro
vozidla v držení osob s trvalým
pobytem, sídlem, místem podnikání
nebo provozovnou v budovách
přiléhajících k časovým zónám je 10
Kč.

(1) Dodržování tohoto nařízení jsou
oprávněni kontrolovat příslušníci
Policie ČR, strážníci Městské policie
Karlovy Vary a dále určení pracovníci
Magistrátu města Karlovy Vary.
(2) Porušení tohoto nařízení se
postihuje podle zvláštního předpisu .

Čl. 3
Kontrola, sankce

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 14/1998, o
maximálních cenách za používání
parkovišť ke stání silničních motoro−
vých vozidel na vymezených místních
komunikacích na území města
Karlovy Vary na dobu časově omeze−
nou (parkovací automaty).

Toto nařízení bylo vyhlášeno dne 23.
9. 2002 a nabývá účinnosti dnem 8. 10.
2002.

Primátor města Karlovy Vary

Náměstek primátora města
Karlovy Vary

Nařízení města Karlovy Vary č.
2/2002 o stání silničních motorových
vozidel ve vymezených oblastech na
území města

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestup−
cích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5
Účinnost

Mgr. Zdeněk Roubínek v.r.

Ing. Josef Malý v.r.

1)

2)

Starost o Karlovy Vary měli i
v zahraničí

Šeky z ekofondu

Městské policii poděkoval ústecký
primátor

Pomoc dobrovolných hasičů

V souvislosti s devastující povodňo−
vou situací na území ČR projevovali
svůj nemalý zájem o osud města
Karlových Varů také starostové
z partnerských měst.

Z Carlsbadu (Kalifornie USA)
přišel dokonce e−mail se starostlivými
dotazy vyjadřujícími obavy o osud
Karlových Varů. O situaci v České
republice totiž psaly i regionální
noviny v Los Angeles, ve kterých
novináři mylně uváděli stav vážného
nebezpečí kolem Karlových Varů.

Hvězda letošního MFF, herec
Michael York byl rovněž velmi
znepokojen, když slyšel o povodních a
doufal, že Karlovy Vary nebyly
postiženy.

Dne 16. září byly předány čtyři šeky
z Ekologického fondu odboru životní−
ho prostředí magistrátu občanům
města, kteří byli nejvíce postiženi
nedávnými záplavami. Jedná se o
nenávratný příspěvek radnice na
překlenutí tíživé životní situace.

V pátek 20. září se uskutečnilo
slavnostní setkání, na kterém se sešli
zástupci všech sborů městských
policií, které se podílely tak jako
karlovarská na záchranných pracích
při záplavách na Ústecku. Slavnost se
konala pod záštitou primátora Ústí nad
Labem Ing. Miroslava Pátka, který tak
vyslovil poděkování za obětavou,
včasnou a vysoce účinnou pomoc.

Záchranných prací se zúčastnili také
členové Sboru dobrovolných hasičů
z Tašovic, konkrétně Milanové Holí
st. a ml., Jiří Holý, Martin Diblík,
Břetislav Slánský a Rudolf Giertel.
Byli vybráni díky tomu, že se přihlásili
jako jedni z prvních, spolu s dalšími
třemi sbory z našeho kraje. Nasazeni
byli na likvidaci následku povodně
v obcích Lovosice, Nové Kopisty a
Terezín. Během pěti dnů odvedli velký
kus práce především v přístavišti a
areálu sportovišť v Lovosicích, kde
voda dosáhla až do výše prvního patra.
Celý komplex bylo nutné kompletně
vystěhovat, vytrhat podlahy a vystří−
kat dezinfekcí. To vše v nepředstavi−
telném zápachu, který se nese budo−
vou, kde nešla otevřít okna zdeformo−
vaná vlhkem. Velmi nepříjemné byly
také „milióny“ komárů, kteří se všude
kolem rojili. Při odsávání vody ze
zatopených prostor se střídali nepřetr−
žitě po čtyřech až pěti hodinách, pak
následovaly zhruba tři hodiny spánku
a opět zpět ke stroji. V noci jim byl
vydatným pomocníkem osvětlovací
agregát zapůjčený fi Autobazar Pavla
Květy Hruškové. Pro všechny zúčast−
něné to bylo pět dní, kdy dosáhli až na
dno svých sil fyzických i psychických.

Kromě dřiny, prostředí s velmi
složitou očistou před každým jídlem
akci, přísné hygienické předpisy,
k nimž patřil např. i zákaz holení, aby
se předešlo zanesení infekce při
možném drobném poranění. A
v neposlední řadě okolí plné leklých
ryb a utopených zvířat.

upozorňuje na způsob
HZS Karlovarského kraje

odvysílání

tísňové zprávy

prostřednictvím Českého rozhlasu
Plzeň 377488220.

ČTK v Praze
222 098 111.

Povodňové konto

Povodňová sbírka

prostřednictvím
rozhlasu. Protože regionální rádia mají
vesměs v době od 22.00 do 06.00
hodin zaveden tzv. „bezobslužný
provoz“ (řídí je zkrátka automat a není
zde obsluha), lze tak učinit v nočních
hodinách (např. právě při vyhlašování
povodňového nebezpečí) pouze

na tel. čísle Tato
stanice může jako jediná v západních
Čechách odvysílat v noci zprávu
aktuálně. Dále je možno podat tísňové
hlášení přímo na

V ostatních hodinách lze
využít služeb regionálního zpravodaj−
ství.

Rada města rozhodla o použití
financí, sdružených na speciálním
kontě pro pomoc obcím postiženým
záplavami.

Milión korun, které navrhla uvolnit
z rozpočtu města, rozšířený o ty
peníze, které se nashromáždí veřejnou
sbírkou, to vše může být celkem
zanedbatelná částka pro velkoměsto,
disponující mnohamiliónovým
rozpočtem, ale obrovskou pomocí pro
některou zcela zničenou malou obec.
Proto padl návrh vytipovat jednu, nebo
dvě z nejpostiženějších vesniček a těm
potom předat peníze.

Nezbývá, než doufat, že se na
povodňovém kontě Magistrátu města
Karlovy Vary sejde co nejvíce peněz.

ZŠ Krušnohorská uspořádala na
škole sbírku pro povodní postiženou
obec Křeštice na Litoměřicku.
Celkově bylo vybráno mezi dětmi a

zaměstnanci ZŠ Krušnohorská 22.800
Kč. Finanční částka bude použita na
d o k o u p e n í v y b a v e n í š k o l y
v Křešticích na Litoměřicku.
ZŠ a ZUŠ Rybáře

Teče voda
proti vodě

pořádá 24. října v 16.30 hod.
benefiční koncert s názvem

− ve prospěch povodněmi
postižené ZŠ Dukelská v Českých
Budějovicích. −kli/haka

VÝZVA
majitelům

rodinných a obytných
domů

Odbor životního prostředí
vyzývá majitele rodinných a
obytných domů v Karlových
Varech kteří mají svou nemovi−
tost v blízkosti vodního toku či
mají obavy, že tato by mohla v
krizové situaci být zasažena
zvýšenou hladinou vodního
toku, aby se na odboru životní−
ho prostředí informovali o
možnosti zařazení mezi ohrože−
né objekty do městského
povodňového plánu.

Odbor životního prostředí
současně připomíná majitelům
pozemků či staveb nacházejí−
cích se v záplavovém území
nebo zhoršujících průběh
povodně povinnost vyplývající
ze zákona: mít zpracován
povodňový plán objektu.

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
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TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
v současné době nabízí pro své klienty
tyto služby:

Od 1. září každé úterý a čtvrtek od 9 do
17 hodin začalo Tyflocentrum provo−
zovat Denní stacionář. Jedná se o
zařízení zahrnující denní ambulantní
služby poskytované nevidomým,
slabozrakým a jinak zrakově postiže−
ným občanům. Cílem činnosti je
pomáhat klientům překonávat překáž−
ky a zmírnit negativní důsledky
zrakového postižení, řešit jejich
problémy a rozšiřovat možnosti
zvládat tyto problémy vlastními
silami. Denní stacionář umožňuje
kontakt se společenským prostředím,
pomáhá klientům při prosazování práv
a zájmů a nabízí nejrůznější způsoby
trávení volného času.
Nejdůležitější náplní stacionáře je
motivovat klienty k samostatnému
zvládání co nejvíce činností, které jsou
členěny do několika základních
oblastí: společenský kontakt (spole−
čenské hry pro nevidomé, předčítání

Denní stacionář

literatury, tisku, muzikoterapie atd.),
sebeobsluha a soběstačnost (nácvik
využívání kompenzačních pomůcek,
nácvik chůze s holí, stolování apod.),
vzdělávací činnost (přednášky a
besedy s lékaři, psychology, právníky
atd.), poradenská činnost (sociálně
právní poradenství příp. poradna
psychologa), motivační volnočasové a
sportovní aktivity (kuchařský koutek,
práce s hlínou, kurzy pletení, simulo−
vaná střelba, návštěva kuželkárny,
bazénu atd.), jiné akce (návštěvy škol,
besedy se slavnými lidmi z regionu
herci oblastního divadla, výtvarníky
atd.).
Úhrada je 50 Kč za celodenní pobyt,
event. 15 Kč za každou hodinu, je−li
pobyt kratší. Úhrada zahrnuje popla−
tek za kávu nebo čaj a poplatek za
nezbytné služby osobní asistence.
V prostorách Denního stacionáře platí
zákaz konzumace alkoholu a zákaz
kouření. Klienti nejsou pro pobyt
v Denním stacionáři zvlášť pojištěni.

Cílem asistentské služby je umožnit
zrakově postiženému člověku pro−
střednictvím jiné osoby provádět
základní úkony. Tato služba obsahuje:
průvodcovskou službu, čtení a psaní
korespondence, vyhledávání informa−
cí, např. při studiu, předčítání litera−
tury, digitalizaci černotiskových textů,

Osobní asistence

pomoc v péči o menší děti a zajišťo−
vání zdravotních procházek.
Asistentská služba je poskytována
občanům žijícím v okrese, který
službu zajišťuje, a to v pracovní dny v
době od 7.00 do 17.00 hodin. Cena za
tuto službu je stanovena takto:
− manipulační poplatek 15 Kč + 10
Kč za každou započatou hodinu,
− při mimořádných okolnostech po
17.00 hodině, event. o víkendu je
manipulační poplatek stanoven na 25
Kč + 20 Kč za každou započatou
hodinu.

Tato služba je nabízena pro nevido−
mé a slabozraké občany v základním
kurzu, nebo v kurzu rozšířeném,
který zahrnuje například seznámení
s pohybem po Internetu, nebo
podrobné seznámení s konkrétními
programy (Word, Excel a další).
K dispozici jsou i sestavy vyhovující
potřebám zrakově postižených,
konkrétně pro nevidomé s hlasovým
výstupem a pro slabozraké se
zvětšovacím programem. Tyto
sestavy umožní zrakově postižené−
mu jednoduché vyřizování kore−
spondence, čtení textů, telefonování
atd. Výuka je individuální!

Provozní doba je od pondělí do
čtvrtka od 7 do 18 hodin.

Výuka na počítači

Masérské služby

Ceny pro ZP

Denní stacionář
.

Klasická masáž částečná 65 Kč
Klasická masáž − celková 110 Kč
Reflexní masáž 65 Kč
Akupresura proti bolesti hlavy
a kloubů 15 Kč
Aromatherapie 250 Kč
Solux 20 minut 20 Kč
Rotoped 30 minut 15 Kč
Měření tlaku zdarma
Kromě těchto služeb Tyflocentrum
Karlovy Vary o.p.s. organizuje i
klubové terapie, sportovní aktivity
jako je např. simulovaná střelba,
kuželky, turistické výlety apod. Dále
také vydává časopis pro nevidomé a
slabozraké s regionální působností
Oblastník v černotiskové, bodové i
zvukové verzi a v neposlední řadě
Zpravodaj, specializovaný časopis pro
maséry.

se nachází ve

V těchto prostorách probíhají klubové
a zájmové činnosti. Pro masážní
služby, kompenzační pomůcky a
sociální rehabilitaci je vyčleněn

Osobní asistenci a výuka na počítači je
možné si objednat na střediscích
v

a n a

Vítězné
u l i c i č . 5 2 v D r a h o v i c í c h

prostor v Mozartově ulici č. 444/6.

Mozartově ul ic i č . 444/6 ,
t e l . : 3 5 3 2 3 6 0 6 5
Vítězné č. 52, tel.: 353 224 324.

Pavel Rogaczewski

vznik vřídlovce jako produktu termál−
ních vod, jeho složení a formy,
usazování a narůstání, vývoj vřídlov−
cové desky, její poškozování, ale též
vznik vřídlovce v rozvodech vřídelní
vody, vrty a regulace vývěrů. Po

odborné stránce si v minulosti vřídlov−
ce všímal již v 18. století karlovarský
lékař David Becher, při svých návště−
vách mu věnoval pozornost též
spisovatel, básník a přírodovědec
Johann Wolfgang Goethe.
V archeologické části představuje
vřídlovec v jeho prvotním využití,
jako vápennou složku malty, používa−
nou již od 1. poloviny 13. století na
stavbách v okolí (hrad Loket, kostel
sv. Linharta v lázeňských lesích,
kostel sv. Mikuláše pod Krudumem).
Zprávy hovoří o těžbě a pálení vřídlov−
ce ve městě ještě v 16. století.
V umělecko−historické části expozice
nabízí řemeslnou výrobu spjatou
s vřídlovcem, jeho broušení a leštění,
dílny a tradiční rodiny. Vřídlovec byl
na trhu surový, broušený nebo výroba
využívala jeho pestrosti a barevnosti k
intarziím. Zdařilými a žádanými
suvenýry byly také zkamenělé
předměty, získávané ponořením do
vřídelní vody. Krásné formy vřídlovce
se uplatňují v současnosti také
v moderním šperkařství.
Výstava o vřídlovci autorů Mgr. Jiřího
Klsáka, Petra Kurimského a RNDr.
Tomáše Vylity je pro vás připravena
ve výstavních sálech Karlovarského
muzea na Nové louce 23. Můžete ji
shlédnout od středy do neděle, v době
9 − 12 a 13 − 17 hodin až do 17. 11.

Mgr. J. Klsák, Karlovarské muzeum

POZVÁNKA NA VÝSTAVU O VŘÍDLOVCI

V centru Karlových Varů, kde vyvěrá
horké vřídlo, se po tisíciletí vytváří
z usazenin aragonitová deska.
Karlovarský aragonit má specifické
vlastnosti i svůj vlastní název, vřídlo−
vec.

Výstava o vřídlovci, jež je první
svého druhu vůbec, představuje tento
karlovarský kámen ze všech mož−
ných úhlů, geologického, archeolo−
gického a umělecko−historického.
V geologické části je představen

SLUŽBY TYFLOCENTRA

Z vernisáže výstavy Foto: Karlovarské muzeum
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V Karlových Varech je v současné
době v provozu několik bazénů,
z nichž část je řešena jako plavecké
bazény Thermal, Lázně V, škola na
Růžovém vrchu, ostatní slouží pouze
léčebným účelům tj. rehabilitačním a
terapeutickým. Zcela zde chybí typ
sportovně rekreačního areálu

s plaveckým bazénem a vodními
atrakcemi. Takováto zař ízení
s celoročním provozem jsou označo−
vány jako vodní ráje nebo aquaparky.
Tato, v Evropě dnes běžně rozšířená
relaxační zařízení, vznikla v posled−
ních letech i v České republice. A to
nejen v krajských městech jako jsou
Jihlava, Liberec či Hradci Králové, ale
i např. v Děčíně, Havlíčkově Brodě,

pneumatikách), v dětském bazénku
stěnový vodotrysk, vodní hřiby a
skluzavka, skluzová plocha, chrliče
vody, podvodní masážní lůžka, dnová
vodní masážní tryska, vodopád a jako
jedna z hlavních atrakcí bazén
s vlnobitím evokujícím mořský příboj.
Dále bazén s brouzdalištěm a výukový
bazén pro děti, venkovní ochlazovací
bazén, whirlpooly, sauny, parní lázeň,
masáž, fitness centrum a pochopitelně
občerstvovací zařízení. Aquapark by
měl umožnit všem věkovým skupinám
obyvatel i návštěvníkům města
dostatečné celoroční rekreačně
sportovní vyžití.

V současné době byla dokončena
projektová dokumentace stavby
k územnímu řízení a probíhá její
projednání, výsledkem by mělo být
vydané územní rozhodnutí. Autorem
projektu je BfB studio Praha − Ing.
arch. Buchta, projekční kancelář se
specializací na sportovní vodohospo−
dářské stavby. Není bez zajímavosti,
že tato kancelář byla v letošním roce
na stavebním veletrhu For Arch
v Praze oceněna titulem „Stavba roku“
za vyprojektovaný, zrealizovaný a
v současné době s úspěchem provozo−
vaný aquapark v Děčíně.
Lze si pouze přát, aby v blízké budouc−
nosti i město Karlovy Vary získalo
dostatek finančních prostředků pro
výstavbu obdobného, ještě moderněj−
šího zařízení.

Výkresy převzaty z projektové
dokumentace − zpracovatel: BfB
studio Praha, ing.arch. Buchta

Ing. Jan Humplík, vedoucí odboru
architektury a územního rozvoje

Slaném... Několik dalších se v součas−
né době připravuje.

Pozadu nezůstávají ani Karlovy
Vary, kde zastupitelstvo města na
svém jednání v prosinci 2001 rozhodlo
o zahájení přípravy výstavby aquapar−
ku v areálu koupaliště Rolava. Většina
občanů města si tento areál spojuje se

sezónním využitím − koupání, plážový
volejbal, jízda na kolečkových
bruslích, tenis, petanque apod.
V těchto dnech se zde v těsné blízkosti
pláže dokončuje výstavba mnohoúče−
lového dětského hřiště s dřevěným
hrádkem se skluzavkou, klasickými
houpačkami, houpacími kladinami a
pružinovými houpadly, kolotoči,
pískovištěm a dalšími prvky, z nichž

většina dosud na území města chyběla.
Během podzimu vznikne (vedle
zadního vchodu do areálu) tři metry
vysoká a třicet metrů dlouhá horole−
zecká stěna.

Na základě podrobných úvah bylo
rozhodnuto o umístění připravované
stavby aquaparku do severní části

areálu Rolava za stávající tenisové
kurty. Celková vodní plocha činí
1 550 m a její součástí budou nejrůz−
nější vodní atrakce a aktivity. Ve studii
je zakreslen plavecký bazén 25 x 12,5
m, rekreační bazén s atrakcemi jako
jsou vířivá masážní zařízení (whirl−
pooly), venkovní divoký kanál,
tobogany (jeden klasický, druhý
s rychlým skluzem a třetí pro jízdu na
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AQUACENTRUM ROLAVA

bazén s vlnobitím

zahrada

dìtské brouzdalištì
se skluzavkou

whirpool

divoká øeka

rekreaèní bazén
chrlièe, vodní lù�ka, skluzavka

výukový bazén
s vodním høibem

tobogan

kamikaze

dojezdový bazén

aerobic
sauna

posilovna

šatny

plavecký bazén



�IVOTNÍ PROSTØEDÍ

I přes opakované články v KRL,
kterými se odbor životního prostředí
snaží občany informovat o problema−
tice nakládání s komunálním odpadem
neustávají dotazy typu:

Proto jsme pro naše čtenáře připra−
vili „souhrnnou informaci“ zachycují−
cí současný stav nakládání s komunál−
ním odpadem ve městě.

je definováno zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon umožňuje obci
stanovit obecně závaznou vyhláškou
místní poplatek za užívaní systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území města. Podmínkou
je však vydání obecně závazné
vyhlášky určující zmíněný systém.

Město Karlovy Vary dosud uplatňu−
je tzv. „smluvní formu úhrady.“
Platnost smluvního vztahu o službách
spojených s nakládání s komunálním
odpadem uzavřeného majiteli,
vlastníky, správci obytných nemovi−
tostí s městem, zastoupeným jednou ze
dvou svozových společností

. Do konce roku 2002 tedy
k žádné změně při nakládáním
s komunálním odpadem včetně úhrady

shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území města určí „nová
obecně závazná vyhláška o odpa−
dech“, s jejíž účinností se počítá od 1.
1. 2003. Souběžně nabude účinnosti i
„nová obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,

„jak to bude
s placením poplatku, kdo musí platit,
komu se platí a od kdy, kam můžeme
odvézt objemný odpad, kdy budete
dávat kontejnery, co mám dělat
s vytříděným papírem.“

Nakládání s komunálním odpa−
dem

končí 31.
12. 2002

nedojde.
Nový systém

třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.“ Obě se
v současné době připravují.

(dle zákona až 500 Kč na osobu ročně)
bude touto vyhláškou stanovena.
Poplatníkem bude fyzická osoba, která
má na území města trvalý pobyt a dále
fyzická osoba, která má na území
města ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.

v Karlových Varech mohou občané
celoročně odevzdávat (odložit)
bezplatně na jednom ze dvou sběrných
dvorů. Jedná se o sběrný dvůr na

Je otevřen

Pro město jej provozuje
RESUR spol. s r.o., Mostecká 187,
362 32 Otovice, tel. 353 228 737 a
sběrný dvůr na křižovatce ulic

. Ten provozuje ASP
služby spol. s r.o., Čankovská 61,
3 6 0 0 5 K a r l o v y V a r y ,
tel. 353 449 300.

V těchto sběrných dvorech lze
odevzdat nejen nebezpečné složky
komunálního odpadu, ale i objemné
odpady z domácnosti. Ne každý občan
má však praktickou možnost své
objemné odpady na uvedené dvory
dopravit. Proto město Karlovy Vary
sběrné dvory doplňuje velkoobjemo−
vými kontejnery, mobilním sběrem
nebezpečných odpadů (viz tabula na
této stránce) a nádobami na tříděný
odpad.

(VOK) jsou cyklicky umisťovány ve
všech částech města. Slouží

jak se lze zbavit
objemného odpadu z domácnosti
v souladu s platnou legislativou. Jsou

Výše poplatku

Nebezpečné složky komunálního
odpadu

Velkoobjemové kontejnery

jako
doplnění možností,

Růžovém Vrchu nad „horním
n á d r a ž í m “
Jáchymovská.

Rybáře
Buchenwaldská a Celní:

, s j e z d z u l i c e
v pondělí až

pátek od 9 do17 hodin, v sobotu od 9
do 12 hodin.

pondělí až
pátek od 8 do 16 hodin, v sobotu od 9
do 12 hodin

rozmisťovány v jednotlivých částech
města (v tzv. vlnách) 4 až
5 x v kalendářním roce. Konkrétní
stanoviště v jednotlivých ulicích částí
města jsou určena na základě praktic−
kých zkušeností z minulých let,
požadavků občanů (někdy velmi
protichůdných), technických, legisla−
tivních a dalších požadavků, které je
město povinné respektovat. Doba, po
kterou jsou kontejnery na stanovištích
umístěny, je odvislá zejména na
finančních možnostech města. Třetí
vlna VOK, jejíž trvání a průběh byl
uveden v červencovém vydání KRL
musela být právě z těchto důvodů
zkrácena. Informace o změně byla
uveřejněna v Karlovarských novi−
nách. Poslední letošní rozmístění
velkoobjemových kontejnerů je
plánováno na přelom listopadu a
prosince.

Do velkoobjemových kontejnerů je
zakázáno odkládat:
− nebezpečné složky komunálního
odpadu (ty lze odložit na sběrných
dvorech či při zvláštním mobilním
sběru jehož datum konání, jednotlivá
sběrná místa a časy příjezdu speciální−
ho vozidla město vždy včas oznamuje
prostřednictvím Radničních listů
i Karlovarských novin);
− odpad původců (podnikatelský
odpad).

Připomínáme, že občan je dle platné
obecně závazné vyhlášky povinen
odpad z domácnosti třídit.

jsou rozmístěny na území celého
města. Na papír v barvě modré, na sklo
v barvě zelené a na PET lahve v barvě
žluté. Tyto nádoby nejsou určeny pro
podnikatele (výjimku tvoří podnikate−
lé mající smlouvu s obcí). Stanoviště
v jednotlivých ulicích částí města jsou
opět určena na základě praktických
zkušeností z minulých let, požadavků
občanů, technických, legislativních a
dalších požadavků, které je město
povinné respektovat a i zde v nepo−
slední řadě, dle finančních možností
města.

Stále se ještě domníváme, že
odpadové hospodářství je součástí
kultury našeho života. Z celostátních
údajů je patrné, že množství vytříděné−
ho odpadu stoupá a troufáme si tvrdit,
že nakládání s komunálním odpadem
včetně jeho třídění není záležitostí
ekonomickou, ale etickou, tedy věcí
výchovy, obyčejné lidské slušnosti,
citu a snad i potlačení osobní lhostej−
nosti každého z nás.

Případné dotazy týkající se nakládá−
ní s komunálním odpadem zodpoví
odbor životního prostředí magistrátu
města:

postupně

Sběrné nádoby na tříděný odpad
z domácnosti

A na závěr:

Petr Chalupa tel.: 353 118 424
nebo

Ing. Stanislav Průša,
vedoucí odboru životního prostředí

tel.: 353 228 724

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Rybáře

Bohatice

Drahovice

Tuhnice

Karlovy Vary

Hůrky

Olšová Vrata

Doubí

Dvory

Tašovice
Počerny

Stará Role

Rosnice
Čankov

Sedlec

Růžový vrch

Rybáře

25. − 26. října
PÁTEK

SOBOTA

Třeboňská
Mládežnická popř. U Koupaliště

U Trati − konečná MHD č. 5

U Trati − u potravin
Táborská

Gagarinova x Maďarská

5. května
Stará Kysibelská − Úvalská
Východní
Vítězná x Ondříčkova
J. Palacha − most, LUNA

Poštovní x Šumavská
Charkovská

Krále Jiřího (Sokolák)
Moskevská
Na Vyhlídce − vedle potravin

Zítkova − parkoviště

pod hvězdárnou
u zastávky MHD

u zastávky MHD

Svatošská − vedle trafostanice

Studenská − vedle potravin

Závodní x Karla Kučery

Sklářská − na parkovišti MOSER

Česká

u hlavní silnice

Okružní
Holečkova
Kostelní
Dykova

zatáčka
zastávka MHD

u nádob na separaci

Buchenwaldská x Plešivecká

Krušnohorská − parkoviště

Majakovského
Severní − Konečná

10.30 − 10.50

11.00 − 11.20

11.30 − 11.50
12.00 − 12.20
12.30 − 12.50

13.00 − 13.20
13.30 − 13.50

14.00 − 14.20
14.30 − 14.50

15.00 − 15.20

15.30 − 15.50
16.00 − 16.20

16.30 − 16.50
17.00 − 17.20

17.30 − 17.50
18.00 − 18.20

18.30 − 18.50
19.00 − 19.15

19.30 − 19.45

10.30 − 10.50

11.00 − 11.20

11.30 − 11.50

12.00 − 12.20
12.30 − 12.50

13.00 − 13.20

13.30 − 13.50
14.00 − 14.20
14.30 − 14.50
15.00 − 15.20
15.30 − 15.50

16.00 − 16.20

16.30 − 16.50

17.00 − 17.20

17.30 − 17.50

18.00 − 18.20
18.30 − 18.50

Po předložení občanského průkazu
je možné předat následující nebezpeč−
né odpady: lednice, televizory,
autobaterie, zářivky, léky, monočlán−
ky, staré barvy, lepidla, oleje, olejové
filtry, spotřební chemii, postřiky,
výboje.

Umístění sběrných dvorů

ZNOVU O KOMUNÁLNÍM ODPADU
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VOLBY

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1. a 2. listopadu

PRÁVO VOLIT

HLASOVACÍ LÍSTKY

SEZNAM VOLIČŮ

nelze

KDE LZE VOLIT

Voličské průkazy se při
volbách do zastupitelstev v obcích
nevydávají

HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ
MÍSTNOST

Má občan města se státním občan−
stvím ČR, který dosáhne alespoň
2. listopadu 18 let a je v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu na území
města.

Voliči obdrží poštou na adresu
trvalého pobytu v zákonném termínu
do 29. října 2002. Spolu s hlasovacími
lístky bude rozeslána voličům infor−
mace, do jaké volební místnosti a
v jakém časovém termínu mohou jít
volit a celostátně vydaná písemná
informace k volbám.
Kandidáti každé volební strany jsou
uvedeni na společném hlasovacím
lístku v pořadí učeném volební
stranou, a to v samostatných zarámo−
vaných sloupcích. Pořadí volebních
stran stanovil registrační úřad losem.
Každý sloupec je nadepsán názvem a
vylosovaným číslem volební strany.
Hlasovací lístek může být tištěn
oboustranně.

Město vede stálý seznam voličů pro
vol iče , k te ř í j sou př ih lášeni
v Karlových Varech k trvalému
pobytu. Každý volič si může v úřed−
ních hodinách ověřit, zda je v seznamu
zapsán a může požadovat doplnění
údajů (titul apod.) nebo provedení
oprav. V komunálních volbách
volit na zastupitelském úřadu
v zahraničí, jak tomu bylo u voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Pokud chtějí volit
v komunálních volbách, musí se
nechat v zahraničí vyškrtnout, aby
mohli být opět zapsáni v našem stálém
seznamu a v Karlových Varech volit
do zastupitelstva.

Volič může v komunálních volbách
volit pouze ve svém volebním okrsku
v obci, kde je hlášen k trvalému
pobytu.

, ani nejsou zřizovány
zvláštní volební okrsky.

Volič s trvalým pobytem v Karlových
Varech může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů magis−
trát města a v den voleb příslušnou
okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost
(např. v nemocnici nebo v domácím
prostředí), a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který
byla tato komise zřízena. Komise

vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacím lístkem.

Město Karlovy Vary je rozděleno do
50 volebních okrsků. Volební míst−
nosti budou stejné jako při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v červnu letošního roku.

Hlasování je umožněno voliči za
předpokladu, že prokáže volební
komisi svoji totožnost a státní občan−
ství občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR (doporuču−
jeme proto včas zkontrolovat platnost
těchto dokladů).
Od okrskové volební komise obdrží
volič úřední obálku. Pak vstoupí do
prostoru určeného k úpravě hlasovací−
ho lístku. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží do
obálky hlasovací lístek upravený
v souladu se zákonem. Hlasuje se
osobně, zastoupení není přípustné.
Nemůže−li volič sám hlasovat pro
tělesnou vadu nebo proto, že nemůže
číst nebo psát, může si vzít s sebou do
prostoru určeného pro úpravu hlasova−
cích lístků jiného voliče, nikoli však
člena okrskové volební komise, aby za
něj hlasovací lístek upravil a vložil do
úřední obálky.
Po opuštění prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že
vloží úřední obálku před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

Složitou a náročnou práci budou
muset odvést v listopadu okrskové
volební komise. V komisích bude
pracovat cca 400 členů, jejich práce se
protáhne pravděpodobně v sobotu do
nočních hodin.
Při volbách do zastupitelstva města se
o přízeň voličů uchází 13 zaregistrova−
ných volebních stran, volit se bude 38
členů zastupitelstva ze 443 kandidují−
cích.
Doporučujeme všem voličům infor−
movat se na nástěnce ve volební
místnosti o odvolání, vzdání se
kandidatury, případně o úmrtí kandi−
dáta od doby registrace kandidátní
listiny z následujících důvodů:
Pokud po registraci kandidátní listiny
nastane jedna ze tří výše uvedených
situací, tedy vzdání se kandidatury, její
odvolání, případně úmrtí kandidáta,
zůstávají podle platného zákona údaje
o kandidátu na kandidátní listině i
hlasovacím lístku, avšak při zjišťování
výsledku voleb se k hlasům pro něj
odevzdaným nepřihlíží, zároveň se
snižuje počet kandidátů příslušné
volební strany.
Pokud se volič s aktuální situací, která
nastala v období po 11. září, seznámí
ve volební místnosti, ušetří tak
případné hlasy pro kandidáty, kteří
z výše uvedených důvodů již nekandi−
dují, avšak na hlasovacím lístku jsou
uvedeni.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI

platným

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Zákon vychází z předpokladu, že
každý volič má právo "sestavit"
zastupitelstvo v obci podle vlastních
představ. Proto má tolik hlasů, kolik je
stanovený počet členů zastupitelstva −
v našem případě 38. Svou představu o
voleném zastupitelstvu volič může
realizovat následujícími způsoby:
1.

označením
křížkem před jménem kandidáta na
hlasovacím lístku nejvýše však 38.
2. tím, že
ji označí křížkem ve čtverečku před
jejím názvem. Takto může volit
nejvýše jednu volební stranu.
3. Kombinací předchozích dvou
variant, a to následujícím způsobem:
označí

různých volebních stran. Hlasy takto
získají především jednotlivě označení
kandidáti a dále pak kandidáti
z označené volební strany v pořadí,
v jakém jsou na hlasovacím lístku
uvedeni a to v počtu, kolik činí rozdíl
mezi 38 a jednotlivě zvolenými
kandidáty ostatních volebních stran.
Podrobná metodika hlasování bude
ještě obsažena v informaci pro voliče,
kterou obdrží společně s hlasovacími
lístky na adresu trvalého bydliště
každý volič poštou.

Volit jednotlivé kandidáty růz−
ných volebních stran

Volit jednu volební stranu

jednu volební stranu a
zároveň jednotlivé kandidáty

Ing. Jindřiška Gallová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

magistrátu města

PŘEHLED
KANDIDUJÍCÍCH

VOLEBNÍCH STRAN

pro volby do zastupitelstva města
Karlovy Vary v pořadí vylosova−
ném na hlasovacím lístku:

1 Pravý blok
2 Strana za životní jistoty
3 Česká pravice
4 DEMOKRATÉ K. Varů −

s d r u ž e n í O D A ,
n e z á v i s l ý c h
PROSPERITA a zaklá−
dajících členů US

5 Komunistická strana
Čech a Moravy

6 Strana zelených
7 Občanská demokratická

strana
8 Nezávislí
9 Sdružení nezávislých
10 Česká strana národně

sociální a nezávislí kandi−
dáti

11 Strana demokratického
socialismu

12 Česká strana sociálně
demokratická

13 Karlovarská koalice

Volby do zastupitelstev obcí
1. a 2. listopadu 2002

NA INTERNETU

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:
35 311 82 20 − zdeňka raková
35 311 82 89 − žofie dostálová
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16. 10. nový projekt tří
známých písničkářů složený z jejich sólových vystoupe

ní a obohacený o nejslavnější písně skupin Marsyas,
Nerez, Neřež i o hity Boba Dylana a dalších písničkář
ských legend

20. 10. klubový pořad romancí španělských
židů v úpravách pro zpěv, kytaru, violoncello, flétnu a
bicí, Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové,
Jindřiška Gallová, Marcela Mourová, Dana Vichtereyová
a Jan Anděl

22. 10. další z přednášek
jogína, který nasbíral bohaté zkušenosti s meditační praxí
přímo v Indii

31. 10. 17.30 další večer nakladatelství BestCeler
na téma ženského osudu

výstava : „Jak jsme kdysi začínali…“ převážně nevážná výstava
do 30. 10. nejranější tvorby členů Karlovarské oblasti výtvarných

umělců

4. 10. Hector Berlioz: Římský karneval,
Claude Debussy: Faunovo odpoledne, César Franck:
Symfonie d moll, Dirigent: Cornelia von Kerssenbrock
(SRN)

10. 10. Wolfgang A. Mozart: Titus
(předehra), Ludwig van Beethoven: Klavírní koncert č. 5,
Jean Sibelius: Symfonie č. 1, dirigent: Mário Košík

18. 10.
Antonín Dvořák: Holoubek, Zdeněk Lukáš: Koncert pro
flétnu, Jean Sibelius: Labuť z Tuonely, Joseph Haydn:
Symfonie č. 83 g moll sólo: Jarmila Štrunco
vá  flétna, dirigent: Stanislav Macura

19. 10.
27. 10.

Antonín Dvořák: Můj domov (předehra), Jan Neruda:
Balada česká (recitace), Leoš Janáček: Symfonietta,
recitace: Bořivoj Navrátil, Fanfárový orchestr hradní
stráže ČR  dirigent pplk. JUDr. Jan Šivec, Karlovarský
symfonický orchestr − dirigent Miloš Formáček

Výstava:
(do 17. 11.)

od 1. 10. vernisáž (do 24. 11.)
od 4. 10. Výstava

(do 20. 10.)
31. 10. řednáška s diapozitivy Josef Formánek,

ředitel časopisu Koktejl

19.30

19.30

19.30

I. P. Pavlova 14, tel.: 353 22 28 07

19. 30

19.30

19.30

(Slepička),

17.00
19.30 GH Pupp

Nová Louka 23, tel.: 353 22 62 53

Lázeňská 3, tel.: 353 22 62 53

19.00

Sestavila Jitka Arnoldová

Jiří Bílý, Oskar Petr a Zdeněk Vřešťál

Sefardské písně

Marek Mann − Meditace, lék i cesta,

Ateliér ženské duše,

Abonentní koncert

Abonentní koncert

Abonentní koncert

Koncert ke Dni seniorů − Lázně I
Mimořádný koncert k výročí republiky

Vřídlovec − geologie, archeologie, umělecká řemesla

Artkontakt Karlovy Vary 2002
Střední průmyslové školy keramické

v Karlových Varech ke 130. výročí založení

INDONÉSIE

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

KARLOVARSKÉ MUZEUM

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY, RYBÁŘE

„O ptácích“

Změna programu vyhrazena

Sokolovská  35, tel.: 353 447 021
24. 10. 16.30 Thermal, Velký sál − benefiční

koncert ve prospěch ZŠ Dukelská České Budějovice,
pořádá ZŠ a ZUŠ Rybáře

Teče voda proti vodě

Informaci o místě konání koncertů veřejnost obdrží v předprodejích
vstupenek, v tisku nebo přímo v KSO

PROGRAMY

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

ART 38 a.s. Karlovy Vary

DIVADLO DAGMAR

DIVADELNÍ STUDIO D 3

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ

HVĚZDÁRNA

KLUB PADEREWSKI

Západní 63, tel.: 353 22 66 07
19.30 Thermal, velký sál

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.: 353 23 12 38
19.30
19.30

Komorní scéna Tosca, Moravská 8
19.30 :

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel.: 353 233 933
Začátky představení v 19.30

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 353 44 70 21

Goethova stezka 6, tel.: 353 22 43 87

19.30

K Letišti 144, Karlovy Vary Hůrky, tel. 353 22 57 72
19.30

20.30

19.00

19.00

15.00

19.00

Lázeňská 5, tel.: 603 375 555, tel, fax: 3533 22 78 75
19.30

17.30

22. 10. ,
hrají: David Vávra, Jiří Macháček a další

13. 10. Zdeněk Šmíd, A. Franková:
20. 10. Otfried Preussler:

9. 10. Tulio Pinelli italská lidová komedie

10. 10. , Španělsko 2001
17. 10. , Itálie/Francie 2002
24. 10 , USA 2000
31. 10. , Finsko 1983, režie A. Kaurismäki

od 2. 10. Jindřiška Kühnová (do 24. 10.)
30. 10. 16.30 − Jitka Barochová, Leon Havlíček, Karel Koštejn

− výtvarné práce, fotografie (do 28. 11.)

Výstavy:
české umění ze sbírek Českého muzea výtvar −

ných umění v Praze (do 10. 11.)
stálá expozice:

České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, 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.

8. 10. koncert osobitá poetika dvou zpívajících
violoncellistek Andrey Konstankiewicz a Doroty Barové,
držitelek letošního Anděla v žánru alternativní hudby

pá, so může Slunce vzplanout jako nova?
Pořad o pozorování proměnných hvězd

pá, so mlhoviny a hvězdokupy podzimní
oblohy, souhvězdí Kasiopeji, Pegasa a Andromedy, jen
za jasné oblohy a není−li silný vítr, pozorování se provádí
s využitím elektronického naváděcího systému KVT

17. 10.
přednáší RNDr. Martin

Setvák, CSc., družicové oddělení Českého hydrometeo−
rologického ústavu

18. 10. přednáší Michal Varady,
Astronomický ústav Ondřejov

19. 10. přednáší Radim
Strycharski, Hvězdárna Karlovy Vary

19. 10. přednáší Ing.
Pavel Kubíček, Hvězdárna Karlovy Vary, technický
manažer projektu Astropatrola. Jak se rodil a stále ještě
rodí jeden z amatérsky realizovaných technických
skvostů karlovarské hvězdárny? Jaké jsou jeho technické
parametry, astronomické možnosti a cíle? Co tento
projekt přinese veřejnosti nejen v Karlovarském regionu?
Přednáška je spojena s ukázkami astronomických
pozorování dalekohledem KVT

8. 10. druhá ze série šesti
přednášek sloužících k orientaci ve světě meditace

10. 10. pořad z cyklu nakladatelství
BestCeler o technikách proměňujících a naplňujících
ženský osud

Divadlo SKLEP „Besídka 2002 “

Hanes a Katarína
Útěk do Egypta přes Království

české

Zlatá blecha

Sex a Lucia
Ráno v Benátkách

. Storyteling
Zločin a trest

Z cest a domova,
Trialog

Možnosti proměny

Tara Fuki

Honba za novami,

Na křídlech Pegasa,

Tornáda na území České republiky: jejich minulost,
současnost (a budoucnost?)

Skryté tváře Slunce

Astronomická fotografie pro každého

Vesmír on − line aneb od snu k realitě −

Marek Mann − Meditace, lék i cesta

Ateliér ženské duše

Podzimní astronomický workshop 2002

8
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PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM

PEDAGOGICKÉ CENTRUM KARLOVY VARY

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

a Obecně prospěšná společnost Forte
a prodejna hudebních nástrojů Forte sound

Karlovarský hlas

P5 Alibaba a čtyřicet loupežníků,

P1

P78 Marná opatrnost aneb Špatně
hlídaná dcera

Alibaba a čtyřicet loupežníků,

Hraběnka Marica a Čardášová
princezna

P3 Farma pod jilmy,

Večer tříkrálový

Iva Bittová a Čikori

P4 Obyčejný příběh

P2 Oidipús vladař

Pražské operetní gala

P5 Past na myši

Mokré písně z Dlouhé aneb co nevzala voda,

Tres Hombres

18. 10. XXVI. ročník pěvecké soutěže
(dříve též „Karlovarská číše“ či

„Hledáme nové talenty“) regionální pěvecká soutěž
všech žánrů (kromě klasického) pro mládež a dospělé od
15 do 30 let, ve finále se představí dvanáct soutěžících

9. 10. Iva Peřinová:
, příběh o štěstí, vypočítavosti, lsti a spravedlivé

odplatě, na scéně se skutečně objeví i čtyřicet loupežní
ků, režie: Tomáš Dvořák

11. 10. Henrik Ibsen: ,
, jeden z nejkrásnějších příběhů světové dramati

ky, režie: Petr Kracik, hrají: Jiří Langmajer, Kateřina
Macháčková, Jan Skopeček aj.

12. 10. L. F. Hérold:
, ,

balet, choreografie Vasilij Medveděv j. h., diriguje
Tvrtko Karlovič

13. 10. Iva Peřinová: ,
příběh o štěstí, vypočítavosti, lsti a spravedlivé odplatě,
na scéně se skutečně objeví i čtyřicet loupežníků, režie:
Tomáš Dvořák

15. 10. Emmerich Kálmán:
, ve spolupráci

, divadelní inscenace duetů, árií a slavných scén
z operet E. Kálmána, dirigent: Josef Chaloupka, režie:
Dalibor Janota, účinkují: mladí operní pěvci a sólisté
předních operních scén

16. 10. Eugene O´Neill:
, režie: Roman Vávra, hrají: Ladislav

Mrkvička, David Matásek/Rostislav Čtvrtlík, Pavel
Kříž/Kamil Halbich, Jitka Sedláčková, Tomáš Masopust
a další

19.30 , jedna
z nejslavnějších komedií v režii Oty Ševčíka

19. 10. houslistka, zpěvačka a skladatelka
Iva Bittová spolu s kytaristou a skladatelem Vladimírem
Václavkem přizvali ke spolupráci v projektu Čikori
vynikající hudebníky z jazzové oblasti, výsledkem je
originální, emotivní, rytmicky a zvukově pestrá hudba
zahrnující prvky jazzu a world music

23. 10. Maria Lado: , , kdyby tato
hra byl obraz, určitě by ho namaloval Marc Chagall, živí
hovoří s mrtvými, sny se stávají skutečností a lidé
anděly, laskavý a humorný příběh o lásce, která hledá
sebe sama, režie: Oxana Smilková

25. 10. Sofoklés: ,
, příběh o velikosti a pádu člověka, o muži, který

byl lovcem i lovenou zvěří, soudcem i zločincem,
manželem i dítětem, zachráncem i příčinou zkázy, režie:
Lucie Bělohradská, hrají: Jiří Langmajer, Vilma
Cibulková, Rostislav Čtvrtlík, Jan Teplý ml. a další

26. 10. ,
, Strauss, Kálmán, Lehár, Nedbal

29. 10. Agatha Christie: (Mousetrap), ,
divadelní bestseller o vraždě a o hře na vraždu, režie:
Daniel Fleischer−Brown

31. 10.
, na zbytky hudebních nástrojů hrají a

zpívají herci z Divadla v Dlouhé. Divadlo postihly
záplavy, praskla kanalizace a ze zatopeného divadla se
před stoupající vodou podařilo zachránit jen hudební
nástroje, ze všech představení, která tlejí na dně divadla,
zůstaly pouze písničky

5. 10. ,

17.00 Malý sál hotelu Thermal

Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883
19.30

MDKV

19.30 Peer Gynt  Divadlo pod Palmovkou
Praha

19.30
Městské Divadlo v Ústí nad Labem

15.00 MDKV

19.30
MDKV a Operního studia

MPCAD

19.30 Divadlo v
Řeznické Praha

17. 10. William Shakespeare: , MDKV

19.30

19.30 MDKV

19.30 Divadlo pod Palmovkou
Praha

19.30 Originální hudební divadlo
Praha

19.30 MDKV

19.30 Divadlo
v Dlouhé Praha

Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2,
tel.: 353 22 18 83, 353 22 58 01

21.00

DIVADLO HUSOVKA

Jazzový Pátek výjimečně v sobotu

Letní sníh,

Pingl Story

Psí vojáci

Láska je pes

Pingl Story,

Mor

Dup Be Bop

Rakousko, obsazení: saxofon, baskytara a bicí
8. 10. Kuan Chan  čching: , byla jednou

jedna holka: dvacet let, a bylo jednou jedno město:
peníze, peníze, kdo z koho? režie: Jan Mikulášek

10. 10. Petr Michálek: , , Hudební komedie,
která byla napsaná v Karlových Varech, odehrává se v
Karlových Varech a je věnována Karlovým Varům, r
režie: Petr Michálek

11. 10. koncert Filip Topol, David Skála a Luděk
Horký

18. 10. Charles Bukowski: scénické
čtení básní amerického autora, který si právem zasluhuje
přídomek kultovní, součástí představení je i bubenický
happening

22. 10. Petr Michálek: hudební komedie, která byla
napsaná v Karlových Varech, odehrává se v Karlových
Varech a je věnována Karlovým Varům, režie: Petr
Michálek

25. 10. Karel Tachovský: (Bocca−
ciovské variace) "Co se dá dělat?" "Říkat verše a
vyprávět příběhy. Jinak se svět změní ve zvěřinec."
režie: Anna Ratajská, výprava: Jiří Hnilička, hudba:
Marek Štifter

26. 10. formace
vynikajících českých jazzových hudebníků představí
původní skladby kombinující jazz, rock i funky

19.30 MDKV

19.30 MDKV

21.00

19.30

19.30

19.30 Divadelní studio D3

21.00

Sestavila Jitka Arnoldová

Hazard VIII.

Jazzový Pátek výjimečně v sobotu

Změna programu vyhrazena

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

zve občany na
Rytířská 10, 111 11 Praha 1, sos@spotrebitele; www.spotrebitele.cz

BESEDU SE SPOTŘEBITELI
projekt podporovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

jednacím sále zastupitelstva Karlovarského kraje, Závodní 353/88
(spojení autobusem MHD č. 1)

www.spotrebitele.c
900 969 091

Dvouletá záruční doba − chcete vědět víc?
v úterý 12. listopadu od 16.00 hod.

v

Od 1. ledna příštího roku nabývá účinnosti novela občanského zákoníku
č.136/2002 Sb., která mění podmínky záruční doby i vyřizování reklamací.
Z dotazů, na které odpovídáme v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů, je
zřejmé, že jak na straně spotřebitelů, tak i obchodníků převládají nepřesné
informace, proto organizujeme pro spotřebitele, ale nejen pro ně, vysvětlova−
cí kampaň.

Ve všech krajských městech České republiky proběhnou besedy, na nichž
se spotřebitelé dozvědí, co vlastně od změny zákona mohou očekávat a jaké
problémy mohou při uplatňování novely v praxi vzniknout.

Cílem je při setkáních se spotřebiteli zpřístupnit všem zájemcům co
nejpřesnější informaci o nove právní úpravě délky záruční doby a dalších
práv spotřebitelů, jež řeší nový zákon.

Další informace žádejte na internetové adrese z nebo
na placené telefonní lince (dotovaná cena 6 Kč/min)

Vstup na besedu je zdarma.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, tel.: 35 3236 605, 603 437958, 608 947794

18.00 povídání s ochutnávkou reiki a závěreč−
nou meditací

18.00 seminář  sebevyjádření formou
výtvarné práce

seminář o pěstování bonsají

povídání s ochutnávkou reiki a závěreč−
nou meditací

seminář vyjádření svých pocitů
formou výtvarné práce

16. 10.
Mudr. Petr Kadleček

17. 10.
Anna Wolfová

5. 10. celý den zahájení
Antonín Baudyš jr.

8. a 22. 10.18.00
Milan Jandourek, DiS

10. a 24. 10. 18.00 Viktor Gajdoš
30. 10. 18.00

Mudr Petr Kadleček
31. 10. 18.00

Anna Wolfová

Reiki večer

Terapie barvou

SEMINÁŘ ASTROLOGIE −

Bonsaje od Srdíčka

Filosofie duchovních nauk
Reiki večer

Terapie barvou IV.
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SPORTOVNÍ PROGRAMY

ATLETIKA

AC START Karlovy Vary

BASKETBAL

HOKEJ

ACD Růžový Vrch Krušnohorská 11
12.30
13.00

Západní 1781, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 222 589
8.00 hala Slávie Drahovice

8.00 hala Slávie Drahovice

SS BK Jízdárenská 1, tel.: 353 225 018
17. 00
11.00
12. 00
10.00

TJ Thermia Pedagogická škola, Lidická ul., tel.: 353 226 061
16.00
18.00
9.00

11.00

HC Energie Dolní Kamenná, tel.: 353 449 174
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

1. 10. 42x1 km pro ZŠ Karlovy Vary
9. 10. žáků ZŠ

7. 10.
kluci

9. 10.
dívky

5. 10. Thermia K. Vary − SS BK Karlovy Vary muži
6. 10. Thermia Karlovy Vary SS BK Karlovy Vary muži

12. 10. SS BK K. Vary − starší žačky
12. 10. SS BK K. Vary − minižačky

19. 10. Thermia B −
Thermia A −

20. 10. Thermia B −
Thermia A −

4. 10. K. Vary −
6. 10. K. Vary −

11. 10. K. Vary −
18. 10. K. Vary −
20. 10. K. Vary −
25. 10. K. Vary −

Zátopkovská štafeta
Okresní kolo přespolního běhu

Přebor středních škol florbal

Přebor středních škol florbal

Lokomotiva Cheb
BCN Sokolov

Sokolov C
Sokolov B
Sokolov B
Sokolov C

Havířov
Č. Budějovice
Slávie Praha
Sparta Praha
Znojmo
Třinec

Pro fanoušky odjíždějí po skončení zápasů zvláštní autobusy MHD
z rozcestí u Koníčka s označením H1, H2 a H3

BRUSLENÍ

KOPANÁ

NOHEJBAL

SKATEBOARD

ŠACHY

GOLF

PÉTANQUE

začátkem listopadu bude zprovozněna ledová plocha pro veřejnost.
V pondělí až pátek od 9.00 do 14.00 hod bude sloužit pro účely školních
zařízení, které sídlí na území města. Nejširší veřejnost bude mít možnost
bruslit od 16.00 do 19.00 hod za poplatek cca 20 Kč na hodinu.

PIPE CUP

Sraz České národní ligy
mládeže

ČSOB CUP
BPA TOUR
FULÍN CUP

TJ Karlovy Vary  Dvory 1. máje 20, tel.: 353 449 042
10.15 hřiště Dvory
13.45 hřiště Drahovice
10.00 hřiště SKP Hvězda
10.15 hřiště Dvory
14.15 hřiště Drahovice
10.00 hřiště SKP Hvězda
10.00 hřiště Dvory
10.15 hřiště Dvory
13.15 hřiště Drahovice
10.00 hřiště SKP Hvězda

10.00 hřiště Dvory
10.15 hřiště Dvory
12.45 hřiště Drahovice
14.30 hřiště Drahovice
10.00 hřiště SKP Hvězda
10.00 hřiště Dvory

SK Liapor Doubí, U Brodu 47, tel.: 353 223 307
14.00

Sestavila Anna Procházková

5. 10. SK Buldoci B −
5. 10. SK Buldoci − dorost
6. 10. SK Buldoci B − dorost

12. 10. SK Buldoci A −
12. 10. SK Buldoci − žáci
13. 10. SK Buldoci žáci B −
13. 10. SK Buldoci B − minižáci
19. 10. SK Buldoci B −
19. 10. SK Buldoci dorost
20. 10. SK Buldoci B −

dorost
20. 10. SK Buldoci A − minižáci
26. 10. SK Buldoci A −
26. 10. SK Buldoci A − st. žáci
26. 10. SK Buldoci A − ml. žáci
27. 10. SK Buldoci B − žáci
27. 10. SK Buldoci B − minižáci

5. 10. playoff o postup do finále Liapor A −
muži

Hroznětín
Cheb

Bochov
Kadaň

Ostrov
Lomnice

H. Blatná
Fr. Lázně

Litoměřice
Čechie Dalovice

Loko K. Vary
FK Litoměřice

FK Nová Role
FK Nová Role

Ol. Březová
DDM Stará Role

Čakovice

Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. (hala bývalých
kasáren, kontakt: V. Fenclová, tel.: 603 985 069

13.00

KŠ Tietz, kontakt: M. Fryč, tel.: 608 730 294
9.00 Šachová kavárna Therma

18.00

Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, tel.: 353 331 101

Cihelny Golf Club, tel.: 353 972 281

Pétanque Club Kolová, kontakt: I. Kacerovský, tel.: 353 331 438

5. 10

5. − 6. 10. l −

každý pátek Klubový den − jednohodinový šach
každý čtvrtek DDM − šachový kroužek

5. 10.
6. 10.

12. 10.

každý pátek Handicapový turnaj

19. 10. Krajský přebor

Změna programu vyhrazena

Společné akce na všech pobočkách města:

Hlavní budova, I. P. Pavlova 7:

Studijní oddělení, Lidická 40, budova SpgŠ a Gymnázia:

pondělí 7. 10. od do − Den otevřených dveří
Po celý týden

•amnestie pro dlužníky
•registrace čtenářů zdarma
•internet pro děti 30 minut zdarma
•literární soutěže, besedy, ankety, ukázky práce s CD−ROMy

pondělí 7. 10. Den otevřených dveří (možnost navštívit oddělení knihov−
ních fondů, kanceláře, sklady, zázemí knihovny)

po celý týden  Internet pro všechny návštěvníky zdarma
− individuální pomoc při práci s Internetem

Středa 9. 10. od hod.  přednáška −

výstava knižních miniatur

po celý týden  Internet pro všechny dětské návštěvníky
30 minut zdarma
− malování na chodníku
− hry pro děti, křížovky, ankety
− soutěž pro školy: Záložka do knihy
− soutěž o nejlépe zabalenou knihu
− nabídka vzdělávacích programů

po celý týden  Internet pro všechny návštěvníky zdarma
CD ze S Fondu zdarma
− soutěž

čtvrtek 10. 10. od poslechový pořad + hudební novinky
výstava − obrázky dětí ZŠ, hrdinové z pohádek
výstava dějiny knihy

10.00 18.00

Čítárna:

Půjčovna pro dospělé:
17.00

(v 1. patře)

Dětské oddělení:

Hudební oddělení:

19.00

Krajská knihovna Karlovy Vary

Zaniklé obce regionu II

Jiří Černý

Klub TGM Masarykova demokratického hnutí v Karlových Varech

v úterý 22. října

Hlavní téma semináře: Masarykův demokratický odkaz

Vás srdečně zve na

koná se
Odpoledne se koná k 65. výročí úmrtí T. G. Masaryka, prvního prezidenta
Československé republiky

Program:
Zahájení − primátor města Mgr. Zdeněk Roubínek
Přednáška: „Masaryk politik“ − Otto Gubič
Přednáška: „Masaryk dnešku“ − PhDr.Zdeněk Musil
Diskuze − pětiminutové příspěvky
Vystoupení žáků hudební školy

Křest publikace „Masaryk na Karlovarsku“ autorů Otto Gubiče a Evy
Hanykové s autogramiádou

MASARYKOVO ODPOLEDNE
v 15. 30 v Malém sálu hotelu Thermal

TÝDEN KNIHOVEN
7. − 12. října




