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Vážení spoluobčané,
před třemi týdny jsme poprvé 

v dějinách naší země měli možnost 
v referendu rozhodnout o dalším 
směřování naší vlasti. Rád bych 
Vám touto cestou poděkoval za Vaši 
účast při tomto důležitém kroku, 
jehož výsledek je pro celou 
společnost velkým závazkem do 
budoucna. Většina z nás projevila 
v hlasování vůli po společném 
soužití v Evropské unii a společném 
rozhodování o dalším osudu 
Evropy. Pevně věřím, že členství 
České republiky v EU se právě 
v našem kosmopolitním městě 
výrazně projeví. Jistě nám tato 
skutečnost pomůže nejen při dalším 
rozvoji lázeňství a cestovního 
ruchu, ale i v mnoha dalších 
oblastech. Rovněž bych chtěl 
vyjádřit poděkování všem, kteří se 
na pořádání referenda podíleli.

Před námi je nyní čas prázdnin a 
dovolených. Období, na které se 
mnozí z nás těší jako na příležitost 
k odpočinku, cestování a poznávání 
nových míst. Pro mnohé z nás i pro 
řadu návštěvníků našeho města je 
tato doba spjata s Mezinárodním 
filmovým festivalem v Karlových 
Varech. Letošní, již 38. ročník, 
bude opět svátkem filmových 
diváků i odborníků nejen z České 
republiky, ale doslova z celého 
světa. Karlovy Vary budou více než 
t ý d e n  o p ě t  ž í t  p ř e d e v š í m  
festivalovým ruchem. Věřím, že 
mnozí z Vás si v záplavě filmových 
titulů i doprovodných akcích 
najdou právě ten svůj oblíbený 
žánr. Těší mne, že Vás mohu 
srdečně pozvat do víru festivalu, 
neboť i letos bude z čeho vybírat.

Dovolte mi, abych Vám popřál 
příjemné prožití dovolených ve 
společnosti milých lidí a ať už 
nadcházející léto strávíte kdekoli, 
přeji Vám spoustu krásných 
okamžiků a zážitků.

Mgr. Zdeněk Roubínek, 
primátor města Karlovy Vary

Americký herec Morgan Freeman 
uvede film Lawrence Kasdana 
Pavučina snů. Freeman byl již třikrát 
nominován na Oscara, mj. za roli 
černého šoféra bohaté židovské dámy 
v dramatu Řidič slečny Daisy a za 
Vykoupení z věznice Shawshank. 
S režisérem a hercem Clintem 
Eastwoodem natočil legendární 
western Nesmiřitelní. Viděli jsme ho 
v akčních filmech Smrtící epidemie a 
Drtivý dopad, v dramatech Sedm a 
Amistad.

Britský režisér Stephen Frears 
doprovodí svůj film Špína Londýna. 
Frears je známý například filmovým 
přepisem slavného Laclosova románu 
Nebezpečné známosti či černou 
komedií Hrdina proti své vůli. Na 
MFF v Karlových Varech byl uveden 
jeho western z roku 1998 Hi−Lo 
Country, na videokazetách je adaptace 
oblíbeného románu Nicka Hornbyho 
Všechny moje lásky.

Při příležitosti uvedení filmu 
Posedlý Mahowny jsou očekáváni 

herec John Hurt a režisér Richard 
Kwietniowsky.

John Hurt se do širšího diváckého 
povědomí zapsal oblíbeným seriálem 
Já, Claudius, kde vytvořil roli 
Caliguly. Na Oscara byl nominován za 
úlohu šíleného narkomana v dramatu 
Alana Parkera Půlnoční expres. Mohli 
jsme ho vidět například v thrileru 
Ridleyho Scotta Vetřelec, v Lynchově 
Sloním muži nebo v Závodu se smrtí, 
Mandolíně kapitána Corelliho nebo 
filmu Harry Potter a kámen mudrců.

Soutěžní snímek Strach a chvění 
doprovodí francouzská herečka Sylvie 
Testudová a režisér Alain Corneau, 
z jehož tvorby u nás známe dva snímky 
s Gérardem Depardiem − Pevnost 
Saganne a Všechna jitra světa, jež 
získala řadu ocenění včetně Césara.
Sylvii Testudovou uvidíme rovněž 
v dalším soutěžním filmu Vzpomínky 
mrtvého muže a snímku Miluj svého 
otce.

K filmu Larse Von Triera Dogville 
by měl přicestovat herec Udo Kier, 

kultovní představitel hororových 
snímků, několikrát hrál Drákulu nebo 
Frankensteina. Pravidelně spolupra−
cuje s von Trierem, hrál v jeho filmech 
Prolomit vlny nebo Tanec v temno−
tách. Diváci si ho mohou pamatovat i 
z filmů Ace Ventura: zvířecí detektiv, 
Armageddon nebo Blade či z dramatu 
Lea režiséra Ivana Fíly.

Na festivalu je očekávána herečka 
Deborah Kara Ungerová, která by 
měla doprovodit uvedení snímku Fear 
X, zařazeného do sekce Horizonty. 
Z pláten tuzemských kin ji známe 
například z filmu Highlander III, 
erotického thrilleru Crash či Hry, kde 
byl jejím partnerem Michael Douglas. 

Snímek Návod k použití ze sekce 
Jiný pohled by měli uvést režisér Scott 
Saunders a herec William Forsythe, 
který během své kariéry spolehlivě 
sehrál řadu vedlejších úloh ve filmech 
různých žánrů, ať to byla gangsterka 
Tenkrát v Americe nebo akční 
velkofilm Skála.

Dle www.iffkv.cz

Archivní foto: Ivan Babej
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ČÍSLA POPISNÁ 
A ORIENTAČNÍ

V rámci šetření podkladů pro 
Český statistický úřad provedl 
stavební úřad podrobnou kontrolu 
čísel popisných a orientačních 
v terénu na území obce Karlovy 
Vary. Při místním šetření zjistil, že 
nové stavby, rekonstruované stavby 
i stavby starší nemají osazena čísla 
popisná ba ani čísla orientační. Je 
nutno upozornit, že v souladu se 
z á k o n e m  o  o b c í c h ,  z á k o n  
č. 128/2000Sb, přidělí stavební úřad 
nové, zkolaudované stavbě číslo 
popisné, ve větších sídelních 
útvarech i orientační. Vlastník 
stavby (budovy) je povinen na svůj 
náklad označit budovu do 30 dnů od 
vydání oznámení o přidělení čísla 
určeného obcí (stavebním úřadem) 
číslem popisným i orientačním.

Vlastníci zkolaudované stavby o 
přidělení čísla urychleně zažádají, 
protože jej potřebují k přihlášení se 
na poště, u správců sítí i k zápisu do 
katastru nemovitostí, nicméně již 
budovu přiděleným číslem neozna−
čí. Stejný problém je při rekonstruk−
cích objektů a opravách fasád.

Je třeba upozornit vlastníky 
budov, že dle § 58 zákona 
č. 128/2000 Sb může obec uložit 
pokutu až do výše 10 000 Kč, když 
povinný neoznačí budovu čísly 
stanovenými obecním úřadem.

V této souvislosti stavební úřad 
upozorňuje, že v měsících říjnu a 
listopadu provede místní šetření za 
účelem prověření označení budov a 
zjištěné nedostatky bude řešit dle 
výše uvedeného zákona.

Ing. Ivana Doubová, 
vedoucí stavebního úřadu

• Bezbariérový nájezd na kolonádu
Vozíčkáři se od letošního jara 

mohou bez problémů dostat jak 
k pramenům, které se nacházejí uvnitř 
kolonády, tak například k toaletám či 
půjčovně lázeňských pohárků. Podle 
plánů ředitele Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád RNDr. 
Vylity je to sice první, ale zdaleka ne 
poslední stavební úprava tohoto 
druhu.  V tomto t rendu chce 
pokračovat a zpřístupnit tak většinu 
pramenů, ke kterým byly až doposud 
právě masivní schody velkou bariérou 
pro naše postižené spoluobčany.

Stavební úprava je součástí III. etapy 
rekonstrukce Mlýnské kolonády, 
náklady na ni činí 245 tisíc korun. 
Použitý materiál je shodný s tím, ze 
kterého je budova vystavěna − tedy 
oblíbený granit z pomezí Čech a 
Moravy. Současná barevná odlišnost 
kamene je logicky způsobena tím, že 
se jedná o materiál zcela nový, 
nezvětralý, který se však působením 
klimatických podmínek bude časem 
shodovat s tím původním.
• Šlechta obdarovala vesničku SOS

Primátor Zdeněk Roubínek přijal 
z rukou Orona Michaela Kalkerta, 

organizátora tradičního setkání 
evropské šlechty v Karlových Varech 
šek na částku 161 tisíc korun, kterou 
mezi sebou šlechtici vybrali za účelem 
sponzorského obdarování karlovarské 
vesničky SOS.
• Fotbalové legendy na radnici

U příležitosti významných život−
ních jubileí Antonína Honomichla (75 
let) a Miloslava Vydry (70 let), 
slavných karlovarských fotbalových 
internacionálů a posléze trenérů, došlo 
k setkání jubilantů a primátora 
Roubínka. Zúčastnili se jej také 
někteří další hráči ze slavných časů 
karlovarské kopané na čele s bývalým 
reprezentantem Československa a 
nejslavnějším fotbalistou Karlovarska 
Jiřím Feuereislem.
• Primátor přijal úspěšné basketba−
listky

a vedení týmu, který letos dokázal 
vybojovat první celostátní ligu.
Město si velice váží úspěchu, kterým 
se košíkářky zařadily znovu tam, kam 
historicky patří − tedy k nejúspěšněj−
ším odvětvím sportu na území našeho 
města.
• Japonský velvyslanec Koichi 
Takahashi obdivoval naše město

Nejvíce jej zajímala návštěvnost ze 
strany japonských turistů. Po sezná−
mení se s oficiálními čísly (vloni to 
bylo cca 1.300 osob) prohlásil, že je to 
málo a společně zapracujeme na 
vylepšení této bilance. Řekl, že by 
bylo dobré zajistit v recepcích hotelů a 
něk t e rých  t i skov inách  ( t ypu  
Promenády) také pár informačních 
řádek v japonštině, protože do Evropy 
cestují nejčastěji důchodci, kteří 
neovládají cizí jazyky, ale přitom 
dychtí po každé informaci.

Alexander Klimeš, 
tiskový mluvčí města

TELEGRAFICKY

100 LET ŠKOLY V RYBÁŘÍCH

V LISTĚ
• Provozní řád areálu 

Rolava
• MFF

• Velkoobjemové 
kontejnery

• Dávky státní sociální 
podpory

• Konference o ekologii

• Blokové čištění

• Turistické jízdenky

• Zdravotní řez stromů

• Sborník  z Historického 
semináře

• Sportovní a kulturní 
programy

• Telegraficky

• Mateřské školy 
o prázdninách

Koncem června u nás koncertoval dětský symfonický orchestr z Dubaje 
(Spojené arabské emiráty) v rámci přátelské návštěvy ZUŠ A. Dvořáka. 

Foto: Hana Kaňovská

Děti ze ZŠ a ZUŠ  Rybáře v rámci oslav 100. výročí položení základního kamene 
v této škole přišly pozdravit svého zřizovatele před budovu magistrátu.

Foto: Hana Kaňovská
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PROVOZNÍ ŘÁD − SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL ROLAVA

Za provoz a dodržování provozního 
řádu odpovídá správce areálu 
jmenovaný Radou města Karlovy 
Vary
Provozní doba koupaliště od 15. 
června do 30. září
Provozní hodiny: 9.00 až 18.00
Zpracova l :  odbor  ma je tkový  
a hospodářský
Schválila Krajská hygienická stanice 
Karlovy Vary
Karlovy Vary červen 2003
1.0 Organizační a hygienické 
podmínky provozu koupaliště
Areál koupaliště se rozkládá na 
pozemcích p.č. 648, 651, 652, 654, 
655, 656, 657/1, 657/28, 1137, 1141 a 
st.p.č. 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 
1131, 1132, 1133, 1134, 1136, vše 
v k. ú. Rybáře, obec a okres Karlovy 
Vary. Rozloha areálu je ohraničena 
oplocením.
V areálu jsou umístěny informativní 
tabule, které informují o účelu využití 
jednotlivých ploch areálu Změna 
účelu užívání podléhá rozhodnutí 
Rady města Karlovy Vary.
Pro  návš těvníky  a reá lu  j sou  
k dispozici veřejné převlékárny o 
kapacitě 18 kabinek, dále veřejné soc. 
zařízení:
WC muži: 4 ks umyvadla, 4 ks sprch, 2 
ks pisoar, 3 ks (kabinka) WC
WC ženy: 4 ks umyvadla, 3 ks sprch, 3 
ks (kabinka) WC
Uvnitř přírodního koupaliště Rolava 
se nachází mimo výše uvedené:
− přímá vícedráhová skluzavka typ T6 
s dojezdem do přírodní vodní nádrže. 
Nástup na skluzavku je po ocelovém 
schodišti kruhového tvaru se středním 
nosným sloupem. Laminátová dráha je 
otevřená čtyřdráhová s dojezdem do 
přírodní nádrže s hloubkou vody 1,4 
m,
− občerstvení umístěné v objektu 
převlékáren a  veřejného WC 
s provozní dobou od 9.00 do 22.00 
hod. a
− dětské hřiště, na které je zpracován 
samostatný provozní řád, který tvoří 
přílohu.
Zdrojem vody pro přírodní koupaliště 
je řeka Rolava, dopouštění a průplach 
se provádí zvednutím hladiny na jezu 
v součinnosti s Povodím Ohře, s.p. 
Karlovy Vary. V případě znečištění 
vody  po  bou ř i  a  v  p ř ípadě  
mikrobiologického a biologického 
znečištění  nevyhovující kvality vody 
bude v součinnosti s Povodím Ohře, 
s.p. zabezpečena celková výměna 
vody (popřípadě průplach části vody). 
V případě, že ani po provedení výše 
uvedených opatření, nebude zlepšena 
kvalita vody na odpovídající kvalitu, 
bude koupaliště do doby zlepšení 
(vyhovující rozbor vody), pro 
veřejnost uzavřeno (označeno tabulí 
„Koupání na vlastní nebezpečí“).
Dodavatelem pitné vody pro areál 
koupaliště jsou V a K Karlovy Vary, 
a.s.
Odpadní vody jsou odvedeny do 
veřejné kanalizace ve správě VaK 

Karlovy Vary.
1.1 Organizace
Provozovatelem koupaliště a vodní 
skluzavky T6 je město Karlovy Vary. 
Za provoz a dodržování provozního 
řádu odpovídá správce areálu 
jmenovaný RM Karlovy Vary.
Podmínky provozu přírodního 
koupaliště Rolava, podmínky provozu 
vodní Skluzavky a dětského hřiště 
jsou stanoveny Provozním řádem. 
Provozní  řád  ( s t ručný  výpis  
n e j d ů l e ž i t ě j š í c h  ú d a j ů ) p r o  
návštěvníky bude umístěn přímo u 
obou vchodů do areálu koupaliště. 
Jeho úplné znění bude k dispozici u 
správce koupaliště. Provozní řád 
vícedráhové vodní skluzavky bude 
umístěn přímo u skluzavky. Provozní 
řád dětského hřiště bude umístěn u 
vchodu do tohoto hřiště.
Bezpečnost návštěvníků je zajištěna 
plavčíkem a obsluhou skluzavky. 
Plavčík je určen pro koupající se 
veřejnost. Obsluha skluzavky je trvale 
na skluzavce u vrchního nástupu na 
skluz a je určen pro zabezpečení 
ochrany veřejnosti u vodní skluzavky 
(dohlíží mimo jiné na dodržování 
příkazových a zákazových značek). 
Vodní prostor vymezen pro dojezd 
skluzavky bude vytyčen bójemi. Do 
tohoto prostoru bude zakázán vstup 
mimo uživatelů skluzavky.
1.2 Povinnosti provozovatele 
koupaliště
a) Za obsluhovatele určit dostatečný 
p o č e t  z d r a v o t n ě  a  f y z i c k y  
vyhovujících osob a dohlédnout na 
j e j i c h  ř á d n é  a  p r o k a z a t e l n é  
obeznámení s provozním řádem.
b) Dohlížet na kontrolu jakosti vody 
dle přílohy č. 1 a č. 2 vyhlášky č. 
464/2000 Sb. a § 2 dané vyhlášky, a 
dbát na pravidelný rozbor vody. Údaje 
o kontrole jakosti vody pro koupání 
archivovat min. 5 let.
c) Dohlížet na dodržování provozního 
řádu a příkazů hygienika.
d) Určit obsah a dohlížet na vedení 
provozního deníku. Deník má 
obsahovat zejména tyto základní 
údaje:
− datum, směna, hodina zápisu, jméno
− záznam o vizuální kontrole vody 
(barva, viditelné plovoucí znečištění)
− záznam o teplotě vody a vzduchu
− záznam o poruchách a opravách, 
příp. revizích
− záznam o počtu návštěvníků
− záznam o hodnotě pH
e) Určit obsah a dohlížet na vedení 
zdravotní knihy. Zdravotní kniha 
obsahuje:
− opis rozhodnutí o povolení provozu
− časově seřazené záznamy orgánů 
hygienické služby
− záznamy o provedených prohlídkách 
a vyšetření jakosti vody
− záznamy o nedostatcích zjištěných 
při kontrole orgány hygienické služby
− záznamy o úrazech a nehodách
f)  Za obsluhovatele rozepíše 
povinnosti jednotlivých pracovníků, 
kteří se podílejí na provozu koupaliště.

g) Zajistí bezpečnost v areálu 
koupaliště pravidelnými obchůzkami 
Městskou policií Karlovy Vary.
h) Určí dvě odběrová místa 1x pro 
mělkou část a 1x pro hlubokou část.
1.2.1. Povinnosti provozovatele  
vícedráhová skluzavka Typ T6
− každý den před zahájením provozu 
bude skluzavka zbavena nečistot a 
v y d e s i n f i k o v á n a  n e p ě n i v ý m i  
prostředky (SAVO, SODA),
− každodenně bude prohlédnuta dráha 
skluzavky. V případě zjištění 
jakýchkoli  trhlinek, nebo míst 
s porušeným lakem v povrchové 
úpravě, nesmí být skluzavka spuštěna. 
Oprava bude  provedena dodavatelem,
− provozovatel, nebo jim určená osoba 
(plavčík, obsluha skluzavky) zajistí 
aby na dráhu nevstupoval nikdo 
v obuvi, vstup povolen pouze bosou 
nohou (toto platí i pro údržbu),
− koryto dráhy uvnitř nesmí být 
natřenou žádnou barvou,
− u nástupu musí být zajištěn dozor, 
který bude dohlížet na bezpečnost 
návštěvníků před nástupem na dráhu a 
zároveň při dojezdu do vody. Zároveň 
dohlíží na to, aby návštěvníci  před 
vstupem na dráhu měli čisté nohy, bez 
písku a nečistot,
− obsluha běžně kontroluje chod 
čerpací stanice a provádí běžnou 
údržbu.
U skluzavky bude vedena přehledná, 
průběžně aktualizovaná kontrolní a 
servisní dokumentace. Změny 
zařízení nebo konstrukce, které mohou 
ovlivnit bezpečnost zařízení je nutno 
neprodleně odstranit. Pravidelně 1 x za 
14 dní bude zajištěno utažení 
upevňovacích prvků, kontrola a 
údržba všech povrchů (zajistí 
správce). Každoročně, před zahájením 
provozu skluzavky bude provedena 
kontrola kterou provede odborná 
firma. Případná zjištění nedostatků 
funkčnost i  jednot l ivých část í  
skluzavky budou odstraněna po 
konzultaci s dodavatelem skluzavky 
odbornou firmou. Na základě 
provedené kontroly bude odbornou 
firmou zpracována Revizní zpráva, 
která bude předána Provozovateli.
1.3 Povinnosti obsluhovatele  
(správce)
a) Dodržovat všeobecné předpisy o 
ochraně a bezpečnosti práce, jakož i 
bezpečnostní předpisy a opatření dle 
provozního řádu.
b) Znát a dodržovat provozní řád.
c) Pravidelně provádět úklid a běžnou 
údržbu areálu.
d) Zabezpečit v případě potřeby sekání 
trávníku (min. 1x za 14 dní).
e) Včas nárokovat potřebný provozní 
materiál a nutné opravy.
f) Dodržovat osobní hygienu, pořádek 
a čistotu na pracovišti.
g) Vést provozní deník a zdravotní 
knihu koupaliště.
h) Kontrolovat zda mají prodejci 
v areálu koupaliště schválený zábor 
veřejného prostranství OŽP MKV a 
písemně předávat prodejní místo 

s vyznačením stavu el. energie. 
Podklady k přefakturaci předávat 
bezprostředně po ukončení prodeje na 
OMaH MKV.
i) Zamykat vstupní bránu a povolit 
vjezd zásobování v době od 7.00 hod. 
do 10.00 hod. Zásobovací vozidla 
zůs tanou  na  zpevněné  p loše   
komunikace, parkoviště (nebudou 
zajíždět na travnaté plochy).
j) Před zimním obdobím bude 
zajištěno vyčištění dráhy skluzavky, 
vyčistění potrubí a odvodnění 
čerpadel.
k)  Vhodným způsobem bude 
zabráněno přístupu osob na dráhu 
skluzavky. Čerpadla budou odpojena a 
uložena v suchém skladu.
Úklid a údržba
a) Denně před zahájením nebo 
ukončením provozu koupaliště musí 
být prováděn důsledný úklid všech 
místností, prostor a zařízení, včetně 
ploch určených pro odpočinek event. 
slunění. Záchody musí být vymývány 
alespoň jednou denně horkou vodou 
s  des infekčním pros t ředkem.  
K desinfekci se používá Chloramin 
(2% roztok, doba působení 30 min., 
následuje oplach vodou), Savo (1 l na 
10 l vody, doba působení 30 min., 
následuje oplach vodou), Krezosan 
(ředění 1 : 9, doba působení 30 min., 
následuje oplach vodou). Desinfekční 
prostředky se střídají.
Denně musí být desinfikovány též 
podlahy záchodů a šaten a prováděna 
ochrana proti plísním. Průběžně bude 
prováděn dokonalý úklid celého 
areálu koupaliště tak, aby každý 
prostor byl uklizen min. 1x týdně.
Desinfekční prostředky jsou uloženy v 
odděleném prostoru, mimo dosah 
návštěvníků.
b) Odpadkové koše umístěné v areálu 
koupaliště budou v termínu od 19. 6. 
do 30. 9. vyprazdňovány denně a  
nádoby na tříděný odpad (kontejnery) 
budou vyváženy 1 x za 14 dní. Při 
provozu nesmí docházet k jejich 
přeplňování a znečišťování okolí.
1.3.2. Denní údržba − vícedráhová 
skluzavka Typ T6
− každý den před zahájením provozu 
bude skluzavka zbavena nečistot, 
v y t ř e n a  a  v y d e s i n f i k o v á n a  
nepěnivými prostředky (SAVO, 
SODA)
1.4 Povinnosti návštěvníků
Povinnosti návštěvníků řeší provozní 
řád koupaliště a příkazové tabule 
umístěné v areálu. Povinnosti 
návštěvníků vodní skluzavky řeší 
provozní řád umístěný u vodní 
skluzavky, informativní a zákazové 
tabule. Uživatelé vodní skluzavky jsou 
povinni seznámit se před použitím 
s k l u z a v k y  s  p ř í k a z o v ý m i  a  
zákazovými tabulemi určenými pro 
provoz skluzavky. Tyto budou 
umístěny při vstupu na schodiště 
skluzavky (zákazové značky), před 
sjezdem ze skluzavky  informativní a 
příkazové značky určené pro sjezd.

Pokračování na straně 4
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PROVOZNÍ ŘÁD − SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL ROLAVA

Zákaz předbíhání
na schodech

Neběhat po schodech Nedržet se 
okrajů skluzavky

Okamžitě uvolnit
plochu dopadu

1.4.1 Na koupaliště a zejména na 
vodní skluzavku není dovolen vstup:
a) osobám mladším 10 let, bez 
doprovodu starší osoby
b) nemocným osobám, zvláště osobám 
trpícím vlasovými a kožními, či jinými 
sdělnými chorobami
c) osobám které se nacházejí v 
karanténě pro výskyt infekce, včetně 
příslušníků domácností, v nichž se 
vyskytla nakažlivá choroba a kde není 
nemocný od ostatních osob izolován

d) osobám zahmyzeným
e) osobám opilým
f) použití vodní skluzavky nebude 
dovoleno osobám, které budou mít na 
sobě nebo u sebe ostré předměty (není 
povoleno ani hodinky a kovové přezky 
plavek)
1.5 Všeobecné bezpečnostní a 
požární požadavky
a) V areálu koupaliště udržuj čistotu a 
pořádek
b) Nezasahuj svévolně do elektrického 
zařízení. Veškeré opravy smí provádět 

jen odpovědná osoba − elektrikář
c) Je zakázáno snímat víka spínačů a 
ochranné kryty elektrických zařízení
d) Nestříkat vodu na elektrická 
zařízení
e) První pomoc zajišťuje plavčík, 
v případě potřeby zavolá lékaře
f) Každý úraz hlaste správci areálu, 
popřípadě plavčíkovi a musí být o něm 
sepsán zápis
g) Všechny závady a poruchy hlaste 
správci areálu
h) Stanoviště plavčíka je vybaveno 

lékárničkou k poskytnutí první 
pomoci
i) V místě správce je umístěna 
telefonní linka k přivolání záchranné 
služby
j) V případě požáru se řiďte požárními 
směrnicemi
Tento provozní řád je platný 
od 15. 6. 2003

Vypracoval: 
Kahoun J.,  tel.: 353 118 246

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Přírodního koupaliště „ROLAVA“ 

Karlovy Vary  Rybáře
Provozovatel: město Karlovy Vary 

odbor MaH
Provozní doba od 1. 5. do 31. 10. 

od 8.00 do 20.00 hod.
Schválila KHS Karlovy Vary
1. PROVOZ DĚTSKÉHO 

HŘIŠTĚ
1.1. Základní popis
Název zařízení: Dětské hřiště v areálu 
přírodního koupaliště ROLAVA
Majitel: Statutární město Karlovy 
Vary
Provozovatel: Odbor M a H 
1.2. Popis zařízení
Dětské hřiště se nachází v samostatně 
oploceném areálu uvnitř přírodního 
koupaliště Rolava. Do areálu je vstup 
uzavíratelnou brankou ze zpevněné 
plochy, která navazuje na okružní 
komunikace uvnitř areálu koupaliště. 
V blízkosti se nachází sociální zařízení 
a prodejna občerstvení.
V areálu hřiště jsou umístěny herní 
prvky sloužící aktivitám dětí  
předškolního a školního věku, výrobce 
− společnosti HAGS Praha, které jsou 
z recyklovatelného materiálu a splňují 
nároky norem EN 1176 a 1177. Plánek 
dětského hřiště s vyznačením 
jednotlivých prvků tvoří přílohu 
provozního řádu.
1.3. Vyloučení z návštěvy
Do areálu dětského hřiště není 
povolen vstup zvířatům. 

Dospělé osoby mají povolen vstup jen 
jako doprovod dětí.
Herní prvky jsou určeny pro děti do 13 
let věku.
Do areálu nemají povolen přístup 
osoby postižené nemocí ohrožující 
zdraví jiných osob (nakažlivé a 
přenosné choroby, nositelé parazitů).
Do areálu nemají povolen vstup osoby 
v podnapilém stavu, osoby narušující 
pořádek, bezpečnost nebo čistotu 
areálu.

2. BEZPEČNOST PROVOZU 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

2.1. Všeobecná bezpečnostní 
opatření
K celému provozu areálu musí být 
v e d e n a  p ř e h l e d n á ,  p r ů b ě ž n ě  
aktualizovaná kontrolní a servisní 
dokumentace.
I částečné změny zařízení nebo 
konstrukcí, které mohou ovlivnit 
bezpečnost zařízení je možné provádět 
pouze po předchozí dohodě s výrob− 
cem zařízení nebo bezpečnostním 
revizním  technikem.

3. ÚDRŽBA AREÁLU 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Dětské hřiště je nutné průběžně 
udržovat a ošetřovat tak, aby sloužilo 
svému účelu a aby nemohlo docházet
 k úrazům.
Průběžnou údržbu a drobné opravy 
zajišťuje správce. 
Správce dětského hřiště zajišťuje 
podle stanoveného plánu pravidelné 

kontroly a revizi celého areálu. 
O provozu a údržbě je veden provozní 
deník.
Provozní kontrola
3.1.1. Kontrola 1x za 14 dní
Je zaměřená na funkci a stabilitu 
zařízení  (zejména z hlediska 
opotřebení), pevnost upevňovacích a 
spojovacích prvků
Stav úpravy povrchů, stav povrchů 
tlumících nárazy, čištění a obnovu 
sypkých náplní na předepsanou 
úroveň
3.1.2. Kontrola 1x za měsíc
Promazání ložisek a kluzných spojů
P r o h l í d k u  v o l n ý c h  p l o c h  a  
komunikací, ověření funkčnosti 
bezpečnostního systému a celkového 
zabezpečení dětského hřiště
3 .2 .  Roční  h lavní  kontro la  
(komplexní revize areálu)
 provádí se jednou ročně, vždy před 
zahájením provozní sezóny.
Provádí se za účelem zjištění celkové 
úrovně bezpečnosti zařízení a 
vybavení areálu a je zaměřena 
především na kontrolu všech základů a 
povrchů, odhalení nepříznivého 
působení povětrnostních vlivů, 
známek rozpadu nebo koroze, 
jakékoliv změny úrovně bezpečnosti 
areálu plynoucího z provedených 
oprav nebo dodatečně vestavěných či 
vyměněných atrakcí.
− provádí odborný revizní technik 
BOZP

3.3. Běžná údržba areálu
1) korekční údržba
se provádí na základě výsledků 
provedených kontrol.
Výměna nebo oprava upevňovacích 
prvků, výměna vadných nebo 
opotřebovaných částí
2) základní údržba
se provádí měsíčně.
Utažení upevňovacích prvků, kontrola 
povrchů, údržba všech povrchů 
tlumící nárazy, promazání ložisek, 
doplnění výšky náplně sypkých 
materiálů.
3) průběžná údržba
se provádí průběžně při provozu 
areálu.
Odstranění střepů, úlomků a hrubých 
znečištění.
3 .4 .  Údržba  hrac í ch  p loch  
a pískovišť
Průběžná kontrola pískoviště a dalších 
hracích ploch − odstranění cizích 
předmětů a znečišťujících příměsí, 
základní úprava terénu.
Před zahájením sezóny musí být 
provedena výměna náplně klasických 
pískovišť a případná obměna písku 
dalších ploch do výšky 20 až 30 cm.
Platnost od 15. 11. 2002.

Zpracovalo 
hospodářské oddělení OMaH

Dokončení ze strany 3
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Jak jsme na Dianě vykopali a zase zakopali sochu Poutníka

Velmi důležitá u stromu ve městě je, 
ať chceme nebo nechceme, jeho 
bezpečnost.

Je nutné rozlišovat a vyhodnocovat 
lokalitu, ve které se strom nachází, 
z hlediska bezpečnosti dřeviny. Jinak 
je hodnocen strom rostoucí v blízkosti 
dětského hřiště či nad pěší komunikací 
a jinak posuzován v prostředí přírodě 
blízkém, kde riziko bezprostředního 
ohrožení zdraví či majetku je 
minimální. Bezpečnost stromů lze do 
určité míry udržovat či zlepšovat jejich 
odborným ošetřením, zejména korun a 
kmenů. Mezi odborná ošetření patří i 
zdravotní řez.

Provádí se u vzrostlých stromů a 
jeho cílem je zejména zabezpečení 
jejich dlouhodobé funkčnosti při 
udržení co nejlepšího zdravotního 
stavu, vitality a provozní bezpečnosti. 
Současně se zvyšuje i estetická 
hodnota dřeviny. Zdravotní řez je 
třeba opakovat v několikaletých 

intervalech, nejméně jednou za deset 
let s ohledem na aktuální stav stromu. 
Ošetření spočívá v odstranění 
suchých, mechanicky poškozených či 
zlomených větví, dále těch se sníženou 
vi tal i tou,  odumíraj ících nebo 
napadených chorobami a škůdci či 
větví navzájem se křížících a 
zahušťujících korunu. Odstraňují se 
též  pahýly ulomených větví ,  
výmladky z podnoží a kořenů.

Základním principem tohoto řezu 
je, že nedochází k redukci koruny a je 
zachován přirozený tvar stromu 
typický pro každý druh dřeviny určený 
geneticky. Zdravotním řezem jsou 
ošetřovány hodnotné volně rostoucí 
stromy na celém území města.

V předchozích letech byly takto 
odborně ošetřeny stromy v části svahů 
kolem Thermálu, ve Skalníkových a 
Smetanových sadech. Vloni s pomocí 
finanční dotace ze Státního fondu 
životní prostředí pak stromy ve 

Dvořákových sadech, na Ondřejském 
hřbitově, v sadech Karla IV. před 
Lázněmi I a část stromů na hřbitově 
Drahovicích.

Letos jsme pozornost zaměřili na 
stromořadí stromů s volně rostoucími 
korunami. Během léta budou ošetřeny 
lípy podél Malého Versailles v ulici 
Krále Jiřího, lípy na nábřeží 
Osvobození a Jana Palacha a jedna 
z lipových alejí na drahovickém 
hřbitově.

Zdravotním řezem budou ošetřeny i 
stromy v parku u ZŠ v Doubí, 
v rekonstruovaném parku v Balbínově 
ulici, duby v Husově ulici a mnoho 
solitérních stromů po celém městě.

Zdravotní řezy pro nás většinou 
p r o v á d ě j í  s t r o m o l e l e z e c k é  
arboristické firmy a zásah je pro laika 
téměř neznatelný − strom pouze 
zkrásní.

Ing. Hana Petrlíková, Správa 
lázeňských parků Karlovy Vary

Karlovy Vary jsou městem desítek 
více či méně významných prvenství 
v nejrůznějších oborech. Jedno z nich 
se týká turistiky. Již dvacet šest let 
před založením Klubu českých turistů 
v Praze roku 1888 byl v Karlových 
Varech ustaven turistický klub zvaný 
německy Wanderer−Club. Ten se stal 
prvním svého druhu v českých 
zemích. U jeho zrodu stálo deset 
mladých karlovarských mužů v čele 
s Heinrichem Angerem, majitelem 
místní restaurace Sanssouci. Od 
samých začátků si klub vytkl za cíl 
pěstovat pěší turistiku, vlastivědu 
Karlovarska a ušlechtilé mravní 
vlastnosti. Mezi zakládajícími členy 
klubu byl např. známý karlovarský 
zlatník Adalbert Barton. Přesným 
datem založení klubu se stal 25. březen 
1862. Těžištěm činnosti Wanderer−
Clubu byly pěší výlety v regionu 
západočeských lázní. Klub však také 
přispěl ke zpestření společenského 
života lázní a ke zkrášlení jejich okolí.
Dne 17. května 1874 byl jeho 
přičiněním na vycházkové cestě nad 
res taurací  Sanssouci  odhalen 
kamenný pamětní sloup. Devátého 
dubna roku 1881 se na skále proti 
bývalému Kaiserparku (Gejzírpark, 
dnes Motel Březová) z podnětu klubu 
odhalovala železná pamětní deska 
s iniciálou W a datem založení klubu, 
tj. 1862. Obě památky byly v roce 
1932 přemístěny na společné 
stanoviště poblíže Motelu, kde se 
nacházejí až do současnosti. Klub 
každoročně organizoval četné 
vycházkové a výletní akce. V 
osmdesátých a devadesátých letech 
19. století významně přispěl k 
popularizaci Krušných hor. Z jeho 
podnětu se začal ve spolupráci s 
K r u š n o h o r s k ý m  s p o l k e m  
(Erzgebirgsverein) pořádat tradiční 

hřebenový přechod Krušnohoří 
z Lubů do Ústí nad Labem. V roce 
50. výročí trvání klubu byl 28. dubna 
1912 odhalen na Výšině přátelství 
v Karlových Varech veliký pomník. 
Tvořila jej pyramida z kamenů, na níž 
stála litinová socha kráčejícího turisty−
Poutníka v mírně nadživotní velikosti. 
Plastika měla velmi dobrou výtvarnou 
úroveň, jméno jejího autora se nám 
dosud nepodař i lo  z j is t i t .  Př i  
slavnostním odhalení pomníku 
promluvili karlovarský starosta dr. 
Pfeifer a významný regionální 
národopisec Josef Hofmann.

V roce 1912 čítal turistický klub 26 
členů. Byly mezi nimi i mnohé známé 
osobnosti místního kulturního života, 
např. již zmíněný Josef Hofmann, 
ředitel hudební školy Alois Janetschek 
a Karl Schöttner, průkopník krajinné 
fotografie a turistiky na Karlovarsku.
Karlovarský turistický klub existoval 
až do druhé světové války. Velkou 
měrou přispěl k hlubšímu poznání a 
propagaci přírodních a historických 
krás severozápadních Čech. Tím je 
dáno i jeho místo v rámci české 
turistiky jako celku.

Na závěr ještě poznámka k osudům 

zmíněného pomníku Poutníka. Socha 
turisty někdy kolem roku 1950 
zmizela, zůstala po ní jen pyramida 
z kamenů. Po letech se v zaintere−
sovaných kruzích kolem Karla Nejdla 
objevila fáma, že je zakopána kdesi 
v karlovarských lesích v prostoru 
Diany. Chtěli jsme se přesvědčit, 
nakolik historky a domněnky 
odpovídají skutečnosti. V době 
g o r b a č o v s k é  p e r e s t r o j k y  a  
všeobecného politického uvolnění 
konce osmdesátých let jsme pojali 
idealistický úmysl Poutníka najít, 
opravit a na původním místě znovu 
vztyčit. Za pomocí pamětníků pánů 
Hrušky a Nejdla se podařilo určit 
přibližné místo údajného ukrytí sochy. 
Nevelká zemní sonda dne 9. dubna 
1988 po zhruba hodinovém kopání 
odhalila hledanou plastiku, bohužel 
rozbitou na desítky kusů. Napínavého 
hledání a nálezu Poutníka se zúčastnili 
pánové Nejdl, Hruška, Burachovič, 
Klsák, Martínek a Wieser. Nález 
rozbité sochy byl svým způsobem 
velkým zklamáním, na druhou stranu 
však uvedl na správnou míru letité 
barvité dohady a tradované omyly. Po 
dlouhém rozvažování o tom, jak 
naložit s troskami Poutníka a zda je 
reálné jej restaurovat, bylo rozhodnuto 
litinová torza pietně uložit zpět do 
země. A tak leží Poutník dál 
„pohřbený“ve stínu bukových lesů 
Výšiny přátelství a sní zde svůj sen o 
tom, že jednoho dne přece jen 
„obživne“, vstane z chladné hlíny a 
vykročí do údolí k Vřídlu, aby tu 
s pozdviženým kloboukem pozdravil 
Karlovaráky i lázeňské hosty 
3. tisíciletí.

PhDr. Stanislav Burachovič

Ukázka ze Sborníku přednášek 
12. Historického semináře Karla 
Nejdla, který zájemci o vlastivědu 
Karlových Varů naleznou na 
knihkupeckých pultech. 

PÉČE O STROMY VE MĚSTĚ − ZDRAVOTNÍ ŘEZ
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29. TÝDEN 14. až 18. července
Pondělí Klínovecká, Vodárenská + parkoviště, Plešivecká, Buchenwaldská + 

parkoviště, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
Úterý Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská + park., Severní + park., 

Konečná + park.
Středa Okružní + 2x parkoviště, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova + 4x 

parkoviště, Truhlářská
Čtvrtek Kostelní, Rolavská, V. Nezvala, Javorová, Jabloňová
Pátek Závodu míru − dům č.p. 682 − 689, oba chodníky podél Závodu míru, 

Nádražní
30. TÝDEN 21. až 25. července

Pondělí Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, 
Dělnická

Úterý Vrázova (část), Chelčického, Jízdárenská, část Moskevské, 
Wolkerova, Charkovská, Krymská + 4x parkoviště, parkoviště u 
Finančního úřadu na Západní

Středa Krále Jiřího, Poděbradská + parkoviště, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová + parkoviště, Zahradní

Čtvrtek Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, + parkoviště MHD na komunikaci v lokalitě

Pátek Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na rozcestí
31. TÝDEN 28. července až 1. srpna

Pondělí U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín, 
Pražská − strojní metení

Úterý Vrázova (část), Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská, 
část Moskevská

Středa Krokova včetně domu 37, 39, Lidická − křiž. + otoč MHD 
s parkovištěm + parkoviště pod zahradnictvím, Národní − část, Gagarinova 
+ 4x parkoviště, Maďarská + parkoviště, Jungmanova, Viktora Huga, 
Čechova, Chodská − část, Kollárova

Čtvrtek Národní − část + parkoviště, nám. Sabiny, Blahoslavova, Východní 
k Dallasu + 3x parkoviště, St. Kysibelská + parkoviště 
pod rozvodnou, Úvalská + 3x parkoviště,

Pátek F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova + parkoviště, Jasmínová + 
park., Květinová, S. K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického

32. TÝDEN 4. až 8. srpna
Pondělí Krušnohorská + parkoviště, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská  

část u Růžového Vrchu, Železniční
Úterý Požární + parkoviště, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská + 

parkoviště
Středa Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku, Rohová, 

Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová
Čtvrtek Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova
Pátek Kpt. Jaroše, 1. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, 

Adolfa Heimana, Valentina Meerwalda, V Lučinách, Lipová

33. TÝDEN 11. až 15. srpna
Pondělí Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská − část ke křižovatce u 

Doubského mostu + chodníky podél Studentské ulice
Úterý Brigádníků + 2x parkoviště, Jižní, Šumavská + parkoviště u 

mototechny, Budovatelů + parkoviště METEOR, Přátelství, Poštovní, 
Gorkého, Bečovská

Středa Krále Jiřího, Poděbradská + parkoviště, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová + parkoviště, Zahradní

Čtvrtek Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, + parkoviště MHD na komunikaci v lokalitě

Pátek Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na rozcestí
34. TÝDEN 18. až 22. srpna

Pondělí Tyršova, Scheinerova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova (včetně 
parkoviště pod nemocnicí) + parkoviště u transfúzní stanice, Ondřejská

Úterý Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova (nad Lidickou ul.), 
Národní část, Mozartova (nad Lidickou ul.), Baarova, Mánesova

Středa Lidická − křiž. + parkoviště pod Slavií, Havlíčkova, Jiráskova (pod 
Lidickou ul.), Italská, Americká, Palackého nám.

Čtvrtek nám. Emy Destinové, nám. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, 
Sportovní, Prašná, malá Vítězná + parkoviště, Chodská  část, Mozartova 
(pod Lidickou ulicí), Pod Tvrzí

Pátek U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky + 2x parkoviště, 
Dalovická, Lomená + 2x parkoviště, Táborská

35. TÝDEN 25. až 29. srpna
Pondělí Nákladní, plato horní nádraží + parkoviště, Ostrovský most, 

Jáchymovská (Růž. Vrch − viadukt)
Úterý Lad. Koubka, E. Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, 

Šmeralova, Hybešova, U Spořitelny (magistrát II.), Slepá (ruční metení)
Středa Dlouhá, Krátká, Příčná, Luční, Na Výhledě, Holečkova + parkoviště, 

Rybářská
Čtvrtek Smetanova, Školní, Hlávkova + parkoviště, Družstevní, Třešňová + 

parkoviště, Kladenská + parkoviště u pošty a v křiž.  Školní − Závodu míru
Pátek Závodu míru − dům č.p. 682 − 689, oba chodníky podél Závodu míru, 

Nádražní
36. TÝDEN 1. až 5. září

Pondělí Západní, Plzeňská, Studentská + chodníky podél Studentské ulice 
u „Tvaru“

Úterý Vrázova (část), Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská, 
část Moskevská

Středa Krále Jiřího, Poděbradská + parkoviště, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová + parkoviště, Zahradní

Čtvrtek Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, + parkoviště MHD na komunikaci v lokalitě

Pátek Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na rozcestí
odbor dopravy

TURISTICKÉ JÍZDENKY

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
29. až 31. srpna

(14. až 16. listopadu)
Olšová Vrata: Revoluční vedle 
domu č. 24 na trávu
Josefa Lady naproti domu č. 40 na 
trávu
Hůrky: K Letišti vedle iglú
Pražská silnice vedle iglú
Drahovice: Mozartova naproti 
domu č. 6
Vítězná vedle iglú
Úvalská vedle iglú
Lidická vedle iglú u garáží
Boženy Němcové naproti domu 
č. 17 na trávu
Drahomířino nábřeží podél stěny 
garáže na trávu za Drahovickým 
mostem
Mattoniho nábřeží na konci vedle 
iglú
Maďarská vedle iglú
L.O.Č.: Fügnerova naproti domu 
č. 13 na trávu
Krále Jiřího vedle iglú
Zeyerova za Národním domem
Zámecký Vrch naproti domu 
č. 423/18 na trávu
Hálkův Vrch naproti domu Libušina 
615/11 na trávu

5. až 7. září
(21. až 23. listopadu)

Tuhnice: Krymská vedle iglú
Vrázová na trávu
Bečovská vedle iglú
Brigádníků vedle iglú
Plzeňská před dům č. 93/1422 na 
trávu
Doubí: Skalní naproti domu 
č. 19/246
Modenská naproti domu č 20/292
U Dětské vesničky vedle iglú
K Přehradě vedle výměníkové 
stanice
Svatošská naproti domu č. 25 na 
trávu
Tašovice: Sopečná vedle iglú
U Brodu vedle zastávky MHD
Dvory: V Lučinách u výměníkové 
stanice
Karla Kučery vedle iglú
Chebská vedle zastávky MHD 
Mozart

12. až 14. září
(28. až 30. listopadu)

Stará Role: Borová vedle iglú
Školní vedle parkoviště
Počernická naproti domu č. 52/531
Partyzánská naproti domu č. 1 na 
roh trávníku
Luční naproti domu č. 16 na trávu
Počerny: vedle iglú
Sedlec: Merklínská vedle iglú
Rosnice: vedle iglú
Čankov: vedle MHD
Rybáře: Kosmonautů vedle iglú
U Koupaliště vedle iglú
Třeboňská vedle iglú
Hybešova za Elite vedle výměníko−
vé stanice
Růžový Vrch: Plešivecká vedle iglú
Krušnohorská vedle iglú
Bohatice: Na Výšině naproti 
teplárně na trávu
Táborská na trávu
Štúrova vedle iglú
Kamenického vedle iglú

I přes opakované články v Radnič−
ních listech, kterými se snažíme 
občany informovat o problematice 
nakládání s komunálním odpadem 
neustávají dotazy typu: „kdy a kam 
můžeme odvézt objemný odpad, kdy 
budete dávat kontejnery?“ 

Nebezpečné složky komunálního 
odpadu lze celoročně odevzdávat 
(odložit) bezplatně na jednom ze dvou 
sběrných dvorů. Jedná se o sběrný 
dvůr Růžový Vrch nad Horním 
Nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská 
po − pá od 9.00 do 17.00, so od 9.00 do 
12.00, který pro město provozuje 
RESUR spol. s r.o., Mostecká 187, 
362 32 Otovice, tel.: 353 228 737 
a sběrný dvůr Rybáře křižovatka ulic 
Buchenwaldská a Celní po − pá od 9.00 
do 17.00, so od 9.00 do 12.00, který 
pro město provozuje ASP služby spol. 
s r.o., Čankovská 61, 360 05 Karlovy 
Vary, tel.: 353 449 300. Na 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:
velkoobjemovými kontejnery 
(VOK) cyklicky umisťovanými ve 

všech částech města. VOK slouží jako 
doplnění možností, jak se objemného 
odpadu z domácnosti lze zbavit 
v souladu s platnou legislativou. 
Velkoobjemové kontejnery jsou 
rozmisťovány v jednotlivých částech 
města postupně (v tzv. vlnách) 3x až 
4x 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. Není tedy 
možné požadovat umístění VOK na 
libovolném místě s tím, že „tady jste 
VOK ještě nedávali“. Počet rozmístě−
ných VOK a doba po kterou jsou 
kontejnery na stanovištích umístěny, 
je odvislá zejména na finančních 
možnostech města. Veškeré aktuální 
informace o jednotlivých vlnách tj. 
umístění, trvání, změnách jsou vždy 
v předstihu uvedeny v  Radničních 
listech.

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.

Sběrné nádoby na tříděný odpad 
z domácnosti 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 podnikatelé mající 
smlouvu s městem o připojení se do 
systému). 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 neposlední řadě, 
dle finančních možností města. 
Případné dotazy týkající se nakládání 
s komunálním odpadem zodpoví 
odbor životního prostředí magistrátu 
města:

Ing. Stanislav Průša, 
vedoucí odboru, tel.: 353 118 735

Petr Chalupa, ved. odd. odpadového 
hospodářství, tel.: 353 118 745 

Město Karlovy Vary a STUŽ, regio− 
nální pobočka Karlovy Vary pořádaly 
v květnu již 6. ročník konference na 
t é m a  " D o p r a v a  a  e k o l o g i e  
k udržitelnému rozvoji".

Jak jste spokojen s letošním 

ročníkem konference a výstavy?
Z dosavadních 6. ročníků pokládám 
ten le tošní  za  nejúspěšnějš í .  
K závěrečnému diskusnímu fóru 
konference přijeli zástupci čtyř 
ministerstev, dále zástupci Kanceláře 

v l á d n í h o  z m o c n ě n c e ,  Č e s k é  
energetické agentury, Státního fondu 
životního prostředí i Akademie věd 
ČR. Účast potvrdila nejen rostoucí 
prestiž této periodické akce, ale hlavně 
dala možnost koordinovat některé 
konkrétní  návrhy podpůrných 
programů, které z jednání účastníků 
vzešly.

Na výstavě se nám podařilo zajistit 
prezentaci všech druhů obnovitelných 
zdrojů energie tj.: sluneční kolektory 
pro ohřev, kolektory pro přímou 
přeměnu světelné energie na 
elektrický proud, tepelná čerpadla, 
malé vodní elektrárny i větrné 
elektrárny. Společnost pro udržitelný 
život − to je propagace ekologických 
technologií.

Je pravda, že konferenci a výstavu 
navštívil i ministr životního prostředí 
RNDr. Libor Ambrozek?

Ano, je to pravda. Pan ministr mi 
osobně již před rokem přislíbil účast 
na letošním ročníku. Bral jsem to 
tenkrát s velkou rezervou. O to víc mne 
překvapil telefonát jeho asistenta, že 
pan ministr vyšetřil časový prostor a je 
již na cestě. Měl na naší akci 
rezervovanou hodinu, stačil pozdravit 
účastníky na diskusním setkání, 
prohlédnout se některé exponáty, 
debatovat s vystavovateli i projet se na 
elektrickém skútru (viz foto).
RNDr. Pavel Žlebek, předseda STUŽ 

K. Vary, ředitel konference

Velkoobjemové kontejnery a třídění odpadu z domácnosti

DOPRAVA A TECHNOLOGIE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
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KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Celní 11, tel.: 724 085 824 e−mail: lubor.hanka@dylen.cz

4. 9. 19.30 Kulturní dům Jáchymov koncert zahraničních souborů
5. 9.  prostranství před LH Thermal Lidový jarmark 

tradičních řemesel
16.00 prostranství před LH Thermal Zahájení festivalu, 

koncert
18.00 Starý mlýn v Březové Zahradní slavnost večerní pořad 

souborů
6. 9. Kolonádní koncerty, promenádní koncerty, koncerty na 

Porcelánových slavnostech
14.00 Mlýnská kolonáda Folklore Egrensis pořad souborů 

z Poddylení a Poohří, koncert v rámci Slovenské 
veselice,

16.00 slavnostní průvod městem
19.30 Velký sál Thermal Galapředstavení
22.00 Společný večer účastníků festivalu

7. 9. Kolonádní koncerty, promenádní koncerty, koncerty na 
Porcelánových slavnostech

14.00 přírodní amfiteátr v Lokti koncert
14.30 Poštovní dvůr Taneční veselice
19.00 Hotel Kolonáda, Plzeňská restaurace Folklorní 

dozvuky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 
MĚSTA KARLOVY VARY

sobota 13. září
10.00 až 12.00 KRYPTA BOŽÍHO HROBU chrámu Máří 

Magdaleny s výkladem RNDr. Tomáše Vylity, koncert 
před kostelem Nová komorní harmonie

15.00 až 17.00 VILA LÜTZOW, prohlídka kamenného rondelu, který 
byl základem někdejší vyhlídky a který byl objeven a 
městem K. Vary obnoven do své podoby z 19. stol. 
v tomto roce, dále park U kočky se sochou Karla IV., 
v případě dohody s majitelem objektu i části samé vily 
na terase či v parku koncert dámského smyčcového 
kvarteta Evy Praha kvartet

neděle 14. září.
10.00 až 12.00 PIVOVARSKÉ SKLEPY (Mariánskolázeňská ulice  

vchod hotelem Kaiserbad) prohlídka vstupní části 
sklepních prostorů s odborným výkladem a dobovými 
fotografiemi bývalého pivovaru
před Lázněmi I. koncert skupiny SWING STUDIO

15.00 GOETHOVA VYHLÍDKA prohlídka s odborným 
až 17.00 výkladem o působení architektů Fellnera a Helmera 

v Karlových Varech − PhDr. Stanislav Burachovič, 
koncert MEMORY BAND (M. Lázně)

POZVÁNKA
Klub TGM Masarykova 
demokratického hnutí 
v Karlových Varech

Vás srdečně zve na výstavu
MASARYKOVI NA 
KARLOVARSKU

3. až 25. září v galérii Duhová 
paleta, Sokolovská 35 v Rybářích
galérie je přístupná po, út, čt, pá a 

ne 16.00 až 18.00, st 14.00 až 18.00
bezprostředně u galérie je zastávka 
MHD linek č. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14 a 

15
vernisáž ve středu 3. září v 16.30
výstava je pořádána u příležitosti 
66. výročí úmrtí T. G. Masaryka 

a pětiletého trvání 
Klubu TGM v K. Varech

Masarykův ústav AV ČR dodal 
unikátní soubor fotografií 

prezidenta Masaryka 

ART 38 a.s., Karlovy Vary
Západní 63, tel.:353 224 598

14. července až 31. srpna 
14.00 až 15.30 Sadová kolonáda
KOLONÁDNÍ KONCERTY

žánrové rozdělení pondělí: 
traditionály, úterý: country, středa: 
pop, čtvrtek: folk, pátek: swing, 
sobota: jazz, neděle: dechovka
po 14. 7. OK 3
út 15. 7. Petr nebo Pavel
st 16. 7. 3 Friends
čt 17. 7. Gipsy Hery Band
pá 18. 7. Swing studio K. Vary
so 19. 7. Memory Jazz Band
ne 20. 7. Karlovarka
po 21. 7. Memory Jazz Band
út 22. 7. Petr nebo Pavel
st 23. 7. TREND
čt 24. 7. Dyleň
pá 25. 7. Swing studio K. Vary
so 26. 7. Milan Krajíc Band
ne 27. 7. RUSTICA
po 28. 7. OK 3
út 29. 7. Petr nebo Pavel
st 30. 7. 3 Friends
čt 31. 7. Gipsy Hery Band
pá 1. 8. Swing studio K. Vary
so 2. 8. Memory Jazz Band
ne 3. 8. Karlovarka
po 4. 8. Memory jazz Band
út 5. 8. Petr nebo Pavel
st 6. 8. TREND
čt 7. 8. Dyleň
pá 8. 8. Swing studio K. Vary
so 9. 8. Milan Krajíc Band
ne 10. 8. Karlovarka
po 11. 8. OK 3
út 12. 8. Petr nebo Pavel
st 13. 8. 3 Friends
čt 14. 8. Gipsy Hery Band
pá 15. 8. Swing studio K. Vary
so 16. 8. Memory Jazz Band
ne 17. 8. Karlovarka
po 18. 8. Memory Jazz Band
út 19. 8. Petr nebo Pavel
st 20. 8. TREND
čt 21. 8. Gipsy Hery Band
pá 22. 8. Swing studio K. Vary
so 23. 8. Milan Krajíc Band
ne 24. 8. Karlovarka
po 25. 8. OK 3
út 26. 8. Petr nebo Pavel
st 27. 8. 3 Friends
čt 28. 8. Gipsy Hery Band
pá 29. 8. Swing studio K. Vary
so 30. 8. Memory Jazz Band
ne 31. 8. Karlovarka

Umělecká a modelingová agentura NICOL
Špetlíková Anna, Bělehradská 11 mobil:604 282 265

e−mail:a.spetlikova@seznam.cz
10. a 11. 7. 15.00 Zámecké schody módní přehlídka 
12. 7. 21.00 Lázeňské sanatorium Kriváň módní přehlídka, 

pohybové show doplněné vystoupení taneční školy 
HARMONIE.

VÝSTAVY K MFF
Thermal Foyer Velkého sálu TONO STANO − výstava fotografií
Grandhotel Pupp Jakub Ludvík − výstava fotografií 
Hotel Imperiál PRAHA IMPRESIONISTICKÁ − výstava 

fotografií Lenky Hýbkové
Změna programu vyhrazena

Dnem 1. července nabyl účinnosti 
zákon, kterým se mění některá 
ustanovení dosud platného zákona o 
státní sociální podpoře.

Jednou z nejpodstatnějších změn 
pro klienty pobírající dávky státní 
sociální podpory je zkrácení lhůty 
pro možnost uplatnění nároku na 
dávku. Nárok na výplatu dávky 
přídavek na dítě, sociální příplatek, 
příspěvek na bydlení, příspěvek na 
dopravu, rodičovský příspěvek, 
zaopatřovací příspěvek, příspěvek na 
úhradu potřeb dítěte (v pěstounské 
péči) a odměna pěstouna nebo její 
části zaniká uplynutím tří měsíců 
ode dne, od kterého dávka nebo její 
část náleží.

Druhým podstatným momentem při 
uplatňování dávek státní sociální 

podpory je změna v rozsahu 
dokládaných příjmů za rozhodné 
období. Od 1. října 2003 se za příjem 
pro účely stanovení rozhodného 
příjmu považují navíc i příjmy ze 
zahraničí obdobné rodičovskému 
p ř í spěvku  a  zaopa t řovac ímu  
příspěvku pro nárok na přídavek na 
dítě, sociální příplatek, příspěvek na 
dopravu a příspěvek na bydlení, dále 
pří jmy ze zahraničí  obdobné 
přídavku na dítě pro nárok na 
sociální příplatek a příspěvek na 
bydlení a rovněž příjmy ze zahraničí 
obdobné mzdovým nárokům podle 
zákona o ochraně zaměstnanců při 
p l a t e b n í  n e s c h o p n o s t i  
zaměstnavatele.

Všichni klienti odboru státní 
sociální podpory, kteří budou dokládat 

své příjmy k žádostem o dávky státní 
sociální podpory od 1. října, tedy 
budou muset mít příjmy vyplněny na 
nových formulářích, jež jsou 
k dispozici již nyní na odboru státní 
sociální podpory. S klienty, kteří se 
d o s t a v í  n a  k o n t a k t n í  m í s t o  
s vyplněnými staršími formuláři, bude 
problém vyřešen dodatečným 
vyplněním nového formuláře přímo na 
kontaktním místě. Klienti, kteří pošlou 
své příjmy jako přílohu k žádosti 
poštou pouze na starších formulářích, 
budou následně odborem státní 
sociální podpory obesláni výzvou 
s žádostí o vyplnění nových formulářů 
o příjmech.
Ing. Sylva Houdková, vedoucí odboru 

státní sociální podpory

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

VÝSTAVA K MFF

7. 7. Vřídelní kolonáda − 

vernisáž výstavy 

Jana Krausová &Karel Roden 
malby, kresby a plastiky
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GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
Goethova stezka 6, tel: 353 224 387, fax: 353 224 388,

e−mail: gukv@volny.cz
otevírací doba: úterý až neděle 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00

25. 7. 17.00 vernisáž Barbora Šlapetová: LOVE STORY (2x2)  
výstava mladé pražské autorky, džungle města 
v konfrontaci s džunglí přírody ve velkoformátových 
fotografiích a obrazech z New Yorku a Nové Papui

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz

Denně mimo neděli a pondělí
23.00 Pod křídly labutě a orla, program uvozuje v premiéře 

nový pořad Cíl: Planeta Mars pozorování noční 
oblohy, koná se pouze, je−li jasno, nejhorší pozorovací 
podmínky nastávají vždy kolem úplňku, kdy jeho svit 
ruší pozorování všech ostatních objektů, nejkratší 
pozorování proto proběhnou 9. až 12. července

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 253

do 5. 10. Barokní plastika Karlovarského kraje výstava 

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 253

do 24. 8. NOVÝ ZÉLAND − výstava fotografií Martina Slívy 
doplněná maorskými exponáty zapůjčenými 
Náprstkovým muzeem

27. 8. 17.00 vernisáž MILÍŘE Mezinárodní malířský Workshop 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I. P. Pavlova 14, tel.: 353 322 707

18. 7. 19.00 Mlýnská kolonáda Letní populární koncert 
“Vídeň − Budapešť − Karlovy Vary, Strauss, Lehár, 
Kalmán, Offenbach, Nedbal, Labický, Kmoch, Fučík, 
Vejvoda, dirigent Jaromír Krygel

24. 7. 19.30 Lázně I Mimořádný koncert, Wolfgang Amadeus 
Mozart ~ František Xaver Dušek Slavné árie a 
orchestrální skladby, drigent Rudolf Krečmer, Simona 
Šaturová − soprán

30. 7. 19.30 Lázně I Koncertní vystoupení mladých symfoniků 
z Velké Británie, Janáček, Debussy, Dvořák, Bach, 
Handel, Bartók ad., WEST BERKSHIRE CONCERT 
dirigent Andrew Smets, CROMWELL STRINGS 
ORCHESTRA, dirigent Robert Rescoe

22. 8. 19.30 Lázně I Komorní koncert KSO, Mysliveček, Kramář, 
Mozart − serenády a divertimenta pro dechové nástroje

25. 8. 19.30 Lázně I Koncert komorního ansamblu Syrinx, 
Richter, Vivaldi, Benda, Mozart, Beethoven

27. 8. 19.30 Lázně I Klavírní recitál Jitky Čechové, Mozart, 
Beethoven, Brahms

29. 8. 19.30 Lázně IZávěrečný koncert KSO

MLADÉ PÓDIUM 2003
25. až 30. července 9.00 až 12.00 a 14.00 až 17. 00 denně Gymnázium a 

Padagogická škola, Lidická ul. Dílna skladatelů a interpretů
25. 7. 19.30 Městské divadlo Zahajovací koncert francouzský balet 

na evropských dvorech
26. 7. 14.00 Lidická 38 A. Mihalič prezentace skladeb a Centra 

soudobé hudby v Bourges
27. 7. 19.30 Paderewski Večer šansonů a akordeonu
28. 7. 11.00 Paderewski Jak vzniká CD přednáší PhDr. Vít 

Roubíček
17.30 Tosca (divadelní kavárna) Poetické odpoledne, čtení 

francouzsko−české poezie mladých autorů
19.30 kostel sv. Lukáše Musica per tre

29. 7. 17.30 Paderewski Francouzské vlivy v české hudbě přednáší 
PhDr. Milan Slavický

30. 7. 16.30 Galerie umění Koncert na závěr flétnové dílny
19.30 GH Pupp Závěrečný koncert

denně 15.00 až 16.00 Průvody pouličního divadla na chůdách (centrum 
města)

7. července slaví hvězdárna 40. výročí otevření vstup na uvedené 
pořady symbolicky jednotně 10 Kč dospělý, 5 Kč děti a mládež

PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM

MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883

Pro návštěvníky divadla je po představeních připraven autobusový spoj, 
který jede po trase divadlo − Richmond − Na Vyhlídce − Tržnice− Horní 
nádraží − Stará Role − Dvory − Doubí − Stadion ZM. Na lince platí tarif 

MHD (nejedná se o bezplatnou dopravu).
neděle 20. a 27. července, 3., 10., 17., 24. a 31. srpna 10.00 Prohlídky 
divadla s výkladem o historii divadla v českém jazyce
15. 7. 19.30 Ohňostroj operních a operetních melodií, Originální 

hudební divadlo Praha, inscenace nejznámějších scén 
z děl Verdiho, Bizeta, Pucciniho, Lehára, Strausse aj. 

19. 7. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD, divadelní inscenace duetů, árií a slavných scén 
z operet Emmericha Kálmána v německém originále, 
překlad na titulkovacím zařízení, režie: Dalibor Janota, 
dirigent: Jarmila Štruncová, účinkují: mladí operní 
pěvci a sólisté předních operních scén

23. 7. 19.30 Pražské operetní gala, Originální hudební divadlo 
Praha, ocitneme se v Divadle Na Vídeňce, kde Johann 
Strauss na vrcholu svých tvůrčích sil skládá své 
nejslavnější operety, zazní i ukázky z díla F. Lehára, 
E. Kálmána , J. Offenbacha, O. Nedbalaa dalších.

27. 7. 19.30 Láska v operetě a muzikálu, skladby F. Lehára, F. 
Hervého, O. Nedbala, E. Kálmána, A. L. Webbera, G. 
Gershwina, L. Bernsteina a dalších, zpívají: Pavla 
Břinková a Jan Ježek

2. 8. 19.30 Linha Singers, koncert z děl W. A. Mozarta, F. 
Schuberta, A. Borového, J. A. Bendy, B. Marcella a 
dalších, Linha Singers tvoří skupina instrumentalistů a 
zpěváků, jejichž hudební řeč nerespektuje vžité a 
uznávané hranice jednotlivých žánrů

6. 8. 19.30 Galla v gala, Hudební divadlo Karlín Praha, árie a 
dueta z muzikálů a operet Rudolfa Frimla, Oscara 
Nedbala, Emmericha Kálmána, Frederica Loewa aj.
zpívají: Galla Macků, Václav Vostarek, klavírní 
doprovod: Libuše Klausová, členka ND Praha

9. 8. 19.30 Kouzelná flétna Lenky Baarové, komorní koncert 
z děl J. S. Bacha, L. van Beethovena, W. A. Mozarta a 
dalších, účinkují: Lenka Baarová − flétna, Jan Niederle − 
klavír

14. 8. 19.30 Pražské operetní gala, Originální hudební divadlo 
Praha, Ocitneme se v Divadle Na Vídeňce, kde Johann 
Strauss na vrcholu svých tvůrčích sil skládá své 
nejslavnější operety. Zazní i ukázky z díla F. Lehára, 
E. Kálmána, J. Offenbacha, O. Nedbala a dalších

19. 8. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD, divadelní inscenace duetů, árií a slavných scén 
z operet Emmericha Kálmána zazní v německém 
originále, překlad na titulkovacím zařízení, režie: 
Dalibor Janota, dirigent: Jarmila Štruncová, účinkují: 
mladí operní pěvci a sólisté předních operních scén

23. 8. 19.30 Die flotten Geister, Orchestr Die flotten Geister 
popularizuje tvorbu Johanna Strausse a obdobnou 
hudbu dalších proveniencí

27. 8. 19.30 Premiéra 2002 Pablo de Saraste: Saturnin, Camille 
Saint−Saëns, Cesare Pugni: Mariin sen, Johannes 
Brahms: Tance podle Brahmse, Pražský komorní 
balet, špičkové těleso soudobého českého tanečního 
umění s důrazem na tvůrčí myšlenky v oboru 
choreografie, choreografie: Marika Hanušová 
(Blahoutová), Petr Zuska, Libor Vaculík

30. 8. 19.30 I. Předpremiéra Johann Strauss: Netopýr, Městské 
divadlo v Karlových Varech ve spolupráci s Operním 
studiem MPCAD, divadelní inscenace nejznámějších 
árií, duetů a scén v německém originále, překlad na 
titulkovacím zařízení, režie a úprava: Dalibor Janota, 
dirigent: František Drs, hrají a zpívají: mladí operní 
pěvci a sólisté předních operních scén

31. 8. 19.30 II. předpremiéra Johann Strauss: Netopýr
Změna programu vyhrazena

Sestavila Jitka Arnoldová, odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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PROGRAMY SPORTOVNÍCH SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy: tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, 
dětské hřiště
− možnost zamluvit si termín
− provoz: po až pá 13.00 až 21.00
so,  ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ACD Růžový Vrch, kontakt 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost po, st, pá 15.00 až 19.00

JEZDECTVÍ
TJ Stará Role, Jezdecký klub, Počernická ul., kontakt 353 562 816

16. a 17. 8. Pohár Staré Role ve skoku do st. T  skokové závody 
všech kategorií

23. a 24. 8. CDN  Memoriál MUDr. Mileny Válové  mistrovství 
Karlovarska juniorů, mladých jezdců a seniorů 
v drezůře s mezinárodní účastí

Výuka jízdy, krytá hala
Jezdecký klub, Dostihový areál. Dvory, Kpt. Jaroše 29, 

kontakt 353 564 104
12. a 13. 7. Parkurové závody

20. 7. Dostihový den

KARATE, KICKBOX
Sportcentrum Mozartova 6, kontakt 353 221 043

Tréninky karate, kickbox, box, street fighting, kondiční cvičení žen a žáků, 
individuální tréninky

B.O.S.S. KARLOVY VARY, kontakt 353 567 519
Individuální výcvik sebeobrany pro děti i dospělé

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), nám. Republiky 4, 

kontakt 607 601 858
TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438

Ve všech klubech je možno pronajmou si dráhu

PÉTANQUE
Pétanque CP, kontakt 602 110 707

Kryté hřiště − střelnice Magnum, nad Sportovní halou ve Svahové ul. (objekt 
historického vodojemu), kontakt: 353 220 420

5.  7. 10.00 ŠŤASTNÝ JIM CUP, Dvořákovy sady
Kurty Rolava, kontakt 603 730 248

15. a  29. 7. 15.30 PÉTANQUE ROLAVA 2003 otevřená letní série

PLAVÁNÍ
TJ Slovan, kolmá 21, Lázně V, kontakt 353 222 536, 353227 443

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt 353 221 380, 602 962 410

Synchronizované plavání
SK Kontakt, kontakt 603 903 106

RICOCHET
Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, kontakt 353 449 094

Každou sobotu KLUBOVÉ TURNAJE

SKATEBOARD
Skate Partk  Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. 

(hala  bývalá kasárna Rybáře), kontakt 603 985 069)
19. 7. 13.00 závody In−line v hale na rozcestí „U koníčka“ registrace 

závodníků v 11.00 hod.
1. 8. 12.00 Letní škola skateboardingu

Koupaliště Rolava
Ovál pro in−line bruslaře

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost  salonek hotelu Marttel, Lidická 12  1. patro, 

kontakt: 777 740 223
11. 7. GRAND PRIX 4. turnaj v bleskovém šachu
25. 7. GRAND PRIX 5. turnaj v bleskovém šachu

8. 8. GRAND PRIX 6. turnaj v bleskovém šachu
22.8. GRAND PRIX 7. turnaj v bleskovém šachu
5. 9. GRAND PRIX 8. turnaj v bleskovém šachu

Kontakt na turnaje Grand Prix: Miroslav Fryč, tel.: 606 617 185, 
e−mail: fryc@fomax.cz

TENIS
TJ Slovan  TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 353 222 662

11. 7. CONTI CUP, 38. MFF
19. až 21. 7. REPUBLIKOVÝ TURNAJ, muži, ženy

TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
26. až 29. 7. Celostátní turnaj staršího žactva
9. až 11. 8. Celostátní turnaj dorostu
16. až 19. 8. Celostátní turnaj mladšího žactva
22. až 24. 8. Okresní turnaj neregistrovaných
31. 8. Okresní turnaj rodinných dvojic
6. až 9. 9. Celostátní turnaj mužů

KANOISTIKA
TJ Lokomotiva, kontakt 777 812 513

19. a 20. 7. KONTROLNÍ ZÁVODY, žactvo, Hubertus
Klub vodáků, kontakt 602 167 075

M Production Sport, kontakt 603 547 713
Změna programu vyhrazena                       Sestavila Gabriela Hazuchová,                  

                                       odbor školství a tělovýchovy

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
14. července až 15. srpna
Organizátor: AC Start Karlovy Vary

Veškeré akce jsou zdarma
Kategorie A (6 − 11 let), Kategorie B (12 − 16 let )

Organizátor celé akce zodpovídá za děti od 9.00 do 13.00, výjimkou jsou 
celodenní výlety, kdy za děti zodpovídá do příjezdu autobusů. Příchod a 
odchod dětí si zabezpečují rodiče sami. Akce probíhající mimo areál AC Start 
K.Vary začínají i končí v dané lokalitě. Děti nejsou pojištěni.
Za organizaci odpovědná osoba: od 14. 7. do 8. 8. Bohumil Řezáč, tel.: 353 
224 771, Michal Rauch 603 534 238
od 11. do 15. 8. Ivana Kasíková 607 55280
Možnost zajištění obědů: 50 Kč na den zajistí p. Rauch

Program Po až Pá od 9.00 až 13.00 hod.
Zahájení vždy v 9.00 stadion AC Start K.Vary Tuhnice

Kategorie A                                      
Po 14. 7. testování: kruhový trénink, atletika  cvičení na 

stanovištích, turistika
Út 15. 7. děvčata: aerobik+gymnastika, chlapci: kopaná
St 16. 7. společně: celodenní kanoistika obě kategorie
Čt 17. 7. Lázně 5 plavání 
Pá 18. 7. turistické a tábornické dovednosti
Po 21. 7. turistika: do Březové (hry v přírodě) 

Út 22. 7. Stará Role koně: parkur, jízda na koni obě kategorie
St 23. 7. tenis, stolní tenis, líný tenis: základy + hra obě kategorie
Čt 24. 7. dívky: aerobik + gymnastika, chlapci: florbal
Pá 25. 7. společný táborák, písničky, kytara, hry, soutěže,tenis 

obě kategorie
Po 28. 7. aerobik, florbal, atletika, kopaná, gymnastika děvčata + 

chlapci
Út 29. 7. pěší turistika na golfové hřiště: základy golfu, hra obě 

kategorie
St 30. 7. košíková, volejbal: základy + hra, pro nejmenší 

vybíjená
Čt 31. 7. poznávací okruh K. Vary: muzeum, galerie, vyhlídky, 

stáje ve Dvorech
Pá 1. 8. táborák, líný tenis, nohejbal, tenis obě kategorie
Po 4. 8. děvčata: aerobik + stolní tenis, chlapci: turnaj v malé 

kopané
Út 5. 8. cykloturistika 
St 6. 8. letiště: informace, seskoky padákem, prohlídka letadel
Čt 7. 8. turnaj ve stolním tenise, košíková, 
Pá 8. 8. hry: košíková, odbíjená, kopaná a společný táborák s 

písničkami obě kategorie
Po 11. 8. stolní hry + pobyt v přírodě 

Út 12. 8. malování, počítače, základy hudby + tance 

St 13. 8. tábornické minimum + stavba stanu 

Čt 14. 8. malá kopaná + praktická první pomoc 

Pá 15. 8. práce s kamerou a před kamerou 
Mgr.Vladimír Hůrka, AC Start K. Vary

Kategorie B

První pomoc, plavání
 tenis: základy + hra

cykloturistika: 
Andělská Hora

hry + atletika

softbal: základy, hra

soutěže v atletice + 
relaxace, autogenní trénink

zásady 
posilování + arteterapie

základy lukostřelby 
+ jak předcházet nudě

pobyt v přírodě, 
pěší výlet To se nám nemůže stát (o drogách)

sportovní soutěže


