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Z magistrátu
Další jednání zastupi−
telstva města se koná
v úterý 15. června.

Změna úředního dne
V pondělí 14. června
z důvodu sčítání volebních
hlasů do časných ranních
hodin je zrušen úřední den.
Náhradní úřední den bude
v pátek 18. června od 8.00
do 15.00 hodin.

Nová tajemnice
magistrátu města
Ohlédnutí za zahájením lázeňské sezóny najdete na straně 3

EU

foto: A. Klimeš
Foto: Radek Kletečka

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

11. a 12. června
Ve volbách do Evropského
parlamentu se uplatňuje systém
poměrného zastoupení.
Po obdržení úřední obálky,
popř. hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků. Tam
vloží do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořado−
vého čísla nejvýše u 2 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandi−
dátů dává přednost. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv.
Vliv na postup kandidátů, oproti

Informace
o zásadách hlasování
pořadí na kandidátní listině
uvedeném politickou stranou,
politickým hnutím nebo koalicí,
má zisk nejméně 5% přednost−
ních hlasů z celkového počtu

platných hlasů odevzdaných pro
daný kandidující subjekt.
Neplatné jsou hlasovací
lístky:
− které nejsou na předepsaném
tiskopise,
− přetržené,
− které nebyly vloženy do úřední
obálky.
Neplatný hlas:
Vloží−li volič do úřední obálky více
než jeden hlasovací lístek, ať už
pro jednu stranu nebo pro různé
strany, jde o neplatný hlas.
Prokazování totožnosti
Občan ČR prokazuje totožnost
a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatic−
kým nebo služebním pasem ČR
nebo cestovním průkazem.
Informace k vydávání
občanských průkazů
Magistrát města Karlovy Vary
zajistí v pátek 11. 6. od 8.00 do
22.00 hodin a v sobotu 12. 6. od
8.00 do 14.00 hodin vydávání
vyhotovených občanských prů−
kazů a cestovních pasů − v pří−
zemí vpravo Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 21.

Zároveň bude ve dnech 11. 5. až
12. 6. nově vyřizovat žádosti
o vydání občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů −
s platností pouze 1 rok od data
vydání. Jedná se o případy, kdy
občan zůstane bez občanského
průkazu např. z důvodu ztráty,
nebo mu před konáním voleb
skončí platnost občanského
průkazu a občan nemá platný
cestovní pas. Při podání žádosti
o občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů občan předloží
2 fotografie a v případě, že nemá
občanský průkaz, i matriční
doklady (rodný list, případně
oddací list).
Volební místnosti
Adresy volebních místností
zůstávají nezměněny, s výjimkou
okrsku č. 5, u něhož se volební
místnost z hotelu Thermal, kde se
volilo při Referendu o přistoupení
ČR k EU, vrací zpátky do
Vojenského lázeňského ústavu
na Mlýnském nábřeží.
Ing. Jindřiška Gallová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Na jednání zastupitelstva
města představil primátor
nově jmenovanou tajemnici
Magistrátu města Karlovy
Vary. Po doručení výpovědi
dosavadního tajemníka

Martina Havla bylo v soula−
du se zákonem vyhlášeno
výběrové řízení, do kterého
se přihlásili čtyři uchazeči.
Na základě doporučení
výběrové komise byla
primátorem města s před−
chozím souhlasem ředitele
krajského úřadu jmenována
Mgr. Johana Vydrová. Na
magistrátu pracuje od roku
1999, nejprve jako právnič−
ka, poté působila ve funkci
vedoucí odboru kanceláře
primátora.
−red
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NOVÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Od 1. 5. 2004 došlo ke změnám
ve vydávání řidičských průkazů,
ale rozhodně není důvod
k hromadnému atakování úřadu,
jak se pokusíme našim čtenářům
přiblížit. Po 1. květnu zůstávají
stávající řidičské průkazy i nadále
platné. Podle dosud platného
zákona 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích je
uvedena povinnost vyměnit
řidičské průkazy vydané od
1. července 1964 do 31. 12. 1999
k 31. 12. 2005. (v současné době
je podán návrh změny uvedeného
zákona, kde jsou navrženy
prodloužené termíny na výměnu
stávajících řidičských průkazů
postupně až do konce roku 2013).
Řidičský průkaz vydán od do:
Návrh povinné výměny do:
1. 7. 1964 až 1986 (růžový skládací)
31. 12. 2007
1986 až 1991 (kartička)
31. 12. 2007
1991 až 1993 (kartička)
31. 12. 2007
1994 až 1996 (kartička)
31. 12. 2010
1996 až 2000 (kartička)
31. 12. 2010
2001 až 30. 4. 2004 (kartička)
31. 12. 2013

Vzor nového řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
nebude zpoplatněna, protože se
jedná o povinnou výměnu ze
zákona. U řidičských průkazů
vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4.
2004 bude tato bezplatná výměna
možná až po uvedené novelizaci
zákona, v současné době bude
možno vyměnit pouze za poškozený, ztracený, odcizený, za
poplatek 100 Kč, pokud nebude
změněn zákon o správních
poplatcích.

Doporučujeme držitelům současných řidičských průkazů vyčkat
na novelizaci stávajícího zákona,
který má být v platnosti od
1. ledna 2005 a poté požádat
o výměnu.
Nový řidičský průkaz se bude od
současného výrazně lišit velikostí
i způsobem svého zpracování.
Řidičský průkaz vydaný od 1. 5.
2004 bude vydáván ve formě
karty o velikosti 54 x 86 mm, je
růžovomodré barvy s nápisem

,,ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ
REPUBLIKA“, logem Evropské
unie a rozeznávacím znakem
vydávajícího státu ,,CZ“. Údaje
vytištěné na současném i novém
řidičském průkazu jsou téměř
totožné, nově bude digitalizována
na dokladu fotografie, kterou si
žadatel přinese a digitalizován
bude také podpis držitele řidičského průkazu. Nový řidičský
průkaz bude platný 10 let ode dne
vydání, pokud není jeho platnost
omezena na dobu kratší z důvodu
časového omezení zdravotní
způsobilosti podle zákona.
Výroba nového řidičského průkazu bude probíhat centralizovaným způsobem, obdobě jako je
tomu u občanských průkazů a
cestovních dokladů. Z tohoto
důvodu bude nutné navštívit
registr řidičů dvakrát, a to poprvé
při podání žádosti o vydání
řidičského průkazu a podruhé při
vyzvednutí uvedeného průkazu.
Doba mezi podáním žádosti a
vydáním nového řidičského by
neměla překročit 20 dnů.
Ing. Milan Novák,
vedoucí odboru dopravy

VLAKY PRO CYKLISTY DO KRUŠNÝCH HOR
Rok od roku roste zájem
občanů města Karlovy Vary
o cyklistiku v nádherném prostře−
dí Krušných hor. České dráhy
připravily pro cyklisty výhodná
vlaková spojení do Krušných hor
s možností přepravy jízdních kol.
Každou sobotu a neděli jsme
připraveni zajistit dostatečnou
kapacitu pro pohodlné cestování.
Do vlaků zařazujeme speciální
vozy s rozšířeným prostorem pro
přepravu kol. Výhodou je mož−
nost přepravy kola jako spoluza−
vazadla, které má cestující stále
pod dohledem.
Pro cestu tam doporučujeme
využít některý z těchto spojů:
Vlak 17102, jezdí denně:
K. Vary dolní nádr.: . . . . . . 8.00
K. Vary horní nádr.: . . . . . . 8.13
Stará Role: . . . . . . . . . . . . 8.18
Nové Hamry: . . . . . . . . . . . 8.56
Pernink: . . . . . . . . . . . . . . 9.15
Horní Blatná: . . . . . . . . . . . 9.20
Vlak 17104, do Perninku jezdí
denně, z Perninku jen v sobotu,
v neděli a ve svátek:
K. Vary dolní nádr.: . . . . . . 9.43
K. Vary horní nádr.: . . . . . . 9.49
Stará Role: . . . . . . . . . . . . 9.54
Nové Hamry: . . . . . . . . . . 10.35
Pernink: . . . . . . . . . . . . . 10.54

Horní Blatná: . . . . . . . . . . 11.05
Vlak 17106, jezdí denně:
K. Vary dolní nádr.: . . . . . 10.50
K. Vary horní nádr.: . . . . . 10.56
Stará Role: . . . . . . . . . . . 11.01
Nové Hamry: . . . . . . . . . . 11.45
Pernink: . . . . . . . . . . . . . 12.04
Horní Blatná: . . . . . . . . . . 12.15
Pro cestu zpět doporučujeme
využít některý z těchto spojů:
Vlak 17107, jezdí v sobotu
a v neděli:

Horní Blatná: . . . . . . . . . . 14.13
Pernink: . . . . . . . . . . . . . 14.19
Nové Hamry: . . . . . . . . . . 14.44
Stará Role: . . . . . . . . . . . 15.36
K. Vary horní nádr.: . . . . . 15.42
K. Vary dolní nádr.: . . . . . 15.48
Vlak 17109, jezdí denně:
Horní Blatná: . . . . . . . . . . 16.07
Pernink: . . . . . . . . . . . . . 16.16
Nové Hamry: . . . . . . . . . . 16.34
Stará Role: . . . . . . . . . . . 17.17
K. Vary horní nádr.: . . . . . 17.22

K. Vary dolní nádr.: . . . . . 17.38
Vlak 17111, jezdí denně:
Horní Blatná: . . . . . . . . . . 17.58
Pernink: . . . . . . . . . . . . . 18.04
Nové Hamry: . . . . . . . . . . 18.24
Stará Role: . . . . . . . . . . . 19.11
K. Vary horní nádr.: . . . . . 19.16
K. Vary dolní nádr.: . . . . . 19.27
Cena zpáteční jízdenky činí:
K. Vary dolní nádr. N. Hamry
a zpět: . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
K. Vary dolní nádr.
Pernink
a zpět: . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kč
K. Vary horní nádr. N. Hamry
a zpět: . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kč
K. Vary horní nádr.
Pernink
a zpět: . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kč
Stará Role − N. Hamry a zpět:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kč
Stará Role Pernink a zpět: 50 Kč
Děti do 15 let sleva 50%. Slevy
pro skupiny 3 a více cestujících.
Cena za přepravu jízdního kola
jako spoluzavazadla činí: . 20 Kč
O možnostech dalšího spojení se
můžete informovat v informačních
kancelářích ČD na tel.:
353 223 377 nebo 353 913 559.
Příjemnou cestu vlakem i na kole
přejí pracovníci železniční stanice
Karlovy Vary a přednosta stanice
Petr Baroch.
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ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
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Ve dnech 30. dubna až 2. května proběhlo v Karlových Varech tradiční
zahájení lázeňské sezóny. V letošním, pro nás všechny tak významném
roce, byly oslavy spojeny se vstupem České republiky do Evropské
unie.
Program oslav byl rozložen i tentokrát do několika dnů. Pátek 30. dubna
byl věnován právě již zmíněnému vstupu ČR do EU. V muzeu Zlatý klíč
byla v 15.00 hodin vernisáží zahájena výstava s názvem Aktivity
s partnerskými městy. V Malém sále hotelu Thermal se od 16.00 hodin
konala za velkého zájmu veřejnosti beseda s profesorem Zdeňkem
Mahlerem o osobnosti Tomáše Garrique Masaryka a sjednocené
Evropě. Ve Velkém sále lázeňského hotelu Thermal se od 20.00 hodin
udílely ceny. Cena města Karlovy Vary byla tentokrát udělena in memo−
riam panu Carlu Weidlovi − Raymonovi, karlovarskému rodáku, který se
významnou měrou zapsal do světových dějin jako průkopník myšlenky
sjednocené Evropy již na počátku 20. století. Cenu předal primátor
města Karlovy Vary Mgr. Zdeněk Roubínek dceři pana Carla Weidla
Raymona paní Francisce Späth. Historicky svou první cenu udělovalo
v předvečer vstupu ČR do EU rovněž Sdružení léčebných lázní Karlovy
Vary. Z rukou primátora města a předsedy SLL Ing. Wolfganga Hámy
ocenění převzali MUDr. Pavel Šolc za celoživotní publikační činnost a
propagaci léčebného lázeňství a generální ředitel akciové společnosti
Imperial Ing. Jiří Milský za největší investici do lázeňského zařízení
v Karlových Varech v roce 2003, kterou bezesporu byla rekonstrukce
sanatoria Imperial. Po předání cen uvedl moderátor Alexander Hemala
symbolicky v předvečer našeho vstupu do EU dílo Symfonie z Nového
světa Antonína Dvořáka v podání Karlovarského symfonického or−
chestru.
Ani na prostranství před Thermalem se však lidé v pátek večer nenudili.
Ve 22.00 hodin moderátor večera Petr Martinák pozval všechny přítom−
né na koncert Waldemara Matušky se skupinou KTO, vystoupení
mažoretek, country skupiny Faces nebo skupiny Gipsy Hery band. Pět
minut před půlnocí pronesl primátor města Karlovy Vary Mgr. Zdeněk
Roubínek svůj projev u příležitosti vstupu ČR do EU a přesně o půlnoci
rozzářil nebe nad naším městem za zvuků zvonů a Beethovenovy „Ódy
na radost“ slavnostní sedmnáctiminutový ohňostroj, který byl, soudě
podle reakcí přítomných, jedním z nejkrásnějších ohňostrojů, které se
kdy v Karlových Varech konaly.
V sobotu ráno se významní hosté, mezi kterými byli např. velvyslanec
Číny, Kuvajtu, Dánska, Kazachstánu, Filipín, primátor Bad Kissingenu,
primátor Pardubic, delegace z partnerských měst Karlových Varů
a mnoho dalších významných představitelů veřejného a kulturního
života, jejichž výčet by byl velmi rozsáhlý, sešli v hotelu Kolonáda,
odkud jejich kroky dále směřovaly na Mlýnskou kolonádu, kde za zvuků
fanfár započal v 10.00 hodin ceremoniál svěcení pramenů, kterým nás
provázela Lucie Domesová. Po úvodním slovu moderátorky přivítal
všechny přítomné primátor města Mgr. Zdeněk Roubínek, jenž pozval
na pódium principála Divadla Na Fidlovačce pana Tomáše Töpfera,
který v latině přednesl Ódu na karlovarské prameny Bohuslava
Hasištejnského z Lobkovic. Závěrečné řeči se ujal Mgr. Jiří V. Hladík,
děkan římskokatolické církve, který společně s primátorem města a
významnými hosty za účasti široké veřejnosti zahájil vlastní slavnostní
vysvěcení karlovarských pramenů, které vyvrcholilo mší svatou
v kostele sv. Máří Magdalény.
Po slavnostní mši byla zahájena řada kulturních programů
v Mlýnské kolonádě, Tržní kolonádě, Vřídelní kolonádě,
Sadové kolonádě, Městském divadle a na dalších
místech. Program obsahoval hudební,
taneční i divadelní předsta−

vení, módní přehlídky, výstavy, besedy, prostě snad
všechny formy kulturních produkcí. Před Thermalem se
shromáždil tradiční průvod Karla IV., zakladatele našeho
města, který svou družinu a veřejnost přivedl na Divadelní
náměstí, kde Karel IV. z balkonu Městského divadla
požehnal městu, jeho pramenům a letošní lázeňské
sezóně. Sobotní večer byl zakončen slavnostním galave−
čerem v překrásném sále Grandhotelu Pupp, kterým
přítomné provázela Kateřina Brožová. Pro děti byla
v sobotu odpoledne v Městském divadle zdarma uvede−
na pohádka Bezhlavý rytíř v podání souboru Městského
divadla v Karlových Varech, večer pak představení pro
dospělé Poslední léto Sarah Bernhardtové v hlavních
rolích s Martou Vančurovou a Vlastimilem Harapesem.
Ještě po celou neděli pokračoval kulturní program ve
městě. Na Goethově stezce byly u Jeleního pramene
poprvé v historii oficiálně otevřeny rovněž lesní
studánky, před hotelem Thermal bylo především pro
naše nejmenší připraveno tradiční dětské odpoledne
s bohatým kulturním programem a soutěžemi,
součástí oslav zahájení lázeňské sezóny byla
v letošním roce poprvé také Lázeňská folková
loděnice pod Chebským mostem. I senioři našli
v programu část vyhrazenou pouze pro sebe,
a sice nedělní taneční odpoledne
v Kongresovém sále hotelu Thermal. Definitivní
tečku za letošním slavnostním zahájením
lázeňské sezóny v Karlových Varech pak
učinil Karlovarský symfonický orchestr na
Mlýnské kolonádě svým prvním letošním
kolonádním koncertem.
Letošní zahájení lázeňské sezóny nabídlo
návštěvníkům i obyvatelům našeho
města vskutku bohatý a nevšední
program. Je jistě na místě zmínit, že
příprava a realizace celé akce by se
neobešla bez pomoci jak spoluorga−
nizátorů, tak sponzorů, kterým
zcela po právu patří náš veliký
dík.
Jiří Jeřábek,
vedoucí odboru lázeňství,
kultury a památkové péče
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TELEGRAFICKY TELEGRAFICKY TELEGRAFICKY
u kruhového objezdu v lokalitě
„Motýlek“ na ulici kpt.
Malkovského. Obě tyto autobuso−
vé zastávky výrazně zkrátí
občanům bydlícím v této části
města docházkovou vzdálenost
na spoj MHD.

V Tuhnicích na Velké louce vyrostl dřevěný hrad pro děti
V současné době probíhá II.
etapa rekonstrukce v ulicích
Dr. D. Bechera, Jaltské a Běle−
hradské, která navazuje na
předchozí práce v těchto místech.
Dojde zde ke kompletní výměně
povrchů a tato lokalita získá
stejnou tvář, jako sousední území,
kde rekonstrukce již proběhla.
Práce by měly být dokončeny
v říjnu letošního roku. Díky úpra−
vám v I. a II. etapě a rekonstrukci
ulice TGM dojde k podstatnému
vylepšení vzhledu obchodně
správního území města.
Další dlouhodobě připravovaná
rekonstrukce se chystá
v Raisově ulici. Bude při ní na
chodnících osazena zámková
dlažba a nový povrch získá
i komunikace. Začne ještě na jaře
a ukončena by měla být do 31.
října letošního roku.
V pátek 16. dubna navštívil
Karlovy Vary velvyslanec
Spolkové republiky Německo
Dr. M. Libal. V rámci svého prog−
ramu diskutoval se studenty na
Obchodní akademii a na obědě se
setkal s náměstkyní primátora
města Monikou Makkiehovou.
V dubnu se v Karlových Varech
uskutečnilo výroční jednání
mezinárodního svazu autobu−
sové turistiky RDA, jehož
členem je prostřednictvím
INFOCENTRA i město Karlovy
Vary. O tuto prestižní akci usilova−
lo naše město již od roku 1999. Na
zahájení pracovního jednání
přivítal účastníky primátor města
Zdeněk Roubínek. Během
zasedání RDA se mimo jiné
projednávala i otázka dalšího
rozvoje autobusové turistiky
v Evropě.

Ve středu 21. dubna se
v Karlových Varech konalo
výjezdní zasedání vlády. Po jeho
skončení navštívili někteří ministři
představitele města Karlovy Vary.
Ministr dopravy Milan Šimonov−
ský se sešel na magistrátu
s náměstkem primátora Petrem
Keřkou a dalšími odborníky při
projednávání otázek spojených
s výstavbou a rekonstrukcí silniční
sítě v Karlovarském kraji včetně
řešení průtahu naším městem.
Ministr práce a sociálních věcí
Zdeněk Škromach absolvoval
další jednání v Karlových Varech
v doprovodu náměstkyně primá−
tora Jany Petříkové, náměstka
Tomáše Hybnera a předsedy
finančního výboru Jaroslava
Fialy. Navštívili společně Úřad
práce v Karlových Varech,
Domov důchodců ve Staré Roli,
Farní charitu a Správu sociálního
zabezpečení.
Při příležitosti oslav státního
svátku − Dne osvobození −
uspořádal již tradičně Magistrát
města Karlovy Vary ve spolupráci
s Českým svazem bojovníků za
svobodu pietní vzpomínkovou
slavnost. Primátor města a další
pozvaní hosté položili nejprve
květiny k památníku na hřbitově
v Drahovicích a následně ještě
proběhla pietní vzpomínka spolu
s položením věnců před hotelem
Thermal u Památníku obětí všech
světových válek.
V současné době se připravuje
vybudování dvou nových zastá−
vek MHD. První zastávka na
znamení a pouze ve směru na
Olšová Vrata bude umístěna na
Pražské silnici ve vzdálenosti
200 m před odbočením na ulici
K Letišti. Druhá zastávka vznikne

Nejpozději v červnu začne I.
etapa rekonstrukce ulice Krále
Jiřího. Dojde zde ke kompletní
rekonstrukci vozovky i chodníků.
Budou zrušeny součastné
„zvýšené refýže“ a tím dojde
k rozšíření vozovky oproti součas−
nému stavu. Chodníky budou
osazeny kamennou dlažbou a na
vozovku bude položen nový
asfalt. Rovněž zde bude vyměně−
na výsadba stromů a jejich počet
se zvýší na 68. Rozsah první
etapy rekonstrukce bude od
křižovatky s ulicí Moskevská po
ulici Poděbradskou a bude hotova
do konce října letošního roku.
Městu se na ni podařilo získat
dotaci ve výši 3 miliony Kč.
Stejně jako vloni i letos bude
vstup do sportovně−rekreačního
areálu a koupaliště Rolava
zdarma. Na bezpečí koupajících
se návštěvníků bude dohlížet
vodní záchranná služba. Před
blížícím se letním počasím zkont−
rolovali na místě stav primátor
města se svými náměstky, kteří
byli doprovázení i správcem
koupaliště i představiteli vodní
záchranné služby.
Na magistrátu proběhlo města
mimořádné zasedání
Zastupitelstva města Karlovy
Vary. Jediným bodem programu
byla otázka dalšího pokračování
bytové výstavby 320 bytových
jednotek ve Staré Roli.
Po delším jednání, kterého se
rovněž zúčastnili zástupci společ−

ností METROSTAV a EUBE, se
zastupitelé nakonec shodli na
variantě, která znamená snížení
ceny díla na částku 504.122.305
Kč (oproti původním 554.901.602
Kč). V konečném důsledku to
rovněž znamená snížení prodejní
ceny pro zájemce o byt, a to na
částku 17.980 Kč/m2.
Odstoupilo se od původně pláno−
vaného rozčlenění stavby do 3
etap, ale výstavba bude provede−
na jako jeden celek. Rovněž byl
znovu nastaven předností systém
pro místní obyvatele. Po dobu 60
dnů od data 17. 5. 2004 mají
přednost pro získání bytu občané
města Karlovy Vary.
Mgr. Jakub Kaválek,
tiskový mluvčí

UZAVÍRKY
do 30. 10. budou z důvodu
rekonstrukce uzavřeny ulice
Dr. Davida Bechera (spodní
část), Bělehradská, Jaltská.
Uzavírky proběhnou ve
3 etapách cca po dvou
měsících I.etapa Dr. Davida
Bechera (spodní část)
a spodní část ulice
Bělehradské do dolní 1
křižovatky s ul. Jaltskou.
V době od 17. 6. do 27. 6.
bude uzavřen železniční
přejezd v ulici Teplárenské
z důvodu jeho rekonstrukce.
Objížďka bude vedena
ulicemi Teplárenská,
Dalovická, I/13, I/6,
Sokolovská, Nákladní,
Jáchymovská, Fričova,
Dubová

Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary
ve spolupráci s Městem Karlovy Vary
Vás zve na

Záb a v n é od pol edne
19. června 2004 od 14 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli
program: tanec, soutěže, hry
Vstupné dobrovolné
(bude použito na podporu volnočasových aktivit hendikepovaných dětí)
http://detsky.zapisnik.cz
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
I. etapa: 11. až 13. června
(27. až 29. 8., 3. až 5. 12.)
Olšová Vrata:
Revoluční, vedle domu č. 24 na
trávu
Josefa Lady, naproti domu č. 40
na trávu
Hůrky:
K Letišti, vedle nádob na
separovaný odpad
Pražská silnice, vedle nádob na
separovaný odpad
Drahovice:
Mozartova, naproti domu č. 6
Vítězná, vedle nádob na
separovaný odpad
Úvalská, vedle nádob na
separovaný odpad
Lidická, vedle nádob na
separovaný odpad 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
nádob na separovaný odpad
Maďarská, vedle nádob na
separovaný odpad
L.O.Č.:
Fügnerova, naproti domu č. 13 na
trávu

Krále Jiřího, vedle nádob na
separovaný odpad
Zeyerova, za Národním domem
Zámecký Vrch, naproti domu
č. 423/18 na trávu
Hálkův Vrch, naproti domu
Libušina 615/11 na trávu
II. etapa: 18. až 20. června
(3. až 5. 9., 10. až 12. 12.)
Tuhnice:
Krymská, vedle nádob na
separovaný odpad
Vrázová, na trávu
Bečovská, vedle nádob na
separovaný odpad
Brigádníků, vedle nádob na
separovaný odpad
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 nádob
na separovaný odpad
K Přehradě, vedle výměníkové
stanice
Svatošská, naproti domu č. 25 na
trávu
Tašovice:
Sopečná, vedle nádob na
separovaný odpad

U Brodu, vedle zastávky MHD
Dvory:
V Lučinách, u výměníkové stanice
Karla Kučery, vedle nádob na
separovaný odpad
Chebská, vedle zastávky MHD
Mozart
III. etapa: 25. až 27. června
(10. až 12. 9., 17. až 19. 12.)
Stará Role:
Borová, vedle nádob na
separovaný odpad
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 nádob na separovaný
odpad
Sedlec:
Merklínská, vedle nádob na
separovaný odpad
Rosnice:
vedle nádob na separovaný
odpad
Čankov:
vedle MHD
Rybáře:
Kosmonautů, vedle nádob na
separovaný odpad

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
18. až 19. června
(22. až 23. října)
PÁTEK
Rybáře
Třeboňská
10.30 až 10.50
U Koupaliště, parkoviště Edeka−
Delta
11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5
11.30 až 11.50
U Trati, u potravin12.00 až 12.20
Táborská, u Forda
12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská
13.00 až 13.20
5. Května − u Smíchovského
stadionu
13.30 až 13.50
Stará Kysibelská − Úvalská
Východní
14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova
14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA
15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská
15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u
paneláku
16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák)
16.30 až 16.50

Moskevská, u Magistrátu města
Karlovy Vary
17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin
17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště
18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45
SOBOTA
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice
10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin
11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery
11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER
12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou
12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD
13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na
Výhledě
14.00 až 14.20

Kostelní, dětské dopravní hřiště
14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x
Sukova
15.00 až 15.20
Rosnice
Zatáčka
15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci
16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká
17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště
17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB
18.00 až 18.20
Severní Konečná, u staveniště
garáží
18.30 až 18.50

Po předložení občanského
průkazu je možné předat
následující nebezpečné odpady:
lednice, televizory, autobaterie,
zářivky, léky, monočlánky, staré
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry,
spotřební chemii, postřiky,
výboje.
odbor životního prostředí

U Koupaliště, vedle nádob na
separovaný odpad
Třeboňská, vedle nádob na
separovaný odpad
Hybešova, za Elitou vedle
výměníkové stanice
Růžový Vrch:
Plešivecká, vedle nádob na
separovaný odpad
Krušnohorská, vedle nádob na
separovaný odpad
Bohatice:
Na Výšině, vedle nádob na
separovaný odpad
Táborská, na trávu
Štúrova, vedle nádob na
separovaný odpad
Kamenického, vedle nádob na
separovaný odpad
odbor životního prostředí

Městská policie
Strážníci se učili „flusat“
Odchyty psů se již staly
nedílnou součástí práce
strážníků městské policie.
Jedinými omezujícími aspekty
jsou kapacita útulku a vitalita
některých čtyřnohých přátel,
jejichž odchyt pomocí stan−
dardních odchytových pomů−
cek je velmi složitý, ne−li
nemožný.
Foukačka se nyní objevila ve
výzbroji strážníků−odchytářů.
Cílem každého takového
zásahu bude vedle odchytu
také snaha co nejvíce šetřit
zdraví psa a proto strážníci
prošli školením z používání
foukačky a v rámci pravidel−
né střelecké přípravy jim bude
umožněno rovněž procvičo−
vat „foukací mušku“.
Služební pes Cato
Nedávno jsme informovali
veřejnost o nákupu služební−
ho psa. Nyní již můžeme
konstatovat, že pes Cato se
svým psovodem úspěšně
absolvovali policejní zkoušku
„O způsobilosti psa k použití u
obecní policie“. Cato se nyní
bude často objevovat v ulicích
města v rámci hlídkové
služby.
Vedle nasazení do okrajových
částí města se také počítá
s nočním výkonem ve vytipo−
vaných dnech. Osvědčí−li se
tento druh služby, bude
městská policie iniciovat
rozšíření o druhého psovoda.
Bc. Marcel Vlasák, velitel
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ÚČELOVÉ DOTACE R. 2004 − OBLAST ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
NEPOVINNÉ

POVINNÉ

oblast činnosti
výše dotace (Kč)
TyfloCentrum služby pro nevidomé a slabozraké............. 275.000
SONS Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých v ČR 75.000
Svaz tělesně postižených v ČR OV ....................................15.400
Svaz důchodců v ČR Městská organizace .........................20.000
SPCCH v ČR ZO ROSKA .....................................................6.500
Tyfloservis, o.p.s. ..............................................................132.000
SPCCH v ČR OV ................................................................18.800
OS rodičů a přátel dětí s postižením ...................................21.000
SPCCH v ČR VP..................................................................16.200
Společnost slepých a slabozrakých občanů, jejich rodinných
příslušníků a přátel ..............................................................73.000
SPCCH v ČR ZO diabetiků .................................................23.850
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ZO................................ 6.200
SPCCH v ČR ZO Rybáře ....................................................15.000
Český červený kříž oblastní spolek .......................................6.000
Svaz diabetiků ČR územní organizace ...............................37.000
Farní charita Dům na půl cesty .............................................5.500
Klub stomiků .......................................................................10.000
Centrum služeb pro zdravotně postižené .........................200.000
Kontakt Bb o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 80.000
Nažidla 2003, o.s. ...............................................................50.000
Armáda spásy ...................................................................100.000
Oblastní charita Ostrov .......................................................15.000
Konfederace politických vězňů ...........................................40.000
Klub českého pohraničí .......................................................10.000

oblast činnosti
výše dotace (Kč)
Domácí péče
Centrum domácí péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.319
Ivana Petrová HOME CARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.495
ADP s křesťanským posláním P. Andrejkivová . . . . . . . . 115.000
ADP HOME CARE S. Smolínová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.000
Péče o matku a dítě
Farní charita Domov pro matky s dětmi . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
Mateřské centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany
Farní charita Denní stacionář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.000
Farní charita Denní stacionář pro mentálně postižené . . . 20.000
Preventivní a výchovná péče v oblasti zdravotní a sociální
péče rómského etnika
Romské občanské sdružení ROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.720
Protidrogová prevence
RES VITAE 51.030

Celkem ..........................................................................1,241.450
*SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745.564

Vážené a milé děti, rodiče, babičky, dědečkové, tety a strýcové prostě všichni naši
spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem při příležitosti 10. výročí Farní charity
Karlovy Vary poděkovala za Vaši pomoc i morální podporu v naší činnosti.
Vaše pomoc a to, že nám pomáháte pomáhat našim potřebným je nám odměnou, ze
které můžeme čerpat sílu, abychom tyto služby mohli poskytovat.
Každý člověk stojí za to, aby mu byla pomoc nabídnuta. Když ji přijímá s úctou je to
pomoc těm, kdo pomoc poskytují.
Děkujeme Vám.
Pavla Andrejkivová, ředitelka FCH

NEVÍTE JAK SI POŘÍDIT NOVÝ BYT VE STARÉ ROLI?

Využijte mimořádné nabídky získat financování vašeho nového bytu.
cena za m2 17.980 Kč

V minulém roce začala výstavba
obytného komplexu U vysílače ve
Staré Roli. Podle rozhodnutí
Zastupitelstva Města Karlovy
Vary stavba bude probíhat
najednou ve všech třech plánova−
ných etapách. Během realizace
výstavby bude najednou postave−
no 320 bytových jednotek a 102
garážových stání. Velikosti bytů

jsou v kategoriích 1+kk, 2+kk,
3+kk a 4+kk v rozměrech od 33,3
m2 do 101,7 m2.
Tuto bytovou výstavbu s podpo−
rou státní dotace realizuje Město
Karlovy Vary, jedná se tedy o
levnější formu družstevního
bydlení s možností převodu
bytové jednotky po 20 letech do
osobního vlastnictví.

K pořízení nového bytu v bytovém
komplexu U vysílače je připrave−
na atraktivní forma financování.
Nový zájemce složí pouze 30%
akontaci a dále bude byt platit
měsíčními splátkami po dobu 20
let s tím, že úvěr lze kdykoliv
doplatit dříve.
Výhodou družstevního financová−
ní, kterou nabízí tento projekt je
možnost financovat své bydlení
prostřednictvím úvěru bytového
družstva, kdy si zájemce nemusí
zajišťovat povinnou dokumentaci
a prokazovat příjmy, jako
u standardních hypotéčních
úvěrů. Také úroková sazba je
výrazně nižší než u běžných typů
hypotečních úvěrů.
„ Jsme si vědomi, že pořízení bytu
představuje pro mnohé volba na
celý život, proto řešíme s každým

e

eube
®

zájemcem jeho individuální
možnosti financování tak, aby
nové bydlení bylo dostupné
opravdu všem,“ řekla Kateřina
Molitorová, ředitelka odboru realit
EUBE a.s.
Klientský servis je realizován
v Informačním centru, které
zajišťuje veškeré služby spojené
s pořízením bytu, uzavírání smluv,
zajištění financování a možnost
klientské změny (tzn. klient si sám
může určit nadstandardní vyba−
vení bytové jednotky).
Kontakt: Informační centrum
bytové výstavby U vysílače
T.G.Masaryka 58/34,
Karlovy Vary
Tel./fax: 353 224 721
Mobil: 737 200 011
Email: stararole@eube.cz
www.stararole.cz
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ A NOČNÍ MYTÍ KOMUNIKACÍ
Odbor dopravy upozorňuje, že i během následujícího letního období
pokračuje blokové čištění místních komunikací a chodníků. Z tohoto
důvodu budou na komunikacích s týdenním předstihem umísťovány
přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel.
Začátky blokových čištění jsou stanoveny na 7.30 hod. V této
souvislosti upozorňujeme, že stání na chodnících je zakázáno všude
tam, kde není výslovně povoleno dopravní značkou IP 11.
Dále bude prováděno noční mytí komunikací v lázeňském území,
obchodně správním centru a na komunikaci Sokolovská. Z tohoto
důvodů je třeba respektovat zónové značky, které jsou v těchto
lokalitách instalovány. Vozidla bránící provádění blokového čištění
a nočního mytí budou odtažena.

21. st

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ:
Červen
23. týden
neprovádí se
24. týden
7. po
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova,
Petřín, Pražská
9. st
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
10. čt
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
11. pá Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
25. týden
14. po Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova,
Ondřejská
15. út Západní, Plzeňská, Studentská
16. st
Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny
;
Světlé, Dělnická
17. čt
Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní,
Mozartova, Baarova, Mánesova
26. týden
21. po Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství,
Poštovní, Gorkého, Bečovská
22. út Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní,
Moravská
27. týden
29. út Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská
30. st
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
červenec
1. čt
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
2. pá
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
28. týden
7. st
B. Němcové, Švermova, Vrchlického část, 5. května část,
Anglická, Rumunská
8. čt
nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Sportovní, Prašná, Vítězná část, Chodská,
Mozartova, Pod Tvrzí
29. týden
12. po Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská,
parkoviště u krematoria, Jana Opletala, Sedlecká,
Merklínská
13. út Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná
14. st
Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská část
15. čt
F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová,
S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického
16. pá Závodu míru dům č. 682−689, Závodu míru − chodníky podél
komunikace, Nádražní.
30. týden
20. út Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská část,
Wolkerova, Charkovská, Krymská

Srpen

22. čt
23. pá

26. po
28. st
30. pá

2. po
3. út
9. po
10. út
11. st
12. čt
13. pá

16. po
17. út
18. st
19. čt

20. pá

23. po
24. út
25. st

26. čt
27. pá

30. po
1. st
2. čt
3. pá

Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
31. týden
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova,
Petřín, Pražská
Národní část, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova,Východní
k Dallasu, Stará Kysibelská, Úvalská a 1/2 parkovišť
kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla
Kučery, Adolfa Heimana,V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
32. týden
Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku,
Nad Dvorem, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová
Západní, Plzeňská, Studentská
33. týden
Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská k Doubskému
mostu + chodníky v Doubí
Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství,
Poštovní, Gorkého, Bečovská
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Svahová, Moskevská část, Dr.Janatky, Dr. Engla,
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
34. týden
Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova,
Ondřejská
Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní,
Mozartova, Baarova, Mánesova
Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., Italská,
Americká, Vrchlického část
nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Sportovní, Prašná, Vítězná část, Chodská část,
Mozartova část, Pod Tvrzí
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky,
Lomená, Dalovická, Táborská
35. týden
Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická,
Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny
Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská,
Příčná
Krokova, Lidická část, Národní část, Gagarinova, Maďarská,
Jungmannova,Viktora Huga, Čechova, Chodská část,
Kollárova
Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská
Závodu míru dům č. 682−689, Závodu míru − chodníky podél
komunikace, Nádražní
36. týden
Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most,
Jáchymovská část od křiž. Sedlecká ke křiž. Nákladní
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka

Změny v harmonogramu blokového čištění jsou vyhrazeny. Ve dnech,
které nejsou v přehledu uvedené se čištění komunikací neprovádí.
Ing. Milan Novák,
vedoucí odboru dopravy
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AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
K Letišti 144, tel.: 353 225 772
hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Každý čtvrtek, pátek a sobota
21.30 Čelenka královny Ariadny, pořad s umělou
oblohou, pohádková mytologie souhvězdí. Je−li jasno
a není silný vítr pozorování noční oblohy (hlavně pro
mladší děti od 5 do 9 let)
23.00 Na křídlech Labutě a Orla, pořad s umělou oblohou,
zaměřeno na pozorování noční oblohy v daném
období. Je−li jasno a není silný vítr pozorování noční
oblohy (hlavně pro zájemce starší 10ti let a dospělé).
Každou sobotu a neděli, kromě soboty 12. 6.
15.00 Magie Karlovarské krajiny, pořad určený spíše
důchodcům a turistům. Zajímavý pohled na
Karlovarsko RNDr. S. Burachoviče. Na program
navazuje astronomický pořad Anatomie sluneční
soustavy a pozorování objektů na odpolední obloze
(Slunce. Měsíc, planety).
16.00 Astronomické pohádky, pohádkové pásmo
s astronomickou tematikou pro nejmenší děti od 5 do
9 let a jejich rodiče. Na program navazuje pozorování
objektů na odpolední obloze (Slunce. Měsíc,
planety).
7. 6. 18.00 Tranzit Venuše přes sluneční disk, podrobnosti
o úkazu 8. 6. přednáška
8. 6. od 7.20 do 13.40
Mimořádné pozorování Tranzit Venuše přes
sluneční disk několika hodinový úkaz přechodu
kotoučku Venuše přes Slunce pozorovali lidé
naposledy 6. prosince 1882, další nastanou v letech
2012, 2117 a 2125.
12. 6. od 11.00 do 19.00
Den dětí na hvězdárně, celodenní program na
hvězdárně; soutěže, promítání, besedy a pozorová−
ní oblohy pro děti a jejich rodiče. Program doplní
přednášky a besedy.
15.00 Z čeho se předvídá počasí? Chcete vědět z jakých
informací meteorologové předpovídají počasí?
Přijďte se zeptat pana M. Nováka z Českého hydro
meteorologického ústavu v Ustí n/L.
18.00 Malý astronomický dalekohled Soukromé okno do
vesmíru, zajímá Vás, jaký astronomický dalekohled
se vyplatí koupit, když chcete pozorovat oblohu?
Přijďte, poradí vám M. Matoušek z Prahy.

STŘEDISKO RADIOKLUB
Sedlecká 5, Karlovy Vary, tel.:777 953 420
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 až 18. 00 Kroužek mládeže
Každý čt 16.00 až 18. 00 Den techniky

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875,
e−mail: klubpaderewski@volny.cz
do 23. 6. Petra Vastlová − Podivínová Jihovýchodní Asi, výstava
fotografií karlovarské autorky z cest v letech 2002 a 2003

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
do 23. 6. Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 224 387, fax:
353 224 388, e−mail: gukvolny.cz
Otevírací doba: ÚT − NE 9.30 − 12. 00 a 13. 00 − 17.00
do 20. 6.
Návrat k sobě: Zbyněk Illek, Fotografie: Jan
Schýbal, retrospektivní výstava zakladatele Galerie
fotografie G 4 v Chebu a autorská výstava významné−
ho představitele dokumentární fotografie

25. 6. 17.00

16. 6. 19.30

vernisáž: Český filmový plakát 20. století, skvosty
české plakátové tvorby v proměnách výtvarných
stylů od secese k postmoderně, výstava konaná pod
zášt itou manželky prezidenta paní Livie Klausové
a pořádaná v rámci doprovodného programu 39.
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
(do 19. 9.)
The Swings, koncert, zlatá éra swingu ve vynikají−
cím provedení známého vokálního kvarteta a jeho
doprovodného bandu − kromě amerických evergree−
nů zazní i písničky Jiřího Traxlera nebo
Osvobozeného divadla

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
otevřeno st až ne 9.00 až 12.00 a 13. 00 až 17.00
do 13. 6.
Kouzlo starých stromů, přírodovědná fotografická
výstava zapůjčená Krajským muzeem v Sokolově
17. 6.
Znáte svoje město? celodenní zábavněnaučný
program pro děti zaměřený na prameny, dějiny
lázeňské léčby a stavební vývoj města Karlovy Vary,
prohlídka stálé expozice, výstavních sálů, kvíz,
tradiční řemesla, ekoateliér, prohlídka karlovarského
odzemí ve spolupráci se Správou přírodních léčivých
zdrojů a kolonád

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
do 6. 6
Aktivity s partnerskými městy, výstava
2. 6. 17.00 vernisáž Vladař − archeologický výzkum

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
I.P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
Oddělení pro děti a mládež
Slavíme Mezinárodní děn dětí malování na chodníku, soutěže
8. 6. 13.00 Dětská výtvarná dílna „Léto budiž pochváleno“
vyrábíme na téma volání přírody a dálek
21. 6. 15.00 Pondělní setkání s knihou, přijďte si poslechnout
své kamarády nebo přineste svou oblíbenou knihu a
čtěte ostatním
Studijní oddělení, Lidická 40 přístavek SPgŠ, 360 20 Karlovy Vary,
tel: 353 224 034, bloudkova@knihovnakv.cz
28. 6. 17.00 křest knihy Hospice, špitály a nemocnice
v Karlových Varech, autoři: Jana a Otakar Boříkovi
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

MATEŘSKÉ CENTRUM
tel: 776 330 293
Příměstský tábor pro chlapce i děvčata již od 3 let do 15 let
Bude probíhat 5 pracovních dnů od 1. do 9. 7. a 15 dnů od 26. do
13. 8. Ráno sraz všech účastníků mezi 6.30 a 8.00 hod, odpoledne si
rodiče vyzvednou děti kolem 17. hodiny. Víkendy děti tráví doma
s rodiči.
Cena: 250 Kč/den, 1.100 Kč/týden, 2.000 Kč/2 týdny, 2.800 Kč/3
týdny, 3.600 Kč/ 4týdny − v ceně je dopolední a odpolední svačin−
ka, oběd, veškeré vstupenky a jízdenky, možnost přenocování.
Sourozenec může uplatnit slevu 50%.
Program: výlety, karneval, táborák, soutěže, stopovačky, olympiá−
da, divadlo,koupání, houbaření..., vše, co k táboru patří.
Odpolední klid − spaní pro nejmenší zajištěno. V srpnu 3 denní
výlet do Liberce (Aquapark, ZOO, Muzeum). Pro starší děti je
vytvářen věkově odpovídající (náročnější) program.
Případné informace získají rodiče přímo v MCKV Východní 6,
Karlovy Vary− Drahovice nebo na telefonním čísle 353 230 847.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V ČERVNU
st 2. 19.30 Městské divadlo P4 A. Uhry: Řidič paní Daisy,
nevšední příběh o složitě se rodícím přátelství bohaté
americké dámy a jejího moudrého černého šoféra, hrají
A. Vránová, S. Zindulka a J. Dulava, Divadlo Ungelt,
režie: L. Smoček
čt 3. 18. 00 RC Srdíčko Duchovní podstata univerza, přednáškový
cyklus, V. Gajdoš
19.30 Paderewski Ovar Šerif uvádí recyklované filmy,
neznámý umělec (dříve kultovní Rádio Limonádový Joe)
uvádí zcela nový umělecký žánr 21. století, který jednou
zachrání svět, dnes je však jeho sledování
stíhatelné, program je mimořádně vhodný pro ty, kteří
nenávidí majora Zemana
19.30 Komorní scéna „U“ P.Q. Enquist: Svržený anděl,
scénická koláž věnovaná všem, kteří od roku 1993
pracovali v Divadle Dagmar
19.30 Kino Drahomíra Návrat, režie: A. Zvjagincev,
Rusko 2003
19.30 Městské divadlo A. Ayckbourn: Aby bylo jasno
Derniéra, MDKV, režie: P. Veselý
pá 4. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus B (8)
C. M. von Weber: Euryantha, předehra, F. Mendelssohn
− Bartholdy: Houslový koncert e moll, op. 64 B. Martinů:
Symfonie č. 4, V. Lineckij housle, dirigent R. Válek
so 5. 19.30 Městské divadlo Premiéra 2000, P. de Saraste:
Saturnin, C. Saint−Saëns, C. Pugni: Mariin sen,
J. Brahms: Tance podle Brahmse, Pražský komorní
balet, choreografie: M. Hanušovská − Blahoutová,
P. Zuska, L. Vaculík
19.30 Husovka Umění je svátkem, Taneční škola Harmonie
ne 6. 15.00 Městské divadlo I. Peřinová: Bezhlavý rytíř, MDKV,
režie: T. Dvořák
po 7. 19.30 Městské divadlo Pokračujeme v krasojízdě, nové
setkání M. Suchánka a R. Genzera, historky, legrácky,
písničky, tanečky
út 8. 16.30 RC Srdíčko Klubové setkání Energy, účinky thajské
masáže II. s ukázkou, J. Hrnko
18.00 RC Srdíčko Setkání s Reiki, MUDr. P. Kadleček
19.30 Městské divadlo J. Strauss: Netopýr, MDKV ve
spolupráci s MPCAD, režie: D. Janota, dirigent: F. Drs
19.30 Thermal, velký sál Večer se Zdeňkem Troškou
19.30 Komorní scéna „U“ I. Bunin: Mezi čtyřmi stěnami,
premiéra, hrají: L. Balounová, H. Franková,
M. Hniličková, N. Pajanková, K. Panochová−Kaiserová
st 9. 18.30 Klub Paderewski: Akualita Kantovy politické filosofie
− jak by I. Kant hodnotil EU, přednese J. Kuneš
19.30 Městské divadlo P 6 A. Dumas: Tři mušketýři, MDKV,
režie: D. Fleischer−Brown
19.30 Husovka Pavel Fajt, koncert, hudební pořad Drum Trek
čt 10. 19.30 Kino Drahomíra Annie Hall, režie W. Allen, USA 1997
19.30 GH Pupp Mimořádný koncert, W. A. Mozart: Symfonie
č. 38 D dur „Pražská“, J. Haydn: Nelsonova mše,
KSO, Wyoming Choir (USA), dirigent M. Formáček
pá 11.19.30 Paderewski Karel Plíhal večer plný poetiky a slovních
hříček, skladby z alb Králíci, ptáci a hvězdy a Kluziště,
ale také nově zhudebněné verše J. Kainara z aktuální
nahrávky Nebe počká
19.30 Městské divadlo Bezdirky, 15 let výročí Divadla
Bezdirky
so 12.19.30 Městské divadlo P 1 J. Dell a G. Sibleyras: Takový
žertík, Divadelní společnost Jana Hrušínského, komedie
roku 2003 ve Francii, kde získala cenu za nejlepší hru
roku, první uvedení v ČR, komedie současné doby
a jejích velice konkrétních lidských radostí, ale i slabostí
a krizí nejen manželských vztahů
ne 13.19.30 Městské divadlo E. Kálmán: Hraběnka Marica a
Čardášová princezna, spolupráce MDKV a Operního
studia MPCAD, režie: D. Janota, dirigent: J. Štruncová
út 15.18. 00 RC Srdíčko Reiki večer, MUDr. P. Kadleček

19.30 Husovka Petr Michálek JOKER, derniéra, MDKV
st 16. 17.00 RC Srdíčko Základy čínské medicíny a její vztah
s preparáty Energy, H. Jírová
19.30 Městské divadlo P 4, N. R. Nash: Obchodník
s deštěm, Městské divadlo Mladá Boleslav, úprava,
scéna a režie: J. Pleskot, romantická komedie slavná
především ze stejnojmenného amerického filmu
s K. Hepburnovou a B. Lancasterem, hra o snění
a o tom, že stačí jen trochu věřit a strašlivě chtít...
19.30 Thermal, velký sál Hřbitov slonů, tragikomedie
o marnosti hledání vysněného světa, hrají: J. Jirásková,
J. Brejchová, P. Filipovská, J. Tvrzníková, J. Ptáčník alt.
J. Žák
čt 17. 18.00 RC Srdíčko Duchovní podstata univerza, V. Gajdoš
19.30 Kino Drahomíra Spalovač mrtvol, režie J. Herz,
Československo 1969
19.30 GH Pupp Abonentní koncert cyklus A (8), V. Novák:
O věčné touze, op. 33, B. Martinů: Violoncellový koncert
č. 1, L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55
„Eroica“, J. Bárta: violoncello, dirigent J. Stárek (SRN)
pá 18.19.30 Husovka HARD AGAIN (KV) a BLUES NO MORE
(Most), koncert
so 19.15.00 Klub Paderewski Válka v Čečensku a současná tvář
Ruska, přednese P. Procházková, válečná zpravodajka,
přednáška spojena s promítáním filmu Kavkazští zajatci
19.30 Městské divadlo W. A. Mozart: Figarova svatba,
1. premiéra, inscenace opery. Účinkují mladí operní
pěvci, MDKV ve spolupráci s MPCAD, režie:
R. Szymiková, dirigent: P. Charvát, F. Drs
ne 20.19.00 Klub Paderewski Žalman & spol., koncert P. Žalmana
Lohonky − stálice české folkové scény a jeho
doprovodné kapely
19.30 Městské divadlo P6 W. A. Mozart: Figarova svatba,
2. premiéra
15.00 Husovka H. Lisická aj. M. Bourek: Ženich pro čertici
pohádka, D3, režie: A. Ratajská
19.30 Komorní scéna „U“ P.Q. Enquist: Svržený anděl,
scénická koláž věnovaná všem, kteří od roku 1993
pracovali v Divadle Dagmar
18.00 RC Srdíčko Stop celulitidě, L. Krausová
út 22. 18.00 RC Srdíčko Doteky živé cesty, MUDr. Petr Kadleček
19.30 Komorní scéna „U“ I. Bunin: Mezi čtyřmi stěnami,
premiéra, hrají: L. Balounová, H. Franková,
M. Hniličková, N. Pajanková, K. Panochová − Kaiserová
19.30 Městské divadlo P3 J. Schierly Vražda sexem, anglická,
poněkud černá komedie, Docela velké divadlo Litvínov,
hrají: J. Asterová, P. Vítek, K. Macháčková, J. Révai,
L. Lavičková aj. režie: J. Galin
st 23. 19.30 Klub Paderewski Z. Šmíd, H. Franková: Strašidla a
krásné panny, derniéra, z karlovarských pověstí
čt 24. 19.30 Kino Drahomíra Strach a chvění, režie A. Corneau,
Francie 2003
19.30 Městské divadlo S. Königgratz: Ještě žiju
s věšákem, čepicí a plácačkou, derniéra, MDKV,
režie: A. Krob
pá 25.19.30 Husovka J. Porada − M. Havránek: Všechno to tu
koluje a rotuje, Divadlo bez Názvu, absurdní komedie
s erotickou zápletkou a tragickým koncem
so 26.19.30 Městské divadlo W. A. Mozart: DON GIOVANNI, opera,
Městské divadlo Ústí nad Labem, dirigent: P. Baxa,
N. Baxa, sbormistr: P. Baxa
ne 27.15.00 Městské divadlo Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet
loupežníků, derniéra!, MDKV, slavný pohádkový
příběh, výpravné, humorné a písničkami doplněné
představení pro děti i pro dospělé, hrají a zpívají:
V. Efler, V. Bár, Z. Kupka, D. Červinka a další, režie:
T. Dvořák
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová, odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná 25, kontakt 353 564 119
umělé 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 a ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
Víceúčelové hřiště pro veřejnost po až pá 15.00 až 19.00
7. a 8. 6. 8.00 Sportovní hry nápravných zařízení
9. 6.
9.00 Atletický trojboj 1. až 5. tříd, ZŠ J. Palacha
16.6.
9.00 Atletický trojboj 1.až 5. tříd, ZŠ Krušnohorská
19. 6.
8.00 Atletický čtyřboj žáků ZŠ, republikové finále
24. 6.
9.00 Sportovní olympiáda, ZŠ J. Palacha

JEZDECTVÍ
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala
12. a 13. 6. Oblastní mistrovství juniorů a ml. jezdců skok
19. a 20. 6. Oblastní mistrovství drezúra všech kategorií s
mezinárodní účastí

NOHEJBAL
SK Liapor, kontakt 353 223 307
Dorostenecká liga:
13. 6. 12.00 SK Liapor - Sokol SDS Exmost Modřice
27. 6. 12.00 SK Liapor - AVIA Čakovice
Extraliga muži:
12. 6. 14.00 SK Liapor - Lokomotiva Č. Budějovice

KOPANÁ
SK Buldoci, kontakt 353 227 426
Mladá liga hřiště Dvory:
1. 6. 16.00 SK Buldoci - FK Baník Sokolov A
15. 6. 16.00 SK Buldoci - Spartak Chodov
Česká liga st. žáci hřiště St. Role:
5. 6. 10.00 SK Buldoci - Junior Praha
19. 6. 10.00 SK Buldoci - FK Chmel Blšany
Česká liga ml. žáci hřiště St. Role
5. 6. 11.45 SK Buldoci - Junior Praha
19. 6. 11.45 SK Buldoci - FK Chmel Blšany
Minižáci starší hřiště ZŠ Konečná:
5. 6. 13.00 SK Buldoci - FK Ostrov
12. 6. 13.00 SK Buldoci - FK Nová Role
13. 6. 13.00 SK Buldoci - DDM St. Role
ČFL muži hřiště Dvory:
6. 6. 10.30 SK Buldoci - FK Chrudim
20. 6. 10.30 SK Buldoci - FK Příbram B
Krajský přebor st. žáci hřiště SKP Hvězda:
6. 6. 10.00 SK Buldoci - Spartak H. Slavkov
20. 6. 10.00 SK Buldoci - S. Žlutice
Krajský přebor ml. žáci hřiště SKP Hvězda:
6. 6. 11.45 SK Buldoci - Spartak H. Slavkov
20. 6. 11.45 SK Buldoci - S. Žlutice
Česká divize st. dorost hřiště Dvory:
12. 6. 12.15 SK Buldoci - FC Františkovy Lázně
Krajský přebor muži hřiště Dvory:
12. 6. 17.00 SK Buldoci - Sokol Drmoul
Krajská soutěž dorost hřiště SKP Hvězda:
13. 6. 10.00 SK Buldoci - S. Útvina
Krajský přebor dorost hřiště Doubí:
13. 6. 12.30 SK Buldoci - FK Nejdek
Hřiště Dvory:
26. 6.
9.00 Turnaj ml. žáků za účasti ligových družstev

26. 6.
27. 6.
26. a 27. 6.

TCG B - TK Cheb, oblastní II. třída dospělí
TCG B - TK Mar. Lázně A, Junior Tour dorostu
republikový turnaj dětí 8 až 10 LET

KANOE MATTONI 2004
Od pondělí do pátku před hotelem Thermal doprovodný program od
16.00 sport, od 18.00 koncerty; v sobotu a neděli od 9.00 začátek
celodenního programu
podrobný program na www.kanoemattoni.cz

KANOE MATTONI FEST 2004:
31. 5.

Trialová Show, Divokej Bill
Dětský den s řadou atrakcí pro všechny příchozí
Buty
2. 6.
Mattoni Cup v rychlostním veslování
na trenažéru
3. 6.
K2 In-line Open, Chinasky
4. 6.
11.00 až 14.00 Světový pohár ve sjezdu na
divoké vodě na trati Březová -Thermal
Mistrovství světa v koloběhu, Mňága a Žďorp
4. 6.
Mistrovství světa v koloběhu
od cca 16.30 do 17.30 hodin budou uzavřeny
místní komunikace Sadová, Zahradní, nábřeží
Osvobození - I.P. Pavlova, Karla IV., Lázeňský
most. Objížďka se nenařizuje. Provoz bude
řízen za asistence Policie ČR a Městské
policie K. Vary.
5. 6.
Exhibice ve vodním rodeu
11.00 až 14.00 světový pohár ve sprintu na divoké vodě na trati
Mlýnská kolonáda Thermal
12.00 až 13.00 Finále závodu v eskymáckých obratech
13.30 až 15.45 Kanoe Mattoni veřejný závod příchozích na trati
Březová Poštovní dvůr
Koncert skupiny -123 minut
6. 6.
Mattoni vodní karneval
Koncert skupin Verona a NO NAME
Trialová exhibice Josefa Dresslera
Módní show kolekce Aquila aqualinea.
Soutěže a atrakce pro všechny příchozí
Celodenním program moderuje Leoš Mareš

PRONÁJEM BAZÉNU
Domov mládeže, Lidická 38
Nabízí plavání v dopoledních i odpoledních hodinách školám,
organizacím a firmám.
Bližší informace: tel. 353 224 488, 608 537 828

SPORTUJEŠ RÁD NEBO RÁDA?
A ZE VŠEHO NEJRADĚJI HRAJEŠ FLORBAL?
MOHL NEBO MOHLA BYS HO HRÁT CELÉ DNY?
PŮJDEŠ PŘÍŠTÍ ROK DO ŠESTÉ TŘÍDY?
TAK TO MÁŠ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST, PROTOŽE
ZŠ 1.MÁJE VE SPOLUPRÁCI S ÚSPĚŠNÝM
KARLOVARSKÝM ODDÍLEM FB HURICCAN OTEVÍRÁ
FLORBALOVOU TŘÍDU.
www.skoladvory.cz , posta@skoladvory.cz
ZŠ 1.máje, 1.máje 1, Karlovy Vary tel.353 563 426

TENIS
TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 603 379 692
5. 6.
TCG B - Sokol Doudlevce B, obl II. třída dosp.
5. 6.
TCG B - Rotas Rotava, obl II. třída st. žáků
6. 6.
TCG B - SPU Plzeň A, Junior Tour dorostu
12. 6.
TCG A - TK Ostrov, divize dospělí
12. 6.
TCG A - Loko Plzeň A, Kadet Tour st. žáků
13. 6.
TCG A - SPU Plzeň B, Junior Tour dorostu
13. 6.
TCG A - SPU Plzeň A, obl. I. třída ml. žáků
19. a 20. 6.
oblastní přebory jednotlivců st. žactvo, dosp.

INFORMACE

o kulturních programech, sportu a službách ve městě
přináší časopis

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

