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KARLOVARSKÉ

Během měsíce listopadu byly
v Karlových Varech uvedeny do
provozu hned tři významné dopravní
stavby.

Na hranici jednoho ze vstupů do
lázeňského území byla 17. listopadu
slavnostně otevřena komunikace,
která výrazně změnila vzhled této části
města. Karlovarským i všem dalším
účastníkům silničního provozu začala
sloužit moderní dopravní stavba −
kruhová křižovatka.

Došlo tak k vyřešení neutěšené
dopravní situace, která zde dlouhá léta
panovala. V těchto místech se nezříd−
ka tvořily zácpy a docházelo zde často
i k dopravním nehodám. Již v roce
1997 byla na základě výsledků sčítání
dopravy v centru města zpracována
studie, která navrhla čtyři možnosti
následného řešení. Jako nejefektivněj−
ší se jevila možnost vybudovat
v místech bývalého mostu 1. máje
okružní křižovatku. V rámci její
výstavby došlo nejprve k demolici
stávající nefunkční lávky a starého
mostu.

V tomto prostoru je veliká koncent−
race inženýrských sítí, mj. hlavní páteř
horkovodu pro lázeňskou část města,
které bylo nutné přemístit a v koordi−
naci s jejich vlastníky provést i nutné
rekonstrukce. Proto se na výstavbě
spolupodíleli i správci sítí, kteří

Po kruhovém objezdu se již krouží

provedli rekonstrukce, přeložky
prodloužení a přípojky vodovodů,
kanalizací, kabelů, plynovodů a
rozvodů vřídelní vody. Na samotnou
křižovatku, která má průměr 40metrů,
navazují dva nové mosty, upraveny
musely být i navazující komunikace a
nábřeží.

V prostoru kruhové křižovatky byla
vybudována také fontána a provedeny
parkové a sadové úpravy, které ovšem
potěší v plné své kráse oči kolemjdou−
cích na jaře, až skončí zimní období
vegetačního klidu. Kolem křižovatky
je vedena také cyklostezka a mimoú−
rovňová smíšená stezka pro chodce i
cyklisty podél pravého břehu řeky
Teplé pod oběma novými mosty a
lávkou pro pěší.

Staveniště bylo předáno dodavateli
v listopadu loňského roku a celá
stavebně a technicky velmi náročná
stavba měla být vybudována doslova
do roka a do dne. Přestože výstavbu
provázely četné komplikace, napří−
klad špatně zakreslené inženýrské sítě,
podařilo se díky velkému úsilí stavba−
řů křižovatku dokončit v termínu. Na
samotnou realizaci stavebních objektů
okružní křižovatky proinvestovalo
město 68.640.000Kč.

Je velkým kladem tohoto díla, že
během realizace nedošlo k žádné
dopravní nehodě, především díky
výborné spolupráci s Dopravním

inspektorátem PČR v Karlových
Varech, který operativně řešil doprav−
ní opatření.

Vzhledem k tomu, že se jedná o
jednu z největších dopravních staveb
ve městě za uplynulé desetiletí,
vzbudila pozornost a vyvolala diskusi
mezi odbornou i laickou veřejností.
Jednoznačně se k ní vyjádřili řidiči
linek MHD, kteří tímto prostorem
projíždějí opakovaně dnes a denně od
rána do večera. Všichni se shodli na
tom, že otevření kruhové křižovatky
z nich sejmulo dlouholetou noční
můru. Neexistuje žádné místo na
území celého města, kde by byla tak
komplikovaná dopravní situace, jako
tomu bylo v těchto místech před
vybudovánímkruhového objezdu.

Mezi investičními akcemi na rok
2001 odsouhlasilo zastupitelstvo
města také rekonstrukci části
Moskevské ulice.
První úvahy o výměně povrchů a
modernizaci této komunikace sahají
do roku 1994. Přípravné práce na
studiích nového dopravního řešení
komplexu komunikací Moskevská,
Dr. Davida Bechera, Jaltská a
Bělehradská byly započaty již v roce
1999.

Při hledání výsledného řešení byl
kladen důraz především na skutečnost,

Od magistrátu k pěší zóně
po novém povrchu

že ulice se nacházejí v obchodně−
správním centru, a je tedy žádoucí a
potřebné zklidnit a usměrnit dopravní
proud vozidel, vytvořit dostatečný
komfort pro chodce a dostatečný počet
co nejbezpečnějších přechodů.

Výraznou změnou nově upravené
vozovky je zavedení jednosměrného
provozu od křižovatky s ulicí
Bělehradskou po ulici Krále Jiřího. Je
potěšující, že zde bylo vysázeno 11
stromů a chodci si zde mohou odpoči−
nout na 12 lavičkách. V celé zrekon−
struované části byly vybudovány 3
zvýšené přechody pro chodce včetně
vodících pásů pro nevidomé. Je zde
k dispozici 43 parkovacích míst a 8
volných prostorů pro vjezd do nemo−
vitostí.

Předposlední listopadový den byl
slavnostně znovuotevřen most
ArcivévodyKarla uGalérie umění.
Tento most prošel přes léto celkovou
rekonstrukcí, která město stála zhruba
7 miliónů korun. Na opravě se začalo
pracovat počátkem června a termín
dokončení byl ve smlouvě stanoven na
30. listopad.
Před Vánocemi tedy dostali všichni
řidiči projíždějící našim městem hned
tři pěkné dárky.

Most u Galérie umění

Ing. Milan Novák,
vedoucí odboru dopravy

ÚŘEDNÍ HODINY
NA MAGISTRÁTU

O VÁNOCÍCH
Vzhledem k tomu, že

v prosinci z důvodu vánočních
svátků odpadnou dva úřední
dny (pondělí 24. 12. a středa
26. 12.) schválilo vedení
města náhradní úřední hodiny
pro veřejnost:

z důvodu ročních
uzávěrek účetních a opera−
tivních agend.

čtvrtek 27. 12.
úřední den do 17.00

pátek 28.12.
úřední den do 14.00

V p o n d ě l í 3 1 . 1 2 .
( n e ú ř e d n í d e n ) b u d e
magistrát pro veřejnost
uzavřen

Foto: Ing. Stanislav Wieser

TŘI DÁRKY PRO MOTORISTY
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Jako každý rok Správa
lázeňských parků v období vegetační−
ho klidu kácet dřeviny na území města.

Kácené dřeviny jsou vesměs stromy
ve velmi špatném zdravotním stavu,
které mnohdy pouhým ponecháním na
místě ohrožují bezpečnost lidí i jejich
majetek. Z nebezpečných druhů
jmenuji zejména vrby a topoly, které
byly díky rychlému růstu velmi
oblíbené a často se v intravilánu měst a
obcí vysazovaly. S rychlým růstem
uvedených dřevin souvisí malá tvrdost
dřeva, krátkověkost a velká vnímavost
k napadení dřevokaznými houbami
způsobujícími hniloby dřeva. To se po
zasažení houbami stává křehkým,
velmi snadno se láme a stromy se
stávají nebezpečnými. Ve většině
případů kácení se jedná právě o
dřeviny zmíněných rodů. Snažíme se
je v mezích možností nahrazovat
jinými druhy. Vysazujeme dlouhově−
ké dřeviny (duby, buky, javory,
jasany, lípy), v zástavbě pak takové,
které v dospělosti dosahují
maximální výšky 10 m a tvoří menší
koruny (okrasné jabloně a třešně,
malokorunné lípy a javory apod.).

Pro nadcházející období vegetační−
ho klidu máme připraveny následující
akce, které se neobejdou bez razant−
ních sanačních prací:

V současné době je alej tvořena
zejména jírovci pravidelně redukova−
nými hlavovým řezem v dvou až
tříletém cyklu. Vzhledem ke špatnému
zdravotnímu stavu většiny stromů
jsme se rozhodli pro radikální obnovu

bude i letos
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aleje. Ta spočívá ve vykácení všech
dvaceti stromů a výsadbě nových na
jaře příštího roku.

Stromy jsou v havarijním stavu,
navíc narušují základy kamenné zdi
a poškozují kolumbária, která byla
zcela nevhodně umístěna v těsné
blízkosti stromů.

Za sedm pokácených topolů
budou vysázeny dlouhověké,
dendrologicky a esteticky cenné
dřeviny (duby, buky, javory ).

V listopadu byla na uvedené ploše
vysázena habrová dvoualej (38 ks),
která bude doplněna vnějšími
lipovými alejemi po obvodu
pozemku. Uprostřed plochy bude
vybudováno dětské hřiště.

V současné době je po obvodu
pozemku šestnáct stromů (tři vrby,
devět topolů, dvě břízy, jeden
jírovec a jedna douglaska).
Z uvedených dřevin bude zachována
douglaska, ostatní stromy budou
pokáceny.

v blízkosti pošty)
Regenerace plochy v tomto

případě spočívá v pokácení stávají−
cích dřevin (šest bříz, jedna vrba) a
následných terénních úpravách,
založení trávníku, umístění laviček
a výsadbě soliterních stromů.

V parku u vyhlídky Karla IV.
budou pokáceny stromy poškozené,
polosuché, dendrologicky a estetic−
ky nehodnotné a ohrožující návštěv−
níky parku. Odstraněny budou
náletové dřeviny, zejména javory,
stromy ve svazích, které narušují
základy stezek, případně jsou
nakloněné a hrozí pádem. Dosázeny

Topolové aleje v areálu
kremace v Rybářích

Topoly v areálu zdraví
u kremace

Plocha mezi ulicemi Jabloňová,
Javorová, Vančurova

ve Staré Roli

Parkově upravené plochy při
ulici Chebská (

Sady Jeana de Carro

budou soliterní stromy, provedeny
terénní úpravy a založen nový trávník.
Tento prostor úzce souvisí se stezkou
Jeana de Carro, jejíž rekonstrukce by
měla následovat.

Pokračujeme tak v regeneraci
zapomenutých a zpustlých míst
v Karlových Varech jako byly
Ondřejský hřbitov, Vavřincova cesta
(svahy nad Centralem), Gorkého
stezka apod.

V zimních měsících bude provede−
na pěstební probírka jehličnatých
skupin a porostů v uvedených lokali−
tách.

Stromy budou pokáceny na základě
požadavku obyvatel. Padající suché
větve je ohrožují. Vzhledem k tomu,
že v této lokalitě nelze použít ob−
vyklou mechanizaci, kácení provede
specializovaná arboristická stromole−
zecká firma.

Většina alejových stromů podél
frekventovaných komunikací (zatíže−
ných automobilovou dopravou) je
v zoufalém zdravotní stavu, zejména
kvůli používání posypových solí
v zimním období a následnému
zasolení půd v těsném okolí komuni−
kace. Stromy určené zde ke kácení
jsou nyní téměř suché.

Během zimy zde bude probíhat
kácení jednotlivých stromů, zmlazo−
vání keřů a odstraňování náletových
nehodnotných dřevin na území celého
města. Ze zásadnějších lokalit zmíním
zelený pás mezi ulicemi Krále Jiřího a
Sadovou, konkrétně těžko přístupné
pozemky města mezi zadními trakty
uvedených ulic. V této lokalitě budou
odstraněny nekvalitní nálety, zmlaze−
ny podrostové keřové dřeviny a
pokáceny stromy v tak špatném stavu,
že ohrožující chodce. U dřevin, které

Ulice Železniční, Úvalská,
Táborská

Topoly za domy
Moskevská 47 až  49

Ulice Dubová a Jáchymovská

Ostatní

zde budou ponechány, bude proveden
bezpečnostní, případně zdravotní řez.

Kácení všech dřevin na pozemcích
města bude probíhat podle platných
právních předpisů tzn. na základě
rozhodnutí o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les vydáva−
ných příslušnými orgány pověřenými
státní správou v ochraně přírody a
krajiny podle zákona ČNR č. 114/92
Sb., o ochraně přírody a krajiny
v našem případě odborem životního
prostředí Magistrátu města Karlovy
Vary a Správou CHKO Slavkovský
les v Mariánských Lázních.

Ing. Hana Petrlíková,
Správa lázeňských parků

Vposlední době se v některých
médiích objevila zpráva, že k 31.
prosinci 2001 přestanou platit občan−
ské průkazy vydané do 30. dubna 1993
(občanské průkazy ve tvaru knížečky).
Tato informace není zcela přesná.

Jestliže v něm státní
občanství České republiky vyznačeno
je, platí občanský průkaz po dobu
v něm uvedenou, nejdéle však do 31.
prosince 2005.

Pokud v občanském průkazu
vydaném do 30. dubna 1993 není
uvedeno státní občanství, musí si ho
držitel nechat vyměnit za nový (nelze

Občanský průkaz vydaný do 30.
dubna 1993 přestává k 31. prosinci
2001 platit pouze v případě, pokud
v něm držitel nemá vyznačeno státní
občanství.

do něho tento údaj pouze dopsat).
K výměně je potřeba jedna fotografie.
Jestliže u žadatele došlo k změnám
v některých údajích (například v pří−
padě změny stavu, úmrtí partnera a
podobně), které dosud nebyly v občan−
ském průkazu zaznamenány, musí
žadatel navíc předložit doklad o těchto
změnách (například úmrtní list apod.).
Výměnu občanských průkazů zajišťu−
je Magistrát města Karlovy Vary,
v případě občanů z jiných měst a obcí
příslušné městské a obecní úřady,
které jsou pověřeny vedením matriky.
Výměny provádí rovněž pracoviště
Okresního úřadu Karlovy Vary ve
Staré Roli.

Tomáš Grosser,
tiskový mluvčí magistrátu

Zábavná pyrotechnika
Blíží se čas Vánoc. Obchodníci

prodávají, lidé nakupují a k tomu
všemu nám v uších zní známé
zvuky. Že tyto tóny mají do svě−
toznámých rolniček hodně daleko,
je nasnadě. Vydávají je totiž rozlič−
né petardy v rukou dětí široké
věkové škály. Že hrají i lidem na
nervové ústrojí, je vůbec netrápí.
Bezohlednost, někdy „capartů“,
jindy zas „klacků“, je do nebe
volající. V duchu „padni komu
padni“ končí petardy pod nohama
psů, maminek s kočárky či starých
lidí.

Pyrotechnické výrobky se staly
nedílnou součástí vánočních svátků
a především pak oslav spojených
s příchodem Nového roku. Občané
si však mnohdy neuvědomují, že při
zacházení s nimi je nutné dodržovat
stanovená pravidla. Obecně závazná
vyhláška o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku č. 4/2001 v člán−
ku 3 zakazuje na veřejném pro−
stranství a místech veřejnosti
přístupných používat tyto výrobky.
Z tohoto zákazu je vyňat pouze čas

. Nedodržení zákazu je
oprávněna postihovat jak Městská
policie K. Vary, tak i Policie ČR.

Na každém pyrotechnickém
výrobku musí být vedle návodu
uvedena rovněž třída určující
nebezpečnost výrobku. Děti mohou
nakupovat jen výrobky I. třídy.
Prodej pyrotechnických výrobků II.
třídy (římské svíce, fontány, rakety
s náplní barevných světlic apod.) je
zakázán osobám mladším 18 let.

Povinnosti výrobců a prodejců
jsou obsaženy ve vyhlášce Českého
báňského úřadu č. 174/1992 Sb.
o pyrotechnických výrobcích a
zacházení s nimi. Zjištěné prohřešky
budou postoupeny kompetentním
orgánům.

Apelujeme proto na obchodníky i
rodiče: neusnadňujte dětem přístup
k takovéto formě zábavy!

od 22.00 hodin dne 31. 12. do
01.00 hodiny dne následujícího, tj.
1. ledna

Bc. Marcel Vlasák, velitel Městské
policie K. Vary

ZELEŇ V OBDOBÍ ZIMNÍHO SPÁNKU

Platnost občanských průkazů
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17.35 18.15 19.00 19.45 20.45 21.35 22.35
0.05 1.35 2.55 4.15 4.45 5.25 6.05
6.45 7.25 8.25 9.05 9.45 10.25 11.05

18.16 19.01 19.46 20.46 21.36 22.36 23.16
0.36 2.06 3.26 4.46 5.26 6.06 6.46
7.26 8.26 9.06 9.46 10.26 11.06 11.46

18.15 19.00 19.45 20.45 21.35 22.35 0.05
1.35 2.55 4.10 5.25 6.05 6.45 7.25
8.25 9.05 9.45 10.25 11.05 11.45 *

18.16 19.01 19.46 20.46 21.36 22.36 23.16
0.36 2.06 3.26 4.46 5.26 6.06 6.46
7.26 8.26 9.06 9.46 10.26 11.06 11.46*

20.40 21.15 21.55 22.35 0.05 1.35 2.55
4.15 4.45 5.25 6.05 6.45 7.25 8.25
9.05 9.45 10.25 11.05

21.16 21.56 22.36 23.16 0.36 2.06 3.26
4.46 5.26 6.06 6.46 7.26 8.26 9.06
9.46 10.26 11.06 11.46

21.15 21.55 22.35 0.05 1.35 2.55 4.10 *
5.25 6.05 6.45 7.25 8.25 9.05 9.45

10.25 11.05 11.45*

21.16 21.56 22.36 23.16 0.36 2.06 3.26
4.46 5.26 6.06 6.46 7.26 8.26 9.06
9.46 10.26 11.06 11.46*

* kon í u Tržnice

* kon í u Tržnice
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• Pietní akt k 83. výročí

• Novou půdní vestavbu

• Mladí pěvci rozezpívali Karlovy
Vary

založení samostatného Českosloven−
ska se konal v sobotu 27. října u
památníku věnovanému obětem všech
v á l e k pob l í ž e LS The rma l .
Zorganizoval jej Svaz bojovníků za
svobodu ve spolupráci s Magistrátem
města Karlovy Vary a dalšími organi−
zacemi. Oslavy vzniku Českosloven−
ska probíhaly však po celý předcháze−
jící týden. Již v úterý 23. října se
kupříkladu konala přednáška historika
a spisovatele Zdeňka Mahlera
Masaryk, náš současník? Na čtvrtek
25. října pak Karlovarský symfonický
orchestr připravil slavnostní koncert.

otevřeli na Základní škole a Základní
umělecké škole ve Šmeralově ulici.
Žáci i učitelé tak získali nové kvalitní
prostory k výuce. Celkem bylo
vybudováno jedenáct učeben a jeden
komorní sál, který bude sloužit pro
organizování koncertů. Celá rekon−
strukce byla financována z rozpočtu
města.

Od 1. do 8. listopadu se konal 36.
ročník Mezinárodní pěvecké soutěže

Antonína Dvořáka. Letos se na toto
klání sjelo 105mladých talentovaných
pěvců z dvanácti zemí, kteří bojovali o
ceny ve třech věkových kategoriích.
V čele odborné poroty stanul svě−
toznámý slovenský tenorista Peter
Dvorský. Vyvrcholením pěvecké
soutěže byl závěrečný koncert laureá−
tů cen vGHPupp.

Skupina osmnácti japonských učitelů
pobývala od 3. do 12. listopadu
v Karlových Varech. Hlavní oblastí
jejich zájmu byl český vzdělávací
systém. Během své návštěvy si
prohlédli několik místních základních
a středních škol, kde se zaměřili na
vyučovací metody, osnovy, ale
například také na mimoškolní aktivity
žáků a studentů. Japonští učitelé
ovšem informace pouze nezískávali,
ale též dávali. Karlovarští pedagogové
tak měli ojedinělou příležitost sezná−
mit se se vzdělávacím systémem
v Japonsku.

Také v našem městě se v neděli 11.
listopadu konalo vzpomínkové
shromáždění ke Dni veteránů, jenž se

• Japonští učitelé se přijeli učit

• Na Den veteránů se v Karlových
Varech nezapomnělo

každoročně slaví po celém světě při
příležitosti výročí ukončení 1. světové
války.

Ve středu 14. listopadu byla do špičky
rekonstruované Zámecké věže
uložena schránka s dobovými doku−
menty. Plechový tubus obsahuje
propagační materiály města, fotogra−
fie, noviny a další dokumenty, které
nějakým způsobem charakterizují
dnešní dobu a budou proto poselstvím
pro budoucí generace. Na věž byl
rovněž umístěn zcela nový zvon, který
byl nedávno odlit.

Příprava výstavby hotelu Esprit
dospěla do fáze veřejného projednává−
ní. To se konalo ve čtvrtek 15. listopa−
du v budově magistrátu města. Zde
měli odborníci, zástupci různých
institucí i občané možnost se k této
stavbě, která by měla vyrůst v proluce
vedle chrámu Máří Magdaleny,
vyjádřit. V potaz byla při diskusi brána
různá hlediska, například jak hotel
pozmění architektonický ráz této části
města, jaký bude mít vliv na přírodní

• Do špičky Zámecké věže byly
uloženy dobové dokumenty

• Odborníci i občané diskutovali o
hotelu Esprit

léčivé zdroje, dopravu, inženýrské sítě
atd.

V pátek 16. listopadu byla do užívání
slavnostně předána kruhová křižovat−
ka v místech bývalého mostu 1. máje.
Přestože stavbu provázely četné
komplikace, například špatně zakres−
lené inženýrské sítě, díky velkému
úsilí stavbařů se křižovatku podařilo
dokončit v termínu. Městskou poklad−
nu její vybudování přišlo na 68,5
milionů korun.

Bohatý program připravili pracovníci
magistrátu společně s jednotlivými
školami a sportovními a kulturními
institucemi v rámci oslav Dne studen−
tů. Pro karlovarské středoškoláky byly
přichystány turnaje ve florbalu a
basketbalu, filmové, divadelní i
hudební produkce, na celé odpoledne
se jim otevřela hvězdárna či v muzeu
Zlatý klíč mohli zhlédnout expozici
umělecké asociace KV 95. Zájemci
rovněž měli možnost navštívit podze−
mí Vřídla, kde jim byl podán odborný
výklad o tomto přírodním skvostu.

• Po křižovatce již krouží motoristé

• Studenti oslavili svůj svátek
sportem i kulturou

Tomáš Grosser

PROVOZ MHD O VÁNOCÍCH

platí nedělní jízdní
řád. Denní linky jsou ukončeny
mezi 17. a 18. hodinou. Linka č. 21
nejede.
Noční linky jedou podle zvlášt−

ního jízdního řádu od cca. 18.00
hodin nepřetržitě až do půlnoci.

platí nedělní jízdní
řád. Noční linky jedou podle
zvláštního jízdního řádu od půlnoci
nepřetržitě až do cca. 12.00 hodin.
Denní linky zahájí provoz mezi 12.
a 13. hodinou. Linka č. 21 nejede.

platí nedělní jízdní
řád. Denní linky jsou ukončeny
mezi 20. a 21. hodinou.Noční linky
jedou podle zvláštního jízdního
řádu od cca. 21.00 hodin nepřetrži−
tě až do půlnoci.

platí nedělní jízdní řád.
Noční linky jedou podle zvláštního
jízdního řádu od půlnoci nepřetrži−
tě až do cca. 12.00 hodin. Denní
linky zahájí provoz mezi 12. a 13.
hodinou. Linka č. 21 nejede.
Podrobné informace o všech

spojích naleznete ve vývěsních
skřínňkách Dopravního podniku
Karlovy Vary, a.s. u Tržnice, dále
na vybraných zastávkách MHD a v
autobusech.
Konkrétní dotazy zodpoví

dispečink na tel.: 322 50 44 (nepře−
tržitě).

Dne 24.12.

Dne 25.12.

Dne 31.12.

Dne 1.1.

Garáže MHD

Tržnice

Stará Role
Stará Role

Tržnice

Garáže MHD

Divadelní nám stí

Tržnice

Doubí
Doubí

Tržnice

Divadelní nám stí

Drahomíra
Východní
Lidická

Horní nádraží
Pivovar
Rozcestí U Koní ka

Rozcestí U Koní ka
Pivovar
Horní nádraží

Lidická
Východní
Drahomíra

Richmond
Na Vyhlídce
U Jara

Moskevská
Dvory
Doubský most

Doubský most
Závodišt
Moskevská

U Jara
Na Vyhlídce
Richmond
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PODNIK



NA AKTUÁLNÍ TÉMA4

Vlaky pro lyžaře do
Krušných hor

Pro cestu tam

Pro cestu zpět

Pro zájemce o večerní lyžování

Cena zpáteční jízdenky činí:

Každou zimu využívají občané
města Karlovy Vary výhodná vlaková
spojení do Krušných hor. I letošní
zimu mají lyžaři možnost jezdit vlaky
z K. Varů do lyžařských center
Krušných hor.

doporučujeme
využít některý z těchto spojů:

: jezdí denně.
K. Vary dolní nádr.: .............8.27
K. Vary horní nádr.: .............8.36
Stará Role: ...........................8.41
Nové Hamry: .......................9.25
Pernink: ...............................9.45

: jezdí každou sobotu a
neděli, o jarních prázdninách i ve
všední dny.

K. Vary dolní nádr.: ...........10.48
K. Vary horní nádr.: ...........11.00
Stará Role: .........................11.07
Nové Hamry: .....................11.51
Pernink: .............................12.10

doporučujeme
využít některý z těchto spojů:

: jezdí denně.
Pernink: .............................14.32
Nové Hamry: .....................14.53
Stará Role: .........................15.41
K. Vary horní nádr.: ...........15.46
K. Vary dolní nádr.: ...........15.53

: jezdí denně.
Pernink: ............................. 16.32
Nové Hamry: .....................16.52
Stará Role: .........................17.35
K. Vary horní nádr.: ...........17.40
K. Vary dolní nádr.: ...........17.47

jsou nejvhodnější spoje:
: jezdí denně kromě 24. a

31. 12.
K. Vary dolní nádr.: ..........18.14
K. Vary horní nádr.: ...........18.21
Stará Role: .........................18.26
Nové Hamry: .....................19.09
Pernink: .............................19.29

: jezdí denně kromě 24.,
25. a 31. 12.

Pernink: .............................21.51
Nové Hamry: .....................22.09
Stará Role: .........................22.49
K. Vary horní nádr.: ...........22.54
K. Vary dolní nádr.: ...........23.00

K. Vary dolní nádr. − N. Hamry
a zpět: ................................ 44 Kč
K. Vary dolní nádr. − Pernink
a zpět: ................................ 54 Kč
K. Vary horní nádr. − N. Hamry
a zpět: ...............................36 Kč
K. Vary horní nádr. − Pernink
a zpět: ...............................49 Kč.
Stará Role − N. Hamry
a zpět: ................................29 Kč
Stará Role − Pernink
a zpět: ................................44 Kč
Lyže se přepravují zdarma.

Možnosti dalšího spojení rádi poskyt−
neme v informační kanceláři ČD na
tel.: 322 33 77.

Vlak 17102

Vlak 17104

Vlak 17105

Vlak 17107

Vlak 17118

Vlak 17125

Petr Baroch, přednosta železniční
stanice Karlovy Vary

Dle zákona o pozemních komunika−
cích č. 13/1997 Sb., v § 27, odst. 4,
odpovídá vlastník nemovitosti, která
v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo místní komunikací, za
škody, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chodníku
vzniklá znečištěním, náledím, nebo
sněhem, pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit. U závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich
důsledky je povinen takovou závadu
zmírnit. Z tohoto zákona vychází i
obecně závazná vyhláška města č.
7/1997, o rozsahu, způsobu a lhůtách
k odstraňování závad ve schůdnosti
místních komunikací a průjezdních
úseků silnic ve městě Karlovy Vary.
Vymezuje povinnost majitele nemovi−
tosti v vlastník
nemovitosti, která hraničí se silnicí

článku 3, odst. 10

nebo místní komunikací v zastavěném
území, je povinen odstranit závady,
které vznikly znečištěním, náledím,
nebo sněhem a to v šíři celého chodní−
ku pokud je oddělen od vozovky
obrubníkem a nebo v šíři 2 m od
nemovitosti, pokud se jedná o komuni−
kaci bez chodníkových obrub (charak−
ter pěší zóny).

Uvedená vyhláška dále upozorňuje
majitele či uživatele nemovitostí
přilehlých ke komunikacím města, že

ukládat shrabané nečistoty na
tyto plochy. Jedná se například o
shrabané listí a větve ze zahrad,
drobný stavební a domovní odpad,
který bývá v současné době právě
listím „zamaskován“, atd. Uživatel
nemovitosti je povinen zajistit úklid a
odvoz takového materiálu.

nesmí

Eduard Šestina, odbor dopravy

Prominutí poplatků z prodlení
končí 31. prosince!

Zastupitelstvo města schválilo prominutí části dluhů všech třetích osob
(dlužníků) vůči městu Karlovy Vary, které vznikly z nájemních vztahů
k bytům ve vlastnictví města Karlovy Vary a které jsou tvořeny poplatky
z prodlení z dlužného nájemného z nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví
Města Karlovy Vary a úhrad za plnění poskytovaná z užívání bytů, a to za
současného splnění následujících podmínek:

Uzavření dohody o splátkách v době od 1. 4. do 31. 12. 2001 mezi dlužní−
kem a Magistrátem města Karlovy Vary prostřednictvím příslušné realitní
kanceláře formou notářského zápisu. Jedná se o prominutí pouze těch poplat−
ků z prodlení, které vzniknou od data uzavření dohody o splátkách do data
úhrady dluhu.

Toto prominutí nezahrnuje případy, kdy bude o úhradu dluhu dlužníka vůči
Městu K. Vary, vzniklého z nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví města K.
Vary, vedeno nebo skončeno soudní řízení.

Toto prominutí nezahrnuje případy, kdy byl využit tzv. Generální pardon, a
to z důvodu, že by došlo k zneužívání těchto akcí.

Toto prominutí se nevztahuje na dluhy vzniklé po datu 1. 4. 2001.
odbor majetkoprávní a hospodářský

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
základní škola termín zápisu
Dukelských hrdinů, Moskevská 25 14.00 − 18.00

Rybáře, Šmeralova 15 16.00 − 18.00

Bohatice, U Trati 9 14.00 − 17.00

Nábř. J. Palacha 20 14.00 − 17.00

Poštovní 19 14.00 − 18.00

J. A. Komenského, Kollárova 19 14.00 − 17.00

Libušina 31 14.00 − 17.00

St. Role, Truhlářská 681 14.00 − 17.00

(zápis na ZŠ Školní)

Doubí, Modenská 15 14.00 − 18.00

R. Vrch, Krušnohorská 11 14.00 − 18.00

Rybáře, Konečná 25 14.00 − 19.00

Dvory, 1. máje 1 14.00 − 17.00

oddělení školství a tělovýchovy OLKV

14. 1.

15. a 16. 1.

17. 1.

17. a 18. 1.

17. a 18. 1.

23. a 24. 1.

23. a 24. 1.

23. a 24. 1.

24. 1

24. 1.

25. 1.

3. 2. a 6. 2.

CENA MĚSTA
KARLOVY VARY
PRO SPORTOVCE
Komise tělovýchovy a sportu

při Radě města vyzývá všechny
sportovní subjekty k podání
návrhů na vyhlášení nejlepšího
sportovce města v roce 2001
v kategoriích:

Návrhy zasílejte na adresu:

dívky do 15 let
dívky do 18 let
ženy
chlapci do 15 let
chlapci do 18 let
muži
družstva

Magistrát města, odbor lázeňství,
kultury a vzdělanosti Moskevská

21, 360 01 K. Vary
nejpozději do 15. ledna.

PRODEJ DOMŮ
Zastupitelstvo města schválilo

prodej domů:

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

Bělehradská 965/1
Lidická 452/29
Lomená 255/6
Lomená 256/8
Ondřejská 112/38
Varšavská 1275/5
Vítězná 177/41
Východní 481/17
Východní 482/19

Dvořákova  672/33
671/31

Krušnohorská 736/8
Nová 170/22
Počerny 59
U Koupaliště 843/10
U Koupaliště 913/3
Závodu míru 820/77

Dvořákova
(1 bytová jednotka)

Civilní ochrana
Od 1. listopadu 2001 je na území

České republiky zaveden pouze
jediný varovný signál

pro
varování obyvatelstva při hrozbě
nebo vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován přerušova−
ným tónem sirény po dobu 140
sekund. Může být vyhlašován
třikrát za sebou v cca tříminuto−
vých intervalech. Po akustickém
tónu sirény při vyhlášení varovné−
ho signálu “Všeobecná výstraha“
bude následovat tísňová informace
z hromadných sdělovacích
prostředků (republikové, regionál−
ní i místní působnosti).

Dosud vyhlašovaný signál

v platnosti a nadále slouží ke
svolání jednotek požární ochrany.
Tento signál signálem
varovným. Je vyhlašován přerušo−
vaným tónem sirény po dobu 1
minuty.

“VŠE−
OBECNÁ VÝSTRAHA“

„POŽÁRNÍ POPLACH“

Zdeněk Bujárek,
integrovaný záchranný systém

zůstává

není

Úklid a zimní údržba chodníků ve městě



KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
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CELOROČNÍ
SVÁTEK HUDBY

Předplatné KSO nabízí
výhody a překvapení

Nová, l67. koncertní sezóna KSO, se
bude výrazně lišit od všech předchozích.

Nejen, že se bude krýt s kalendářním
rokem, ale nabídku kvalitních a atraktiv−
ních koncertů bude také celý rok posky−
tovat. Výrazně přitom odliší tradiční
koncerty pro domácí publikum a letní
produkce pro lázeňské hosty a turisty.

I když se stěžejní součástí programu
stanou abonentní cykly, mohou se
potencionální hosté již nyní těšit na
mimořádné koncerty, reflektující
významné církevní i státní svátky, na
tradiční i zcela nové hudební festivaly a
na exkluzívní galaprogramy. Z množství
plánovaných produkcí lze např. uvést
Novoroční či Svatodušní koncerty,
Requiem, Festival filmové hudby nebo
Galakoncert k 200. výročí narození
Josefa Labického.

Dramaturgie nové sezóny přitom
počítá nejen s přitažlivostí repertoáru,
ale neskrývá ani vyšší ambice, k nimž
především patří vědomá propagace
české hudby, ať už prostřednictvím
autora nebo interpreta, a systematické
uvádění děl, která se dosud na repertoá−
ru orchestru neobjevila nebo zde byla
uvedena zřídka.

Konečně, velký prostor bude věnován
i prezentaci sólistů, hrajících na méně
obvyklé hudební nástroje (bicí, marim−
ba, tuba, apod.).

Podobný záměr, dát přednost výjimeč−
nosti a novým tvářím, obsahuje i klíč
k výběru spolupracujících dirigentů.
V nejbližších měsících se tak můžeme
setkat se současnými šéfdirigenty
českých orchestrů, stejně jako s mladou
českou nastupující generací.

Zásadní změny čeká systém předplat−
ného. Především jde o programově
pestřejší nabídku. Velký symfonický
cyklus představí „Symfonie se jménem
malý symfonický cyklus rozezní tóny „O
cizích zemích“. Konečně cyklus populár−
ních koncertů bude také monotématicky
propojen, ať už se stanou společným
jmenovatelem České pověsti, Hudba
noci, Tanec v koncertní síni, či
Symfonické valčíky a pochody.

Každý, kdo se rozhodne pro abonomá
na celou sezónu, může počítat s celou
řadou výhod.

Především s nejnižší možnou cenou
vstupenky na jeden koncert a dále
s různými typy bonusů. Zakoupením
abonomá lze získat např. celoroční slevu
na ostatní produkce KSO, možnost
setkání s učinkujícími umělci.

Nová sezóna KSO právě začíná.
Přijměte tedy naše pozvání do koncert−
ních síní a do světa hudby.

",

Mgr. Petr Pololáník,
ředitel Karlovarského

symfonického orchestru

VELKÝ SYMFONICKÝ
CYKLUS

Tři fantazie pro smyčce
Fantazie z Bohémy
Fantazie na motivy
z Carmen
Symfonické fantazie

Symfonie o míru
s Francouzskou republi
kou
Písně a tance smrti
Hrdinská symfonie

Tragická předehra
T r a g i c k á s y m f o n i e

Rhapsody in Blue
Karneval

Psyché
Brána slunce
Jupiter

Straka zlodějka
Varhanní koncert č. 13
"Kukačka a slavík"
Ptáci
Symfonie č. 83 g−moll
"Slepička"

Předehra a Isoldina smrt
z lásky

Koncert pro tubu
Sny na zimní cestě

MALÝ SYMFONICKÝ CYKLUS

Leť, páve
Uherské tance č. 17−21
Král Štěpán
Fantazie na maďarská
témata

Předehra v italském
slohu D dur
Římský karneval
Harold v Itálii
Italská serenáda
Italské capriccio

Hakon Jarl
Houslový koncert
Norská rapsodie
Norské tance

Síla osudu
Aranjuezský koncert
Aragonská jota

„Symfonie se jménem“
Páteční cyklus koncertů v Lázních III
a v GH Pupp

Čtvrteční cyklus koncertů v Městském
divadle

Purcell
Puccini
Bizet

Martinů

Vranický

Musorgskij
Beethoven

Brahms
Schubert

(Symfonie č. 4 c−moll)
Gershwin
Dvořák

Franck (výběr − 4 části)
Vít Zouhar
Mozart (symfonie č.41)

Rossini
Händel

Respighi
Haydn

Wagner

VaughanWilliams
Čajkovskij

(Symfonie č.1)

Kodály
Brahms
Beethoven
Liszt

Schubert

Berlioz
Berlioz
Wolf
Čajkovskij

Smetana
Sibelius
Svendsen
Grieg

Verdi
Rodrigo
Glinka

„O cizích zemích“

1. O fantazii

2. O Napoleonovi

3. O smutku a radosti

4. O božstvech

5. O ptácích

6. O lásce

1. O Maďarsku

2. O Itálii

3. O Skandinávii

4. O Španělsku

Turina
Ravel
Chabrier

Weinberger , předehra
Rosetti
Martinů
Dvořák

Smetana
Ostrčil
Janáček
Suk
Dvořák

Fibich
Debussy (Nokturno č.2)
Musorgskij
Saint−Saëns
Mendelssohn

Händel (výběr)
Rosauro

V.Novák (ze Slovácké
suity)

Respighi
Stravinskij

Čajkovskij
Mozart
Reger

Modlitba toreadorova
Španělská rapsodie
Espaňa

Švanda dudák
Fagotový koncert
Thunderbolt P−47
Suita A−dur

CYKLUS POPULÁRNÍCH
KONCERTŮ

Šárka
Balada o mrtvém ševci
Šumařovo dítě
Radúz a Mahulena
Vodník

Noc na Karlštejně
Slavnosti
Noc na Lysé hoře
Tanec mrtvých

Sen noci svatojanské

Vodní hudba
Koncert pro marimbu a
smyčce
U muziky

Dávné tance a árie
Suita č. 2

Mozartiana
Klarinetový koncert
Variace na Mozartovo
téma

Nedělní cyklus koncertů v Lázních III
a v Městském divadle

5. O vzdálené vlasti

1. České pověsti

2. Hudba noci

3.Tanec v koncertní síni

4. Mozartovské inspirace

SVÁTEČNÍ KONCERTY (bonus)

Ruské Velikonoce
Reformační symfonie

Te Deum

Legenda o mrtvých
vítězích
Symfonie č. 40 g−moll
Rekviem

P l e s e j t e , j á s e j t e

Hejsa, novina!
Usni, mé děťátko
P a s t ý ř s k á h u d b a

A l e l u j a

In Bethlehem eamus
Vánoční polonéza
A l e l u j a

Štědrý den
Varhanní koncert
Serenáda pro smyčce
Legenda
Bílé vánoce
Gloria, co nového

s duchovní tematikou v GH Pupp

Neděle 31. března 2002,
GH Pupp, 19.30

Sobota 2. listopadu 2002,
GH Pupp, 19.30

Pátek 20. prosince 2002,
GH Pupp, 19.30

Korsakov
Mendelssohn
Dvořák

Suk

Mozart
Fauré

Bach
z „Vánočního oratoria“

Linek
Linek
Berlioz

z o ra to r i a „Dě t s t v í
Ježíšovo“

Mozart z k a n t á t y
„Exsultate, jubilate“

Ryba
Korsakov
Händel z o r a t o r i a

„Mesiáš“
Fibich
Brixi
Suk
Dvořák
Berlin
Pololáník −

pásmo koled

Velikonoční koncert

Requiem

Vánoční koncert

Ceny a druh předplatného:

VSC 6+1 690,− 990,− 25%
MSC 5+1 520,− 790,− 15%
PC 4+1 375,− 590,− 10%

akoupením ABO získáte:

Zakoupením ABO + získáte navíc:

Při zakoupení více cyklů dohromady získáte:

Studenti a důchodci:

Cyklus Počet Cena cyklu Cena cyklu Sleva na
koncertů s ABO s ABO+ další prod.

− nejnižšímožnou cenu vstupenky (75 − 99Kč)
− jeden bonusový koncert Svátečního cyklu vGrandhotelu Pupp
− vyhrazenámísta k sezení
− abonentní dárek ( roční předplatné časopisu Promenáda)
− zajímavé informace a nabídky až do domu

− celoroční slevu na veškeré neabonentní produkce KSO v r. 2002 a to ve výši,
odpovídající druhu cyklu (např. uVSC je sleva na ostatní produkce 25% )
− uvedení vašeho jména jako podporovateleKSOna internetu a v tištěné ročence
− pozvánky naVIP akce
− speciální slevy u vybraných partnerů, apod.

− v případě dvou cyklů jako bonusVánoční aVelikonoční sváteční koncert zdarma
− v případě všech tří cyklů −Vánoční,Velikonoční aDušičkový koncert zdarma
− sčítání benefitů, takže sleva na vstupnémnadalší koncertymůže činit až 50%

pokud zakoupíte ABO, získáte zároveň všechny výhody progra−
muABO+.

Z

libovolný cyklus

Prodej předplatného se bude konat v budově KSO (dům Amethyst),
I. P. Pavlova l4, od 10. − 21. prosince 2001 v době od 8 − 16 hodin.
Dále bude pokračovat v novém roce od 2. do 31. ledna 2002 ve stejných hodinách.
Další informace získáte v sekretariátu KSO na tel. čísle: 017/322 87 07



HISTORICKÉ OKÉNKO6

Štědrý den, tj. 24. prosinec, byl
považován za nejvýznamnější den
celého vánočního období. Zahajoval
dvanáct dní a dvanáct nocí zimního
novoročí (od 24. prosince do 6. ledna).
V tento den se většinou nepracovalo
kromě příprav na večeři. Rozhodně se
nemělo prát a věšet prádlo, neboť to
přinášelo neštěstí pro dobytek nebo i
pro celou rodinu. V případě nejnutněj−
šího věšení prádla muselo být toto do
večeře uklizeno. Střepy toho dne
přinášely neštěstí. Neměly se zatlou−
kat hřebíky ani nic darovat či půjčovat.
Štědrý den byl přísnýmpostním dnem,
kdy bylo dovoleno jíst jen hrách,
hrachovou polévku, černou kávu
s chlebem a další postní jídla. V oblasti
Karlovarska nebylo až do počátku 20.
století vůbec známo "spatření zlatého
prasátka" jako odměna za celodenní
poctivý půst. Navštěvovaly se hroby a
zapalovaly na nich svíčky. Po první
světové válce se ujal zvyk stavět na
hroby malý vánoční stromek s hořící−
mi svíčkami.

Několik dní před svátky se všude
pekly štoly a vánočky z pšeničné
mouky. Podle zdaru či nezdaru štol se
usuzovalo na štěstí a neštěstí v nastá−
vajícím roce. Podle tvarů vánočky a
štoly lidová fantazie hádala na desítky
znamení osudu a budoucnosti.
Vánočku dostal každý sloužící v
domě.

Hlavní událostí dne byla slavnostní
večeře a následná nadílka pro děti. O
večeři se mělo hodně jíst a pít. Na
štědrovečerní stůl mělo přijít devatero
či sedmero jídel. Sled a druhy jídel se
v jednotlivých obcích lišily. Všude
byly oblíbené pečené placičky
z kynutého těsta. Měly velikost vejce,
spařovaly se horkýmmlékem, poléva−
ly hustým sirupem či zavařeninou a
sypaly perníkem. Na vsi jim žertovně
přezdívali "selská ryba". Ve městech
se jedl hlavně různě upravovaný kapr:
smažený, pečený, na černo, na modro,
v huspenině, v polské omáčce s kne−
dlíky aj. Velice pozorně se pojídala
hlava kapra.Otec rodiny z ní vyňal dvě
kůstky zvané "Ryba" a "Matka Boží".
Názvy byly odvozeny z tvaru kostí.
Kostičky se nosily po celý rok
v peněžence pro štěstí. V chudších
rodinách se místo kapra podávaly jiné
ryby, např. treska, sleď či ryby říční.
Jídlo začínalo polévkou. Byla rybí,
hrachová, s játrovými knedlíčky či
pivní. K rybě se podával bramborový
salát nebo bramborová kaše. Dále
přišly na stůl i bramborové knedlíky,
kynuté knedlíky, knedlíky z ječmeno−
vého těsta, játrové knedlíky, jablečný
závin, koláče, jablka, ořechy a sušené
ovoce. Z nápojů uveďme pivo, ve
městech i víno, punč, grog, destiláty,
kávu a čaj.

Chudší večeře sestávala z polévky,
smažené ryby a jablečného závinu.
Bohatá večeře na selském statku
obsahovala:
− bramborovou, hrachovou či rybí

Pokrmy

polévku
−pečené placičky z kynutého těsta
−sladkokyselou omáčku s knedlíky
−smaženou rybu s bramborovým
salátem
−štolu s máslem, medem či zavařeni−
nou
−kávu s chlebemapečivem
−punč, čaj, destiláty, jablka, ořechy,
hrušky a vařené sušené švestky.

V Krušných horách se jedly žemle
máčené v teplém mléce a houbová
omáčka s bramborovýmknedlíkem.
Muselo se ochutnat od všeho, co bylo
na stole. Stůl kryl vždy bílý ubrus.
Někde pod něj dávali hrstku sena či
slámy jako podobenství toho, že
Ježíšek ležel na slámě. Ještě na
sklonku 19. století stavěli pod stůl
hrnek s vodou a 7 zrnky ječmene − to
mělo rodinu chránit v novém roce před
ječnými zrny. Pod ubrus se kladly
různé předměty, např. ve Dvorech
peníz, aby bylo dost peněz a v Boru
jablko pro štěstí. Ve Stanovicích věšeli
po večeři nad dveře česnek a cibuli,
aby přitahovaly nemoci.

Před jídlem se rodina nahlas
pomodlila. Během večeře hořela na
stole posvěcená svíce. Pokud možno,
měli být u stolu všichni rodinní
příslušníci. Domovní či pokojové
dveře byly uzamčené, aby nikdo
nemohl rušit. Od stolu se během
večeře v žádném případě nesmělo
vstávat − věřilo se, že by to rodině
přineslo neštěstí. U stolu měl sedět
sudý počet osob, nikdy to nesmělo být
13 lidí. Při zapálené svíci či zapnutém
světle bylo obvyklé u stolu sledovat
svůj stín. Kdo viděl stín své hlavy
dvojmo, ten měl v příštím roce zemřít.
Totéž platilo pro toho, kdo stín své
hlavy neviděl vůbec. Kdo vrhal
nejdelší stín, žil nejdéle. Po večeři se
věštila budoucnost z jablíček a ořechů.
V plovoucích skořápkách ořechů se
zapalovaly svíčky, které představova−
ly konkrétní osoby a jejich životy.
Hlavně dívky usuzovaly podle
plovoucích svíček své vyhlídky na
sňatek. Otec rodiny rozkrájel největší

Pověry

jablko na tolik dílů, kolik bylo osob u
večeře. Musel dbát na to, aby neroz−
krojil žádné jádro, což by značilo
úmrtí. Poté si každý vzal kousek jablka
a otec jej poučil, aby si na ten dílek
vždy vzpomenul, kdyby v životě
zabloudil. Po vzpomínce měl každý
jistě zase najít cestu. Někde si každý
rozkrajoval jablko sám. Jestliže někdo
rozřízl více jader, pak mu o tolik let
zbývalo méně života. Ořechy louskal
vždy nejstarší člen rodiny.

Po skončení večeře se v 19. století
nechával na stole přes noc ležet
bochník chleba, aby jej bylo vždy dost.
V Tuhnicích nechávali stát celé jedno
jídlo. Tento zvyk měl staré kořeny až
v pohanských dobách. Jednalo se o
obětinu, jejíž povahu vyjadřovaly i
další atributy vánoc: vánoční stromek,
hostina, zabití prasete a nošení zbytků
od jídla na zahradu.

Častým zvykem bylo zanášení
zbytků od večeře ovocným stromům,
aby byly plodné. Pod stromy se sypaly
rybí kůstky, pecky švestek, ořechové
skořápky aj. Zvyku se říkalo "nosit
jídlo Cemprovi" či medvědovi. O
Cemprovi se říkalo, že páře neposluš−
ným lidem břicho a jejich střeva věší
po plotech. V Perninku se zvyk
nazýval "nosit Meluzíně". Po vysypá−
ní drobků od večeře se stromy také
klátilo za těchto a podobných říkadel:

Cestou ke stromu a zpátky se
nesmělo mluvit. Někde stromy také
obalovali slámou.

Ve Kfelích a Dalovicích děvčata po
večeři venku naslouchala štěkotu psů.
Odkud se ozýval, odtud měl přijít
jejichmilý.

Vánoce byly nemyslitelné bez
vánočního stromku. Někde se nazýval
cukrový stromek. Vánoční stromek
ověšený figurkami a cukrovím byl
prvně zmíněn roku 1640 ve
Strassburgu. Teprve v roce 1785 je

Vstávej strome a nes,
Štědrý večer máme dnes.
Tady ti stromku jídlo nesu,
abys nezapomněl s tebou třesu,
stromku nes − jinak tě porazím!

Stromeček

rovněž ve Strassburgu uváděn
stromek osvětlený svíčkami. Někde
nahrazovala stromek ozdobená
smrková větev. Stromeček se zdobil
cukrovím, pozlacenými a postříbře−
nými ořechy, skleněnými ozdobami,
svíčkami, řetězy z barevných papírů
a stříbřitými lamelami. Místy zdobili
jeho větve i vatou. Stromek na vsích
býval malý, se svíčkami, jablky,
ořechy, s křížalami a perníčky.
Teprve po první světové válce se
objevily prskavky. Ve stejné době se
ve městech ujal zvyk osvětlovat
stromek elektrickými žárovkami, což
bylo převzato do Evropy z Anglie a
USA. Na vrcholek stromku se
nasazovala skleněná špička nebo
hvězda či voskový anděl s nápisovou
stuhou. Stromek se strojil večer či
v noci, když děti spaly, nebo
v uzamčené místnosti. Vánoční
stromek zpravidla stál do Tří králů.
Po první světové válce začali ve
městech na náměstích stavět velké
ozdobené a elektricky osvětlené
vánoční stromy. Pod nimi bývaly
umístěny pokladničky, kam se
vkládalymilodary pro obecní chudé.

Vánoční nadílka se děla různě.
Kolem poloviny 19. století byla často
až po půlnoční mši, později se
nadělovalo dětem po večeři či někde
až ráno na první svátek vánoční.
Pokud se nadělovalo až po půlnoci,
připravili rodiče stromek a dárky po
večeři, kdy musely jít děti spát. Po
půlnoční mši byly probuzeny s tím,
že zatímco spaly, byl tu Ježíšek s dár−
ky. Po roce 1900 všude převládly
nadílky hned po večeři. Příchod
Ježíška ohlašoval zvonek. Děti si
Ježíška představovaly jako anděla,
který přilétával zlatým kočárem
taženým bílým koněm. V přestrojení
za Ježíška chodily k malým dětem
ženy a dívky. Podobně jako k Miku−
láši se děti modlily i k Ježíškovi, aby
prokázaly svou poslušnost. Dárky
byly rozličné, na vsích dosti skrom−
né, leč praktické. Chlapci dostávali

Nadílka

ŠTĚDRÝ DEN NA KARLOVARSKU

Dokončení na str. 7

Ilustrace: Dalibor Nesnídal



zpravidla nějaké oblečení a ke hraní
dřevěné figurky, např. povoz s koňmi.
Děvčata byla obdarována rovněž
ošacením a k tomu dostaly třeba
kolébku s panenkou, prstýnek, hřeben
a jehelníček. Ve městech převažovaly
moderní hračky. Před Štědrým dnem
psaly děti Ježíškovi psaníčko se svými
přáními. Dopis dávaly na okno. Na
Chebsku si děti rozprostíraly na stůl

kapesníky určené pro nadílku dárků.
V 19. století děti od Ježíška dostávaly
jablíčko s uvnitř schovanou stříbrnou
mincí. Kromě vánočních dárků, které
se dříve nadělovaly vesměs jen dětem,
dostal každý člen rodinymísu s jablky,
ořechy a štolou. Totéž dostávali u
sedláka sloužící.

Po první světová válce se na školách
začaly pořádat vánoční nadílky bot a
ošacení pro chudé děti, hlavně z rodin
nezaměstnaných. V továrnách se ujal
zvyk vánočních nadílek pro děti
zaměstnanců.

Po nadílce mládež provozovala
různé hry ke zjištění osudu a přede−
vším vyhlídek na svatbu. Lilo se

Zvyky

olovo, házelo botami, zvedaly se
hrnky, do kruhu děvčat se vodila husa,
počítala a tahala se polínka a házelo se
slupkami jablíček, z jejich tvaru prý
bylo možné vyčíst iniciálu jména
vyvoleného. O půlnoci se hledělo do
komína a kdo uviděl rakev, ten měl do
roka zemřít. Cibule se krájela na 12
dílů a sypala solí − z vlhkosti a zabarve−
ní dílků staří lidé usuzovali na počasí
jednotlivých měsíců příštího roku.
Podobných her a pověr existovaly
desítky.

Někde o Štědrém večeru obcházel
domy "Cempr", strašidelná bytost
obalená hrachovinou, jež žebrala dary.
Velká péče patřila o Štědrém večeru
dobytku a všem domácím zvířatům.

Zvířata dostala k večeři nejlepší
krmení, kromě toho i trochu od
každého jídla, jež se podávalo u stolu.
Krávy dostaly tzv. pamlsek, sestávají−
cí z krajíce chleba se solí, česneku a
cibule, ze zbytků od večeře hospodáře,
špetky od každého druhu obilí ve
stodole a z otrub se svěcenou vodou.
K pamlsku se též mísily svěcené
sušené květiny, sůl a voda. Zvířeti,
které pamlsek nesežralo, hrozila
nemoc. Krávy také dostávaly "liz", tj.
kamennou sůl. Po krmení se stáje
někde i vykuřovaly. S dobrotami se
nezapomínalo ani na psy a kočky, ba
nosilo se i studánkám.

V mnohých obcích věřili, že zvířata
ve stáji mohou o půlnoci mluvit
lidskou řečí a že mezi sebou rozmlou−
vají o událostech příštího roku. Proto
se nedoporučovalo chodit po půlnoci
do stáje.

Vyvrcholením Štědrého dne byla
půlnoční mše v kostele. Namši chodili
všichni dospělí v domě, jen babička
hlídala děti. Až do sklonku 19. století
bývala mše silně navštívena, postupně
však doznala stále většího úbytku
věřících.

Dr. Stanislav Burachovič

V těchto dnech vydalo město
Karlovy Vary zbrusu novou reprezen−
tativní knihu o vřídelním městě. Dílo
nese poněkud obecný název

, pod nímž si
čtenář nejspíš představí aktuální
dokumentaci současnýchVarů.

Jenže kniha o 4 kapitolách je
orientována spíše historicky. To je
dáno jak tématy kapitol, tak i složením
autorského kolektivu.
O archeologických nálezech na území
města píše archeolog Karlovarského
muzea Mgr. Jiří Klsák, komplexní
přehled dějin Karlových Varů podává
PhDr. Stanislav Burachovič, o
tajemství termálních zřídel vypráví
RNDr. Břetislav Vylita, Csc. a do
hlavních principů karlovarské lázeň−
ské medicíny čtenáře zasvěcuje
MUDr. Jaroslav Dolina. Texty jsou
psány populárně, tj. čtivě, nicméně
usilují o hlubší odborný výklad
jednotlivých témat.

Kniha je vyzdobena mimořádně
rozsáhlými barevnými a černobílými
obrazovými přílohami, v nichž je
dopřáno mnoho místa jak dnešním
Karlovým Varům, tak i jejich dávno
zmizelé podobě. Historická obrazová
dokumentace přináší celou řadu
vzácných snímků,mezi nimiž vynikají
např. portréty slavných karlovarských
osobností. Kniha je vydána v česko−
německé verzi

Nejnovější přírůstek do fondu
carlovarensií jistě potěší srdce každé−
ho pravověrnéhoKarlovaráka.

Karlovy
Vary na přelomu tisíciletí

Výstava betlémů, loutek a vánoč−
ních zvyků byla pojata tentokrát zcela
netradičně.

První část je věnována betlémům
z oblasti Východních Čech, konkrétně
Českotřebovska. K vidění jsou zde
vzácné ukázky ze sbírek Městského
muzea v České Třebové jako např.
betlémy papírové, dřevěné i kombino−
vané s papírovými figurkami a
dřevěnými stavbami. Betlémy růz−
ných velikostí i počtů figurek a staveb.
Největší vystavovaný betlém je
dlouhý 5 metrů, cca 1,5 metru široký a
metr vysoký, obsahuje na 900 původ−
ních figurek, z nichž jsou některé
signované a nejstarší byla vytvořena
v roce 1852.

Druhá část představuje loutky z díl−
ny Lenky Pavlíčkové, mladé výtvarni−
ce z Prahy, která vytváří spolu se svým
otcem Zdeňkem repliky starých
pohádkových i nepohádkových
postaviček.Využívá při tomdva druhy
materiálů: dřevo a speciální hmotu na
ručněmodelované hlavičky, nožičky a
ručičky. Na celodřevěných loutkách
započala pracovat pod pedagogickým
vedením pana Antonína Milera
(tvůrce loutek z pohádky Krysař). Své

postavičky obléká do hedvábí, kůže a
jiných kvalitníchmateriálů.

Ve třetí části naleznete díla žáků
mateřských a základních škol okresu
Karlovy Vary, kteří se postarali o
zpestření výstavy svými výrobky na
téma „Betlémy a vánoční zvyky“. Děti
dostaly prostor pro ztvárnění svých
představ Vánoc a všeho, co se kolem
těchto kouzelných a pohádkových
svátků děje.

Tuto akci chápeme jako možnost
přiblížit muzeum a jeho prostřednic−
tvím vánoční svátky a jejich historii
široké veřejnosti, umožnit shlédnutí
návštěvníkům exponáty i z jiných
oblastí. Pohádková atmosféra je
ideálním časem pro takovéto sblížení
se s návštěvníky dětskými i dospělý−
mi, protože v současné uspěchané
době, jakou prožívá dnešní generace,
je vždy příjemné se na chvíli zastavit a
nebo tempo alespoň zpomalit.
Výstavu můžete navštívit do 6. ledna
v muzeu Zlatý klíč v Lázeňské ulici
(blíže viz programyna str. 9).

Dominika Kožešníková,
Ivana Klsáková

a Andrea Tomášková,
Karlovarské muzeum

Magistrát města Karlovy Vary si
dovoluje poděkovat všem firmám a
organizacím, které se podílely na
přípravě a realizaci kulturně
společenských akcí ve městě.

Jedná se především o tyto
subjekty:
Grandhotel Pupp, a.s.
Služby Kattenbeck, spol. s r.o.
A.S.P. služby, spol. s r.o.
Policie České republiky
Thun, Karlovarský porcelán, a.s.
Agentura Nobody
Sdružení léčebných lázní
v Karlových Varech
Jan Becher, a.s.
Moser, a.s.
S & W automobily, spol. s.r.o.
Komerční banka, a.s.
Raiffeisenbank, a.s.
Bank Austria Creditanstalt, a.s.
Živnostenská banka, a.s.
Carsbad, spol. s r.o.
Hortim, spol. s r.o.
Průmstav, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Vydavatelství Promenáda, v.o.s.
Grafik Jandus, spol. s.r.o.

a dále některé příspěvkové organi−
zace města.

Kouzlo vánoc − betlémy, loutky a vánoční zvyky

KULTURA, PODÌKOVÁNÍ
7

ŠTĚDRÝ DEN NA KARLOVARSKU

Nová kniha
o Karlových Varech

Dokončení ze str. 6

PODĚKOVÁNÍ

Jeden z betlémů vytvořili ve školní družině i žáci 3.A  a 4.A
ZŠ Dukelských hrdinů Foto: HaKa
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BRUSLENÍ

HOKEJ

JUDO

MALÝ FOTBAL

KOŠÍKOVÁ

Zimní stadion, Dolní Kamenná ul., tel.: 356 56 74, vstupné: 20 Kč

18.45
19.30

HC Becherovka, ZS Dolní Kamenná, kontakt 344 91 74

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

SKP Hvězda, Sládkova ul., Tuhnice (za autoservisem Kavka),
kontakt: P. Sláma, tel.: 356 74 08

10.00

hřiště a hala AC Start, hala Slavia, kontakt: M. Demjan, tel.: 0607 852 242

BK Lokomotiva K. Vary, Jízdárenská 1, tel.: 322 50 18
II. liga  ženy:

17.00

každou sobotu 18.30 − 20.00 hod.
25. 12. mimořádné veřejné bruslení
27. 12. mimořádné veřejné bruslení

Extraliga:
11. 12. Becherovka − Vsetín
14. 12. Becherovka − Vítkovice
28. 12. Becherovka − Litvínov

4. 1. Becherovka − Třinec
11. 1. Becherovka − Sparta Praha
13. 1. Becherovka − Havířov

15. 12. Vánoční turnaj

každou sobotu od 9.00 hala Slavia − zápasy západočeské divize
15. 12. hala Loko − zimní halový turnaj
22. 12. hala Loko − 8. SLASH CUP
23. 12. hala Loko, hala Slavia − GAZA SPORT FUTSAL TOUR
29. 12. hala Loko, hala Slavia − MOBIL SHOP CUP, mezinárodní turnaj

5. 1. Loko − Kompresory Praha

:

Pozor! Kapacita kluziště je pouze 200 osob.

Pro návštěvníky odjíždějí po ukončení zápasů různými směry z rozcestí
U Koníčka speciálně vypravené autobusy MHD označené H1, H2, H3.

6. 1. Loko − Libochovice

16. 12. Loko − Aritma Praha

15. 12. Loko − Klatovy
16. 12. Loko − Jiskra Domažlice

15. 12. Thermia−Sokolov

5. 1. Thermia − Teplice
6. 1. Thermia − Ústí n.L.

15. 12. Turnaj porcelánky Thun

5. − 6. 1. , republikový závod, dorost, nominace na MS
12. −13. 1. , ,

župní přebor

15. 12. klubový turnaj

16. 1. turnaj středních škol

13. 1. Západočeský pohár, muži

15. 12. Slovan B − Dios Nýřany B,
Slovan B − SOUE Plzeň

1. 1. ,
info: P. Pickl, I. P. Pavlova 27

11.00
extraliga  ml. dorostenky:

11.00
oblastní přebor  muži:

18.00
12.00

BK Thermia K. Vary, hala SPgŠ, kontakt: O. Bartošek, tel.: 322 60 61
III. liga  muži:

17.00
dorostenecká liga:

15.00 hala Loko,
9.00 hala Loko,

TJ Slavia, Polská 4, kontakt 358 54 38
9.00

Boží Dar
Boží Dar

Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, tel.: 344 90 94

TJ Start, Západní 69, tel.: 322 25 89
8.00 hala AC Start

TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt: K. Duchoslav, tel.: 356 80 92
9.00

Západočeská divize:
9.00

14.00

Sestavil František Řezáč

Štít Krušných hor, Memoriál J. Mašaty

Podrobné informace o výletech najdete ve vývěsní skřínce KČT
v parku u "hlavní" pošty

24. Novoroční výstup na Andělskou horu

KOŠÍKOVÁ

KUŽELKY

LYŽOVÁNÍ  BĚŽECKÉ

RICOCHET

STOLNÍ TENIS

TURISTIKA

Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, tel.: 333 11 01

LK Mattoni, kontakt: J. Salajková, tel.: 358 62 29

Změna programu vyhrazena

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKA
o aktuálních sněhových podmínkách v lyžařských areálech

tel.: 141 16

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2002

Slavnostní zahájení sbírky před budovou magistrátu města primáto−
rem města Karlovy Vary a biskupem plzeňským Františkem Radkovským.
Vystoupení Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy
v Karlových Varech pod vedením sbormistra prof. Jiřího Štrunce

Pochod hlavní královské družiny s králem Kašparem, Melicharem a
Baltazarem na koních (v případě velkého mrazu v kočáře) směrem k hlavní
poště

Koledy a královská družina u hlavní pošty
Koledy a královská družina u Vřídla
Koledy a královská družina u Vřídla
Mše svatá v kostele Máří Magdalény za účasti královské družiny (a

dalších skupinek Tří králů)
Ukončení sbírky tohoto dne

Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
Koledy a královská družina u pošty
Ukončení sbírky tohoto dne

Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
Ukončení sbírky v našem městě

Pátek 4. ledna

Sobota 5. ledna

Neděle 6. ledna

10.00

10.30

11.00
12.00
16.30
17.00

18.00

10.00
11.00
18.00

10.00
16.00

Ve městě Karlovy Vary bude Tříkrálovou sbírku zajišťovat 10 až 15
skupinek Tří králů v tradičních oděvech s bezpečnostním doprovodem.

Finanční příspěvky sbírky budou zajišťovány formou pokladniček a
složenek.

pro sbírku je určeno místo

sbírky je ředitelka Farní charity

Pomoci můžete prostřednictvím našich koledníků Tří králů − nebo
složenkou. O vyúčtování Vás budeme informovat prostřednictvím tisku.

Centrální středisko

Koordinátorem

Informace:

Charitního domu sv.
Anežky ve Svobodově ulici č. 743/12 Stará Role, Karlovy Vary.

Pavla Andrejkivová, tel.:
017/356 51 13, 0777 767 030.

Mgr. Eva Hrušková tel.: 017/356 5 113, 0608 484 254

Pavla Andrejkivová, ředitelka Farní charity

VÁNOCE A OSLAVY PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU
KOČÁROVÝ PŘÍJEZD VÁNOC

21. − 23. 12.

Zábavný vánoční program pro děti

OSLAVY PŘÍCHODU ROKU 2001
1. 1. Ohňostroje −

Vánoční kočár sv. Petra bude projíždět celým naším městem,
a tak bude dostatek času popřát krásné Vánoce co nejvíce dětem
23. 12. od před Hlavní poštou u rozsvíceného vánočního stromečku
−

hudební doprovod k ohňostroji − Radio Dragon
99,7 FM − Bedřich Smetana − Vltava

17.00

Hudební zábavný pořad s radiem Dragon, Zpívání vánočních koled,
Kočárový příjezd Vánoc, Dětský ohňostroj

0.15 hod Stará Role, Thermal, Imperiál
Doba trvání: cca 8 minut,

BENEFIČNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBYBENEFIČNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
16. prosince 2001 v 15.00 hodin
Městské divadlo Karlovy Vary

Łinkuj  studenti Konzervatołe pro zrakov  posti enØ z Prahy

Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovy Vary
pořádá
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KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
DIVADLO DĚTÍ

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

KARLOVARSKÉ MUZEUM

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

KLUB PADEREWSKI

Vítězná 51, tel.: 322 00 86
15.00
19.00

15.00
15.00
19.00
10.30

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel.: 323 39 33
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 344 70 21

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87 − 8, út − ne 9.30 − 12.00, 13.00 − 17.00

18.00

17.00

19.30

18.00

K Letišti 144, tel.: 322 57 72

(út, čt 16.00 − 18.00, pá − so 18.30 − 20.30)

18.30
19.30

18.30
19.30

18.30
19.30

Nová louka 23, tel.: 322 62 53, 322 62 52
Otevřeno st − ne 9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00

I. P. Pavlova 14, tel.: 322 28 07
19.30 GH Pupp

Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

16. 12.
22. 12. L. Balák: − rocková opera ze života Otce

vlasti, premiéra
6. 1.

13. 1.
19. 1.
19. 1. − již tradiční doprovodná akce k pohád−

kám, sraz na Dolním nádraží, odjezd směr "Pajndl"

13. 12. , Francie, 1999
20. 12. , Německo, 1999

3. 1. , Polsko, Francie, 1999
10. 1. , USA, 1999
17. 1. , Polsko 1975

do 3. 1. SOU keramické Karlovy Vary,
Stará Role

od 9. 1. Musikschule der
Hofer SymfonikeHof−Saale (do 31. 1. 2002)

do 27. 1.
do 27. 1. , 5 let výuky propagační

grafiky na Střední průmyslové škole keramické
v Karlových Varech

13. 12.
, účinkují: členové Divadla Dagmar, J. Tvrdý −

klavír
15. 12.

, loutkoherecké představení o dávných
vánočních strašidlech, zvycích a pověrách pro děti od 6
do 10 let, děti si postaví i loutkový Betlém a zazpívají
koledy

21. 12. , francouzské šansony i vlastní skladby
známého písničkáře

10. 1.

beseda s Františkem
Stekerem, Janem Pelcem a Pavlem Knapkem

do 30. 12. Martin Lehký a kolektiv: − výstava fotografií

do 22. 12. pátek a sobota

− koná se jen za jasné oblohy
27.− 30. 12.  denně

− obnovená premiéra pořadu
− koná se jen za jasné oblohy

4. − 31. 1. pátek a sobota
− Může Slunce vzplanout jako nova?

− koná se jen za jasné oblohy

21. 12. − − G. P. Teleman: Sonáta
D dur, A. Vivaldi: Koncert C dur, J. Temp: Splnilo se
písmo svaté, J. J. Ryba: Česká mše vánoční,
dirigent: Stanislav Macura, sólisté: Zdeněk Viktor a
Luděk Kinkal (trubky), Karlovarský smíšený sbor

Pohádka o Bacílkovi
Karel IV.

Pohádky Ze zahrádky
Pohádka O Bacílkovi
Balada z listí
Sněhulákyáda

V zajetí chuti
Buena Vista Social Club
Pan Tadeáš
Příběh Alvina Straighta
Historie hříchu

Práce učňů a studentů,

Výtvarné práce studentů z Hofu,

Jiří John − Kresby
Graphic design education

Večer poezie Karla Frona − k autorovým osmdesáti−
nám

Štědrej večer nastal, Studio DELL´ARTE − Divadlo
Pod čepicí

Jiří Dědeček

Pět let činnosti oboru grafického designu na Střední
průmyslové škole keramické v Karlových Varech

Komety

Honba za novami −
Za drahokamy Orionu

Přežije lidstvo rok 2000?
Za drahokamy Orionu

Honba za novami
Za drahokamy Orionu

Vánoční koncert

Může Slunce vzplanout jako nova?

do 31. 12. výstava hodin z depozitářů
Karlovarského muzea

ve dnech 23. − 26. 12. 2001 a 1. − 3. 1. 2002 hvězdárna uzavřena

Strážci času −

Není−li uvedeno jinak, začátky představení v 19.30
18.00

15.00

−

Divadelní nám. 2, tel.: 322 18 83
Předprodej vstupenek: po − so 14.00 − 17.30 hod. a vždy hodinu před

začátkem představení (v případě, že se představení koná v neděli, otevřeno
i tento den), tel.: 322 58 01

19.30

MDKV, předplatné sk.
P1.

19.30 MDKV,
předplatné sk. P2.

15.00

Husovo nám. 2, tel.: 322 18 83, 322 58 01 − předprodej, alternativní scéna
Městského divadla Karlovy Vary

19.30
MDKV

20.0

17.00

19.30

20.00

20.00

Jaltská 7, Karlovy Vary
20.00

Lázeňská 3, Karlovy Vary, tel.: 322 38 88
otevřeno st − ne 9.00 − 12. 00 a 13. 00 − 17.00

Šmeralova 32, tel.: 356 82 22
20.00 Imperial
16.00 Městské divadlo
16.30 Imperial

Kollárova 17, tel.: 322 32 40,
po 15.30 − 18.00, út −  čt 13.00 − 18.00, pá 13.00 − 16.00

Sestavila Jitka Arnoldová

14. 12. vernisáž
výstavy − příroda (ale možná trochu i hory a lidé) na
fotografiích z posledních pěti let

15. 12.
− o tom, kam dát stromeček, aby pod ním

bylo hodně dárků, pořádá nakladatelství a vydavatelství
BestCeler

16. 12. vánoční koledy i autorské
písničky známé loketské folkové kapely

22. 12. − tradiční
posezení s lidovými koledami, punčem a vánoční
atmosférou

9. 1. − bratři Tesaříci v komorní sestavě

15. 12. J.W. Goethe: , strhující příběh muže,
který se rozhodl za jakoukoli cenu vzepřít času.
V hlavních rolích: O. Pavelka, M. Ronec a E. Gerová
(M. Krejčí), režie: J. Nekvasil,

18. 12. J.W. Goethe: .

22. 12. F. Kožík, P. Michálek: ,
víte o tom, že vánoční zvoneček umí vyprávět pohádky?

Režie: M. Tichý, Městské divadlo v Karlových Varech

13. 12. K. F. J. Tománek, P. B. Michálek, V. Formanová:

14. 12. 0 , premiérové hudební vystoupení nové karlovar−
ské formace, Mungo Park jako host

18. 12. , vystoupení dramatického a tanečního
kroužku DDM

19. 12. , premiérové vystoupení
skupiny Veselý Krajíc, koledy, občerstvení a další milá
překvapení

30. 12. , The End Is
the End

31. 12. , The End Is
the End

12. 12.
koncert pražské skupiny fuzující keltskou muziku
s českým kytarovým feelingem, krystalizujicí do tako
vých písničkových pecek jako je Bosou nohou žárem,
Srdce  Avalonu aj.

do ledna 2002 :Výstava betlémů ze sbírek Muzea
v České Třebové a výstava loutek z dílny Lenky
Pavlíčkové

15. 12. −
21. 12. − ,  pásmo koled
26. 12 −

do 31. 12.

Robert Klaus − Svět jako barevná iluze? −

Atelier duše − FENG SHUEJ aneb Tajemství šťastné −
ho domova

Roháči − Vánoční koncert

Vánoční koncert DaD kvintetu a jeho hostů

YO YO band Trio

Faust a Markétka

Premiéra
Faust a Markétka

Pohádky vánočního zvonku

Kůl Kabaret,
Mr. Day

Ten vánoční čas

Vánoční jazzová besídka

Silvestr na Husovce chilli Twist and Shout

Silvestr na Husovce chilli Jdeme do nebe

Folkové vánoce 2001 − České srdce

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

Předvánoční výstava

Koncert žáků
Vánoční hudba

Vánoční koncert žáků

Mikulášská soutěžní výstava

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

MUSIC CLUB PROPAGANDA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA

MALÁ GALERIE

DIVADLO HUSOVKA

Změna programu vyhrazena

Ve dnech 1. − 24. ledna v Městském divadle i v Husovce
divadelní prázdniny


