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K AR L O VAR S KÉ

ZÁCHRANA LÁZEŇSKÝCH LESŮ POKRAČUJE
Již devět let existuje v Karlových 

Varech projekt záchrany altánů 
v lázeňských lesích. Vznikl jako 
reakce na ničivou „vichřici století,“ 
která se tudy přehnala v roce 1990. 
V místech po dlouhá léta udržovaných 
porostů zanechala rozsáhlé polomy, 
vzala s sebou i řadu objektů, které 
zpříjemňovaly procházky lesními 
zákoutími. Nad troskami kdysi 
krásného lesního království se zrodil 
nápad na jeho znovuzrození: oslovit 
mecenáše k pomoci při záchraně 
altánů. V říjnu roku 1993 se konala 
první Páral − párty, o rok později již 
bylo komu poděkovat: Výsledkem 
bylo 15 opravených lesních staveb a 
celková hodnota díla 350.000 Kč. 
V průběhu následujících let byla 
opravena celá řada altánů a objektů, 
vznikaly i stavby nové.

Jen za poslední dva roky se díky 
sponzorům podařilo opravit např. 
altány Křižíkův a Na Hřišti (nad 
Galérií umění), Gogolovu chatu a 
Petrův kříž. Letos následovaly chaty 
Přátelství a Na Zátiší a zábradlí na 
Ottově výšině, údržba altánu Jelení 
skok i Vojtova altánu na Hůrkách. 
Vznikl také projekt na zbudování 
K ö r n e r o v y  v y h l í d k y  
s altánem nad Březovou. Čestný občan 

města pan Kytýř se po celé letošní léto 
věnoval obnově Lesní pobožnosti, na 
které se podílel i štědrým peněžním 
darem.

V nastávajícím desátém, jubilejním 
roce záchrany lázeňských lesů je 
počítáno s nátěrem chaty U Obrazu, 
s obnovou Findlaterova altánu a 
přislíbena je i zcela nová vyhlídka 
u restaurace Jelení skok.

Příspěvková organizace Lázeňské 
lesy vybudovala jen během posledních 
dvou let např. vyhlídku na letiště pod 
Vítkovou horou, rekreační zákoutí 
u rybníku Kolovák a Nové sedátko 
u Rusalky. Obnovila altány Amadeus 
a Camera obscura, Svatojánský kříž, 
Ottovu cestu a Ottův sloup. V součas−
né době dokončuje obnovu střechy 
kaple Ecce homo.

Systematicky se Lázeňské lesy 
začaly věnovat i úpravě studánek a 
pramínků, které zejména v létě 
uprostřed lesů osvěžily již nejednoho 
návštěvníka. Vývěry pramenité vody 
u Sovovy stezky byly v minulosti již 
několikrát upravovány. Pamětníci si 
možná vybaví obrázek pařezu, z něhož 
vytékal pramínek, či snímky zídky 
obložené kachlíky, ze které trčel 
vodovodní kohoutek. Později tato 
"pítka" zanikla, ale nyní jsou znovu 

funkční. Z Podševcovské studánky 
teče voda, která pochází z lesního 
vodovodu, zásobovaného vodou 
z pramenišť v okolí bývalé Švecovy 
studánky. Voda pro Lesní vřídlo, která 
smáčí kameny uměle upraveného 
zákoutí poblíž cesty, pochází 
z podobného zdroje. Jedná se vlastně o 
přepad vody z lesního vodovodu 
Linhart. Lesní vodovody kdysi 
zásobovaly část Karlových Varů a 
jejich složitá soustava je z velké části 
stále funkční. Není vyloučeno, že 
vodovody budou využity k napájení 
různých kašen a jezírek, či dalších 
lesních studánek.

Již dnes najdeme v lesích např. 
Vo l š ivku  a  Pap ra tku  pob l í ž  
Kouzelného městečka, Stříbrnou za 
Drahovickou hájenkou či studánku 
nazvanou Rumpál. Kdo prochází po 
Beethovenově cestě, jistě si nenechá 
ujít možnost vyzkoušet kouzelnou 
moc Živé vody. Překvapení zažije 
nejspíš i u Tůňky při Tuhnické cestě: 
vyhlíží totiž jako kulisa k pohádce. 
Brzy by se svého znovuzrození měla 
dočkat i tzv. Červená kyselka.

Další příjemný prvek, který se začal 
v lesích objevovat, jsou dětská hřiště. 
První, nazvané podle Ferdy mravence, 
bylo dětem slavnostně předáno vloni 

k e  D n i  d ě t í  z a  h ř b i t o v e m  
v Drahovicích. Druhé, tzv. Kašťánek, 
vyzkoušely děti o rok později 
u Myslivny. Mohou si pohrát i 
v příjemném koutku u restaurace 
Diana.

V současné době je po lesích 
rozeseto celkem třiapadesát altánů a 
chat, deset křížů, tři oltáře (obrazy), 
čtyři sloupy (obelisky), tři busty, čtyři 
pomníky, jedenáct lavic a sedátek, dvě 
malá rekreační zařízení  u Kolováku a 
Výhled na letiště, sedmdesát pět 
laviček, řada směrníků a informační 
tabule. Vjezdu do romantických 
lesních zákoutí brání na dvacet závor.

V lázeňských lesích můžete narazit i 
na tzv. sluniště − louku s dřevěnými 
lehátky u altánu Na Hřišti nad Galérií 
umění. Míjet budete i čtyři velká 
centrální krmítka pro ptáky či budky, 
kterých je po lesích rozvěšeno na 
šedesát. Polovina z nich je určena 
sýkorkám, druhá pro rehky. Také o 
ochranu mravenců je postaráno − jejich 
obydlí kryjí železné sítě.

Z tohoto výčtu je patrné, že se 
Lázeňské lesy mají opravdu o co 
starat. A vyjdete−li si na procházku, 
zjistíte, že jejich hájemství je krásné 
v každém ročním období.

HaKa

Tůňka − studánka jako z pohádky Foto: Hana Kaňovská
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 Informace pro občany o změnách rozmístění agend magistrátu města 
související s reformou veřejné správy

Linka č. 9
Od 14. října byla rozšířena o 

zastávky Jenišov, rozcestí a Hory, 
restaurace. Ze zastávky v Horách jezdí 
spoje směrem k Tržnici v pracovních 
dnech v časech 5.11, 9.12, 12.42 a 
20.56.

Od 15. prosince k nim přibudou 
ještě spoje v časech 6.16, 7.11, 13.50, 
14.55, 15.55, 17.07 a 18.40.

V této souvislosti došlo k některým 
změnám v jízdním řádu linek MHD 
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č. 1 a 6 v podobě drobných úprav 
večerních spojů.
Linka č. 1:

Ze zastávky Hory, restaurace jede 
v pracovních dnech k Tržnici navíc 
spoj ve 22.42.

Ze zastávky Lázně III směrem do 
Dvorů jedou večerní spoje ve 21.02, 
21.39 a 22.16 (poslední spoj zajíždí až 
do Hor).
Linka č. 6:

Ze zastávky Stará Kysibelská 
směrem do Doubí jedou každý den 
večerní spoje ve 21.30 a 22.12 (posled−
ní spoj pokračuje do Tašovic).

Ze zastávky Tašovice jede navíc 
každý den spoj ve 22.40 (nejede přes 
zastávky Doubí a Svatošská).

Ze zastávky Doubí směrem na 

Starou Kysibelskou jedou večerní 
spoje ve 21.27 a 22.07.
Linka č. 20

Rovněž od 14. října došlo ke změně 
v provozu kyvadlové dopravy 
z parkoviště KOME. Linka již nezajíž−
dí na Divadelní náměstí, ale spoje jsou 
ukončeny u Lázní I.
Lanová dráha Imperial

Z důvodu rekonstrukce LD Imperial 
dochází v období od 1. října do 31. 
března 2003 k omezení provozu. První 
spoj jede v pracovní dny v 6.45 a 
poslední v 18.25, v sobotu, neděli a o 
svátcích v 18.20. Po skončení rekon−
strukce objektu bude provoz lanovky 
obnoven podle původního jízdního 
řádu.

Ing. Václav Kolář, odbor dopravy

ZMĚNY V PROVOZU MHD

V souvislosti s reformou veřejné 
správy město Karlovy Vary jako obec 
III. typu přebírá celou řadu nových 
úkolů a povinností v oblasti státní 
správy. Výkon nových působností 
bude zabezpečován ve dvou objek−
tech: Moskevská 21 a U Spořitelny 2.

V průběhu minimálně čtyř víkendů 
v prosinci a lednu bude docházet 
k přemisťování jednotlivých agend do 
uvedených objektů. Magistrát města je 
veden snahou minimalizovat uvede−
ným stěhováním provozní problémy 
tak, aby pokud možno nedocházelo 
k omezení služeb pro veřejnost. Budou 
se však po jednotlivých vlnách 
stěhování postupně měnit telefonní 
čísla agend magistrátu města. 
Veřejnost bude průběžně sdělovacími 
prostředky informována o uvedených 
změnách včetně aktuálních telefon−
ních čísel.

V budově stávajícího magistrátu 
města Moskevská 21 (horní foto) 
budou situovány tyto odbory:
1)odbor vnitřních věcí (matrika, 
evidence obyvatel, občanské průkazy, 
cestovní doklady, ověřování, přestup−
ky)
2)odbor majetkoprávní a hospodářský 
(prodeje domů a nebytových prostor, 
prodej a pronájem pozemků)
3)odbor dopravy (zábor veřejného 

prostranství, veřejné osvětlení, 
dopravní uzavírky místních komuni−
kací, dopravní značení)
4)odbor školství a tělovýchovy 
5)odbor lázeňství a kultury (památko−
vá péče, lázeňství, kulturní akce)
6)odbor financí a ekonomiky (poplat−
ky ze psů, rybářské lístky, vymáhání 
pokut)
7)odbor architektury a územního 
rozvoje (investiční rozvoj města, 
územní plán)
8)odbor právní (vyřizování stížností 
občanů)
9)odbor investic
10) odbor kanceláře primátora

11)oddělení personální a mzdové
Současná budova magistrátu města, 

Moskevská 21, bude i nadále sídlem 
vedení města: primátora, jeho náměst−
ků a tajemníka magistrátu města.

V budově nynějšího okresního 
úřadu U Spořitelny 2 (dolní foto) 
budou umístěny odbory:
1)dopravně správní agendy (evidence 
motorových vozidel, řidičská opráv−
nění)
2)stavební úřad (stavební řízení, 
územní řízení)
3)odbor zdravotnictví a sociálních 
věcí (péče o rodiny s nezaopatřenými 
dětmi a těhotné ženy, o nezaměstnatel−
né občany, právní ochrana dětí, 
kurátoři)
4)státní sociální podpora (dávky státní 
sociální podpory)
5)obecní živnostenský úřad (evidence 
živností a podnikatelů)
6)odbor životního prostředí (ochrana 
přírody, lesní, vodní a odpadové 
hospodářství)
7)odbor vnitřního auditu a kontroly 

Magistrát města vyvine maximální 
úsilí k včasné informovanosti občanů 
o právě probíhajících změnách a 
k průběžnému vyřizování požadavků 
občanů v zákonem stanovených 
lhůtách.

Martin Havel, tajemník magistrátu 

Zastupitelstvo města schválilo 
prodej domů z majetku města 
v září:

Buchenwaldská 801/47
Maďarská 519/2
Maďarská 520/4
Maďarská 521/6
Maďarská 522/8
Maďarská 523/10
Maďarská 524/12
Pražská 1195/19
Raisova 1180/10
Raisova 1182/8
Varšavská 1140/9
Varšavská 1141/11
Vítězná 117/56

v říjnu:
Holečkova 206/2
Pražská 601/47
Slepá 279/3
Západní 1536/39

a prodej bytových jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů:
v  září:

Tržiště 25/1
Tržiště 27/5
Vřídelní 130/43

v říjnu:
Vítězná 1045/3
Vítězná 1058/5
T.G. Masaryka 812/41
T.G. Masaryka 228/37
T.G. Masaryka 1067/40
Zeyerova 954/2
Zeyerova 953/4

PRODEJ DOMŮ

KARLOVY VARY a.s.

DOPRAVNÍ
PODNIK
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 BYTOVÁ VÝSTAVBA V MOZARTOVĚ ULICI
Po více než dvou letech město 

Karlovy Vary zahajuje první etapu 
výstavby nájemních bytů.

Celkem 67 bytových jednotek bude 
umístěno ve 3 domech v Mozartově 
ulici v Drahovicích. První etapa 
zahrnuje 16 nájemních bytů o velikos−
tech: čtyři 1+1, osm 2+1 a čtyři 3+1, 
včetně pěti garáží v objektu a 14 
parkovacích stání před ním. Jedná se o 
formu výstavby nájemních bytů pro 
občany města s předpokládaným 
termínem dokončení v září příštího 
roku.

Další etapou by měla být výstavba 
51 bytových jednotek ve dvou objek−
tech s obdobným členěním bytových 
jednotek  jako v etapě první.

O tom, jakým způsobem budou 
připravované nájemní byty přidělová−
ny občanům, bude rozhodnuto v zim− 
ních měsících tak, aby na jaře 2003 
mohly být prostřednictvím sdělova−
cích prostředků zveřejněny veškeré 
potřebné informace pro žadatele.

Ing. Jan Humplík, vedoucí odboru 
architektury a územního rozvoje

Hřiště již slouží občanům
V pondělí 16. září bylo slavnostně 

otevřeno multifunkční sportovní hřiště 
v Rybářích. Celkové náklady na 
realizaci stavby činily 15,8 miliónů 
korun, z nichž většinu hradilo město 
Karlovy Vary v rámci svého rozpočtu 
na letošní rok a 1,5 miliónů činil státní 
příspěvek z Ministerstva školství ČR.

Mnohým občanům našeho města se 
tak konečně splnil sen o nejmoderněj−
ším areálu na sportovní vyžití, jaké 
jsme byli donedávna zvyklí vídat 
pouze v zahraničí. Umělý povrch 
všech sportovních ploch vyhovuje i 
těm nejnáročnějším a lze na nich 
provozovat jak všechny druhy míčo−
vých her od kopané přes basketbal či 

volejbal až po tenis, tak další druhy 
sportů, jako je softball, lehká atletika 
apod.
Hřiště na Rolavě

Ve čtvrtek 3. října bylo slavnostně 
otevřeno dětské hřiště na koupališti 
Rolava.

Zadavatelem stavby byl magistrát 
města, herní zařízení jsou výrobky 
švédské firmy. V areálu najdete 
následující atrakce: pro děti od pěti do 
čtrnácti let kolotoč, houpačku, 
houpací lavice, skluzavku, prolézač−
ky, hrazdy, šplhací a prolézací stěnu, 
pro děti od dvou do pěti let houpačky, 
pískoviště, skákadla a hopsadla.

Celková cena stavby je 2.660.000 
Kč, z toho 1milión herní zařízení.
Lezecká stěna

Byla  veře jnos t i  s l avnos tně  
zpřístupněna na koupališti Rolava ve 
čtvrtek 17. října. Jedná se o lezeckou 
stěnu pod širým nebem, samostatně 
stojící, opláštěnou ze všech stran, 
zakotvenou a zastřešenou. Plocha 145 

2m , výška 3,5 m. Cena, ve které je 
zahrnuta i realizace přilehlých 
písčitých dopadových ploch, činí půl 
miliónu korun.
Putovní pohár MP

Karlovarská městská policie 
připravila pro místní děti akci zaměře−
nou na prevenci kriminality. Výsledky 
závodu: I. stupeň − 1. ZŠ Doubí, 2. ZŠ 
Libušina, 3. ZŠ Dukelských hrdinů, II. 
stupeň − 1. ZŠ Konečná, 2. ZŠ 
Komenského, 3. ZŠ Libušina.
Lázně III

Pravidelné úterní zasedání rady 
města mělo 8. října velice netradiční 
úvod: inspekci současného stavu 
Dvořákova sálu a střechy budovy 

Lázní III po požáru, který vznikl při 
rekonstrukčních pracích.

Na místě byl jasně prezentován jak 
rozsah poškození budovy, tak objem 
prací potřebných na jeho opravu.

Nyní probíhá šetření kriminální 
policie ČR. Zabezpečovací práce na 
střeše a v půdních prostorách provádí 
původní stavební firma, magistrát 
města čeká na vyjádření policejních 
expertů, teprve poté bude rozhodnuto, 
jak dále postupovat.
Dotace byla ministrem potvrzena

Pracovní schůzka karlovarského 
primátora Mgr. Zdeňka Roubínka 
s ministrem pro místní rozvoj ČR Mgr. 
Pavlem Němcem měla pro město 
Karlovy Vary velice pozitivní výsle−
dek. Pan ministr totiž osobně potvrdil 
poskytnutí dotace na obnovu někte−
rých budov v majetku města, o kterou 
magistrát zažádal v rámci realizace 
Státního programu cestovního ruchu.

Jedná se o částky ve výši 3,5 
miliónu korun na rekonstrukci střechy 
budovy Lázní III a pět miliónů korun 
na II. etapu rekonstrukce stavebních 
prvků Mlýnské kolonády. Obě akce by 
měly být podle harmonogramu 
dokončeny v letošním roce.

Letošní ročník byl pro organizá−
tory zklamáním

Na startu humanitárního Běhu 
Terryho Foxe, který má v našem městě 
již pětiletou tradici, se sešli pouze 202 
běžci! Zdálo se dokonce, že pořadatelů 
bylo kolem trati více, než samotných 
běžců. Na účast mělo nemalý vliv 
krajně nevlídné počasí − po celé 
odpoledne mrholilo a teploměr 
vyšplhal maximálně k šesti stupňům.

Alexander Klimeš

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY

Projekt bytového domu zpracovala Projektová a obchodní kancelář Ing. Zdeněk Kafka ve spolupráci 
s Ing. arch. Františkem Vondráčkem



HVĚZDÁRNA, DOTACE, TOURFILM4

Příští rok v červenci tomu bude  
čtyřicet let od doby, kdy byla hvězdár−
na v Karlových Varech otevřena pro 
veřejnost.

Začínala existovat doslova na 
„zelené louce“, uprostřed vyhořelého 
lesa na Hůrkách, díky nezměrnému 
zájmu dobrovolníků, kteří ji v Akci Z 
postavili. 

Dne 21. října uplynulo sto jedna let 
od narození zakladatele hvězdárny 
pana Františka Krejčího. Při této 
příležitosti bychom rádi karlovarskou 
veřejnost obeznámili s tím, že po této 

význačné karlovarské osobnosti byla 
pojmenována planetka číslo 29 473 
obíhající v pásmu planetek mezi 
Marsem a Jupiterem. V říjnu jsme 
veřejnosti představili program 
Astropatrola. Ten klade zvláštní důraz 
na práci s talentovanou mládeží a snaží 
se využít v maximální míře zájem a um 
všech spolupracovníků. Proto se 
zanedlouho možná některé dětské 
hlasy stanou příjemným průvodci 
audiovizuálních pořadů pro návštěvní−
ky nebo někteří patnáctiletí či dokonce 
mladší demonstrátoři provedou 
návštěvníky po zajímavých zákoutích 
noční oblohy.

Jedním nejzajímavějších aspektů 
Astropatroly je amatérský projekt 
Vesmír on−line, který si klade za cíl 
přiblížit astronomickou problematiku 
nejširší veřejnosti. Amatérským 
způsobem se nám v posledních sedmi 
letech podařilo zrealizovat automati−
zovaný dalekohled, který chceme 
připojit do sítě internet. To umožní 
pořizovat snímky oblohy pro výukové 
i vědecké účely a využít k tomu 
prakticky každý okamžik jasné oblohy 
v karlovarském regionu. V tomto roce 
probíhá ještě výroba nejdůležitější 
komponenty  CCD kamery. Ta 
umožní pořizovat snímky oblohy, 

které při případné analýze nevylučují 
také nové objevy planetek či jiných 
význačných jevů zajímající profesio−
nální vědce.

Již dnes nám toto zařízení umožňuje 
vyhledávat pro návštěvníky hvězdár−
ny za jasné oblohy planety Sluneční 
soustavy kdykoli během dne. Stejně 
tak je zkušebně využíváno v pořadech 
pro veřejnost, které tak získávají nový 
rozměr.

Všichni zájemci o astronomii jsou 
srdečně zváni. Zimní obloha je pro ně 
nejvhodnější.

Miroslav Spurný, 
vedoucí hvězdárny 

Dospělí 20 Kč 25 Kč 25 Kč za osobu 20 Kč

Studenti a děti od 8 let 10 Kč 15 Kč 15 Kč 10 Kč

Důchodci zdarma zdarma zdarma zdarma

Zdravotně postižení zdarma zdarma zdarma zdarma 

Dětský domov zdarma zdarma zdarma zdarma

SOS vesnička zdarma zdarma zdarma zdarma

Jednotlivci 
pořad

Jednotlivci 
pozorování

Hromadné výpravy 
od 8 osob, 
předem objednané 
 pořad + pozorování

Přednášky

Letošní ročník mezinárodního 
festivalu filmů a videospotů s temati−
kou cestovního ruchu byl již 35. 
Tourfilm 2002 přinesl řadu novinek. 
Především veškeré dění probíhalo ve 
Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. 
Široká veřejnost měla poprvé v historii 
volný přístup na všechny, tedy i 
odborné projekce. V minulých letech 
byl zaznamenán úbytek návštěvníků 
z řad studentů, proto byl letošní ročník 
Tourfilmu rozšířen o část nazvanou 
„Tourfilm studentům,“ kdy měli žáci 
karlovarských škol možnost účastnit 
se projekcí některých soutěžních 
snímků ve Velkém sále hotelu 
Thermal. Následovala diskuse 
s režisérem a průvodcem pořadu 
Šumná města − pány Radovanem 
Lipusem a architektem Davidem 
Vávrou. Studenti vznesli na oba 

jmenované množství dotazů a bylo 
vidět, že tato (doufejme) nová tradice 
splnila svůj účel. Záměrem akce bylo 
ukázat studentům práci kolem doku−
mentárního filmu a pomoci tak 
některým z nich například při výběru 
dalšího studia či budoucího povolání. 
Není totiž nic lepšího, než vychovat si 
odborníky pro danou problematiku 
z řad vlastních studentů, obyvatel 
Karlových Varů.

Zaznamenali jsme i rekordní počet 
soutěžních titulů. Tentokrát bylo do 
Tourfilmu přihlášeno celkem 532 
snímků ze 132 zemí z celého světa. 
Tato nejstarší přehlídka materiálů 
s tematikou cestovního ruchu má 
skvělý zvuk, o čemž jistě svědčí i počet 
účastníků.

Letošní Tourfilm přinesl rovněž 
množství příjemných zpestření, mezi 

něž rozhodně patřila výstava fotografií 
časopisu National Geographic, která 
se uskutečnila při příležitosti vydání 
prvního čísla tohoto časopisu 
v českém jazyce. Česká verze se tak 
stala 21. jazykovou mutací National 
Geographic. V rámci Tourfilmu 
proběhl i křest tohoto prvního českého 
vydání a kmotrem byl člověk nad jiné 
povolanější − známý český cestoval 
Miroslav Zikmund. Bylo skutečným 
zážitkem vidět na vlastní oči tuto 
cestovatelskou legendu a obdivovat 
vitalitu, která při vyprávění  o cestách 

po světě z pana Zikmunda přímo 
vyzařovala.
V  minulosti byly zaznamenány 
pokusy uspořádat podobný festival i 
jinde ve světě, nicméně trvání bylo 
vždy pouze krátkodobé. Měli bychom 
tedy být právem hrdí na to, že 
v Karlových Varech se Tourfilmu daří 
a  patří tak k událostem, které sem 
každoročně přivádí stovky návštěvní−
ků a pomáhá tak šířit dobré jméno 
našeho města skutečně po celém světě.

Jiří Jeřábek, 
odbor lázeňství a kultury

TOURFILM 2002

PŘIJĎTE POZOROVAT ZIMNÍ OBLOHU

Přidělení účelových dotací pro rok 2002
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací 
subjektům

- v oblasti lázeňství a cestovního ruchu:

Alžbětiny lázně a.s. 80.000 Kč
na publikace „Cesta za zdravím“ a „Lázeňské procedury“
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 40.000 Kč
na projekt Vyhodnocení kvality života jako ukazatel účinnosti 
balneoterapie
Kolegium karlovarských lázeňských lékařů 80.000 Kč
na projekt Rukověť lázeňské péče v Karlových Varech

- v oblasti kultury:

ABF, a.s. 25.000 Kč
Agentura Helter Skelter 25.000 Kč
Avant Promotion s.r.o. Tourfilm 100.000 Kč
Festival Mitte Europa 10.000 Kč
Karlovarské hudební divadlo 120.000 Kč
Klub TGM 10.000 Kč
ZUŠ Dvořáka 10.000Kč

odbor lázeňství a kultury



Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva města ze dne 
2002, podle § 17 odst. 2 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“) a dále § 10 písm. a), § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku č. /2002:

Část první
Obecná ustanovení

Čl. 1
Působnost a závaznost vyhlášky

(1) Tato vyhláška řeší způsob 
nakládání s komunálními odpady a 
stavebními odpady, vznikajícími na 
území města Karlovy Vary tak, aby 
nedocházelo k poškozování životního 
prostředí, znečišťování veřejného 
prostranství a k narušování vzhledu 
obce.
(2) Tato vyhláška stanovuje:
a) systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, 
vznikajících na území města Karlovy 
Vary (dále jen „město“)
b) systém nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem obce, vzniklým 
při jednotlivých stavebních úpravách 
prováděných fyzickými osobami − 
občany v bytech na území města.
(3) Tato vyhláška je závazná:

a) pro všechny fyzické osoby na území 
města, při jejichž činnosti vznikají 

1)odpady  a na které se nevztahují 
2)povinnosti původce odpadů ,

b) pro právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání, které 
produkují odpad zařazený podle 

3 )Katalogu odpadů  jako odpad 
komunální nebo odpad komunálnímu 
podobný, případně stavební a 
demoliční odpad a které na základě 
písemné dohody s městem využívají 
systém pro nakládání s komunálními 
odpady, stanovený touto vyhláškou,
c) pro další osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci na 

 území města, či osoby, které vlastní,
spravují jiné nemovitosti, ke kterým 
vykonávají právo hospodaření, nebo 
ke kterým mají jiné majetkové 

4)oprávnění  a dále pro oprávněné 
osoby nakládající s komunálním 
odpadem na území města.

1) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
3) Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu, a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
4) § 123 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů

Část druhá
Organizace systému nakládání 

s komunálním odpadem
Čl. 4

Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad (dále jen „odpad“) 
se třídí na následující složky:
a) papír, lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky odpadu,
f) směsný odpad,
g) odpad z údržby zeleně v zahradách a 
parcích, včetně hřbitovů,
h) kovový odpad,
ch) další složky odpadu určené 
městem.

12) Vyhláška Ministerstva životního 
p r o s t ř e d í  č .  3 8 3 / 2 0 0 1  S b . ,  
o podrobnostech nakládání s odpady

Čl. 5
Místa určená 

pro odkládání odpadu
(1) Pro shromažďování, třídění a sběr 
komunálního odpadu jsou osobám na 

území města (dle článku 1 odst. 3 této 
vyhlášky), určeny tato místa a sběrné 
nádoby:
a) barevné sběrné nádoby na 
využitelné složky komunálního 
odpadu (separovaný sběr), umístěné 
městem (viz. příloha č. 1 této 
vyhlášky),
b) sběrné nádoby (popelnice nebo 
kontejnery) o dostatečném objemu na 
směsný komunální odpad, které jsou 
umístěny na určených stanovištích pro 
jednotlivé nemovitosti,
c) sběrné dvory městského systému 
(viz. příloha č. 2 této vyhlášky) pro 
nebezpečné složky komunálního 
odpadu, objemný odpad a stavební a 
demoliční odpad,
d) velkoobjemové kontejnery na 
objemný odpad cyklicky městem 
umísťované na určených místech (viz. 
příloha č. 4  této vyhlášky)
e) odpakové koše (viz. příloha č. 5 této 
vyhlášky) na drobný směsný 
komunální odpad,
f) místa určená pro mobilní sběr 
odpadů (viz. příloha č. 3 této vyhlášky) 
ve dnech určených magistrátem města 
(je zveřejňován v místním tisku),
g) skládka odpadů v Činově 
provozovaná oprávněnou osobou 
ZITAS−TKO s.r.o.,
h) sběrny a výkupny odpadů na území 
města provozované oprávněnými 
osobami,

autovraků a stavebního odpadu?
V souladu se zákonem o odpadech 

vysvětluje pojem autovrak a stanovuje 
povinnosti fyzické osoby v okamžiku, 
kdy se autovraku chce zbavit. 
Informuje o způsobu manipulace se 
stavebním a demoličním odpadem 
vznikajícím na území města při 
stavební činnosti fyzických osob. 
Důležitý je také článek o zpoplatnění 
provozu systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

Občany bude jistě prvořadě zajímat 
výše poplatku?

Zastupitelstvo města zvolilo a 
schválilo jeden ze tří možných způso−
bů úhrady od fyzických osob: výběr na 
základě smlouvy. Účinnosti ale 
nabývá vyhláška až od 1. ledna 
příštího roku.

Jaká bude výše této úhrady?
Za základ zastupitelstvo města 

schválilo finanční částku vztaženou na 
sběrnou nádobu objemu 110 až 120 
litrů s četností vývozu jednou týdně, 
dosud vybíranou dle nařízení města 
Karlovy Vary č. 18/2001, tzv. ceníku, 
který je platný do konce tohoto roku. 
Tato částka bude navýšena o poměr−
nou část sazby základního poplatku za 
ukládání komunálního odpadu, kterou 
ze zákona o odpadech město hradí a 
dalších 7% , nutných na pokrytí inflace 

Obecně závazná vyhláška města 
Karlovy Vary, kterou se stanoví 
systém nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem (vyhláška o 
odpadech), byla zastupitelstvem 
města na jeho zasedání dne 
15. října. Seznámí nás s ní zaměstnanci 
odboru životního prostředí Ing. 
Stanislav Průša a Petr Chalupa.

Zmiňujete novou vyhlášku o 
odpadech, v čem  je nová?

Především jsou zde obsaženy 
všechny změny nakládání s komunál−
ním odpadem vznikajícím na území 
obce dané již zmíněným zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech.

Dále pak tím, že město stanovilo 
nová pravidla systému shromažďová−
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem obce tak, jak ukládá a 
umožňuje nová legislativa.

Vyhláška stanoví organizaci 
systému tj. způsob třídění, místa urče− 
ná pro odkládání odpadů, stanoviště 
sběrných nádob, povinnosti fyzických 
osob, vlastníků a správců obytných 
nemovitostí, povinnosti svozových 
společností, ale také pořadatelů 
kulturních, obchodních, sportovních, 
společenských a jiných obdobných 
akcí.

Řeší vyhláška také odpad typu 

 schválena 

a postupného rozšiřování systému. 
Tedy celkem ročně o 217 Kč více. 
Řečeno jinak: zhruba o 4 koruny týdně 
více než dosud.

O tom, jak dál s komunálním odpa− 
dem, je tedy rozhodnuto. Musí nyní 
občan něco shánět, vyplňovat nebo se 
jinak starat? Budou sběrné nádoby 
vyváženy stejně jako dosud?

Město Karlovy Vary již v průběhu 
příštích dnů začne rozesílat smlouvy o 
využívání systému zavedeného 
městem Karlovy Vary pro shromažďo−
vání, sběr, přepravu, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
od fyzických osob. Uživatelům budou 
zasílány jako doporučená písemnost. 
Chtěli bychom občany požádat o 
včasné převzetí těchto písemností.

Uživatel bude mít nadále možnost 
volby, kterou svozovou společnost pro 
vývoz sběrné nádoby pro příslušnou 
nemovitost určenou si zvolí. Nové 
smlouvy nabývají platnosti podpisem 
obou smluvních stran. Těmi jsou 
město Karlovy Vary zastoupené jed− 
nou ze svozových společností na stra− 
ně jedné a uživatel tj. vlastník, správce 
nemovitosti či ten, kdo k ní má právo 
hospodaření či jiné obligační oprávně−
ní na straně druhé.

Je tedy v zájmu uživatele podepsa−
nou smlouvu co nejdříve uvést v život, 
aby si občan po 1. lednu nového roku 

při odvozu komunálního odpadu ani 
nepovšiml, že k nějakým změnám 
došlo.

Kde občan získá další informace?
Samotná vyhláška o odpadech je 

velmi obsáhlá, její součástí je navíc 
ještě šest příloh. Uvádějí stanoviště 
sběrných nádob na separovaný sběr, 
sběrné dvory pro odkládání nebezpeč−
ných složek komunálního odpadu, 
objemného odpadu a stavebního a 
demoličního odpadu, stanoviště pro 
mobilní sběr určených složek komu−
nálního odpadu (zejména nebezpeč−
ných), stanoviště velkoobjemových 
kontejnerů na objemný odpad 
z domácností, umístění odpadkových 
košů na drobný směsný komunální 
odpad a místa určená k předání 
stavebního a demoličního odpadu 
fyzických osob.

Z obecně závazné vyhlášky jsme 
vybrali pouze nejdůležitější části, 
které zveřejňujeme na následujících 
stránkách. Kompletní je znění 
k dispozici na informacích v přízemí 
magistrátu města.

Případné dotazy týkající se nakládá−
ní s komunálním odpadem zodpoví 
odbor životního prostředí, konkrétně 
Ing. Stanislav Průša, tel.: 353 228 724 
nebo Petr Chalupa, tel.: 353 118 424.

Odbor životního prostředí

VYHLÁŠKA 5

K VYHLÁŠCE O ODPADECH

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary,
 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) č. 4/2002



i) lékárny na území města, které jsou 
povinny provádět zpětný sběr 
nespotřebovaných léčiv dle zvláštních 

13)předpisů ,
j) sběrná místa povinných osob na 
území města, které zajišťují zpětný 
odběr některých použitých výrobků 
(minerální oleje, galvanické články a 
b a t e r i e ,  v ý b o j k y  a  z á ř i v k y ,  
pneumatiky, chladničky používané 
v domácnostech) v souladu se 

13)zákonem o odpadech .
k) zařízení příspěvkové organizace 
města Správa lázeňských parků, 
U Solivárny 2, Karlovy Vary
(2) Vlastník nebo správce nemovitosti, 
případně vlastník stavby určené 
k individuální rekreaci na území 
města, si zajistí prostřednictvím 
odboru životního prostředí magistrátu 
města u svozové společnosti po 
vzájemné shodě  dos ta tečný 
doporučený objem sběrných nádob 
s četností svozu sběrných nádob tak, 
jak je uvedeno v článku 3 odst. 16 této 
vyhlášky. Pokud není dosaženo shody, 
určí objem sběrných nádob a četnost 
jejich svozu odbor životního prostředí 
magistrátu města.
(3) Osoby na území města (dle článku 
1 odst. 3 písm. a), b), této vyhlášky) 
jsou povinny dodržovat provozní 
hodiny a provozní řád sběrného dvora, 
schválený městem. Bezplatně lze na 
sběrný dvůr předat limity objemů 
odpadů uvedené v provozním řádu 
tohoto zařízení.

13) § 2 odst. (2) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,
§ 38 odst. (1) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o 
změnách a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
14) např. zákon č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů

Čl. 6
Stanoviště sběrných nádob a jejich 

umístění
(2) Sběrné nádoby na komunální 
odpad se umisťují na stanovištích 
(stálých, přechodných) pro ně 
vyhrazených tak, aby nebyly příčinou 
ke  zho r šen í  hyg i en i ckých  a  
zd ravo tn ích  podmínek  pod le  

14)zvláštních předpisů , netvořily 
překážku na místních komunikacích, 
parkovištích a byly dobře přístupné 
pro naplňování a vyprazdňování. Při 
určování stanoviště je třeba zejména 
dbát, aby stálá stanoviště:
a) byla zpevněná,
b) nebyla umístěna v blízkosti oken 
bytové zástavby, dětských hřišť, 
frekventovaných míst,
c) byla umístěna v souladu s článkem 3 
odst. 12 této vyhlášky
d) pokud jsou umístěna uvnitř 

obytných nemovitostí byla větrána, 
byl k nim bezpečný a dostatečně 
široký přístup.
V případě, že stav komunikace 
neumožňuje svozové technice příjezd 
k nemovitosti, od které je svážen 
komunální odpad, vlastník či správce 
nemovitosti po dohodě s odborem 
životního prostředí magistrátu města a 
svozovou společností navrhne 
s tanoviš tě  sběrné nádoby na  
nejbližším možném přístupném místě. 
V případě, že shody není možno 
dosáhnout, rozhodne o umístění 
sběrné nádoby odbor životního 
prostředí magistrátu města.

Čl. 7
Povinnosti fyzických osob

(1) Fyzické osoby jsou povinny ode 
dne účinnosti této vyhlášky komunální 
odpad odděleně shromažďovat, třídit, 
a předávat k využití a odstranění dle 
výše uvedeného systému. Zejména 
pak jsou povinny:
a) vytříděný papír, sklo a plasty popř. 
další městem určený odpad odkládat 
pouze do příslušných, barevně 
označených sběrných nádob,
b) odděleně shromažďovat, třídit 
nebezpečné složky komunálního 
odpadu a předávat je v určenou dobu 
do sběrných dvorů a na městem určená 
místa při jejich mobilním sběru. 
Přitom jsou povinny počínat si tak, aby 
nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, 
zvířat či rostlin nebo aby nedošlo k 
ohrožení nebo poškození životního 
prostředí,
c) objemný odpad odkládat do 
ve lkoob jemových  kon te jne rů  
rozmístěných městem nebo do 
označených kontejnerů ve sběrných 
dvorech,
d) směsný komunální odpad odkládat 
pouze do sběrných nádob určených dle 
označení pro konkrétní nemovitost,
e) pokud neexistuje stálé nebo 
přechodné stanoviště pro sběrné 
nádoby (popelnice, kontejnery) toto 
stanoviště zřídit,
f) plnit sběrné nádoby (popelnice, 
kontejnery) pouze tak, aby je bylo 
možno řádně uzavřít a při manipulaci s 
nimi nedocházelo k vypadávání 
komunálního odpadu,
g) udržovat stálou čistotu v okolí 
sběrných nádob,
h) na výzvu města uveřejněnou v 
informačních mediích odděleně 
odkládat vánoční stromky na místa k 
tomu určená,
i) odpad ze zeleně (zahrady, 
předzahrádky) odkládat pouze na 
vlastním pozemku mimo veřejná 
prostranství a místa veřejně přístupná 
nebo tyto odpady po vzájemné dohodě 
předat k  využití příspěvkové 
organizaci města − Správa lázeňských 
parků, U Solivárny 2, Karlovy Vary,

j)  sběrné nádoby (popelnice,  
kontejnery) umisťovat na přechodném 
stanovišti jen v den svozu odpadů 
nejpozději do 06.00 hodin, a to tak, 

aby k nim pracovníci svozové 
společnosti měli přístup. Umístěním 
sběrných nádob nesmí být způsobena 
dopravní překážka.
(2) Je zakázáno:
a) odkládat odpady mimo místa určená 
pro odkládání odpadů, a tak vytvářet 
nebo rozšiřovat nepovolené skládky 
odpadů na území města,
b) odkládat směsný komunální odpad 
do jiných sběrných nádob než těch, 
které jsou určeny označením pro 
danou nemovitost,
c) ukládat do sběrných nádob na 
směsný komunální odpad tekuté látky 
bez vlastního obalu, stavební odpad, 
zeminu, odpad ze zeleně, nebezpečné 
složky komunálního opadu,
d) využívat sběrných nádob k jiným 
účelům nebo pro ukládání jiných 
odpadů, než pro které jsou určeny,
e) ukládat do velkoobjemových 
kontejnerů směsný komunální odpad 
včetně popela a odpady z podni− 
katelské činnosti,
f) zapalovat odpad ve sběrných 
nádobách, kreslit na sběrné nádoby či 
na ně vylepovat plakáty a propagační 
materiály, sběrné nádoby ničit, 
poškozovat nebo přemisťovat ze 
stanoviště sběrných nádob,
g) stlačovat odpad ve sběrných 
nádobách,
h) pálit odpady na otevřeném ohni a 
v  topeništích, která nejsou přímo 
určena  ke  spa lován í  odpadů  
(homologace od výrobce),
i) zcizovat odpad ze sběrných nádob či 
míst určených k jeho odkládání,
j) odkládat směsný komunální odpad 
z  d o m á c n o s t í  d o  v e ř e j n ý c h  
odpadkových košů,
k )  b r á n i t  s v ý m  j e d n á n í m  
pravidelnému svozu odpadů, vjezdu 
sběrných vozidel a tak narušovat chod 
daného systému.

Čl. 8
Povinnosti vlastníků a správců 

nemovitostí
Fyzická nebo právnická osoba, která 
vlastní nemovitost, je jejím správcem 
nebo má k ní právo hospodaření či 
právo užívání:
a) zajistí zřízení stálého, nebo 
přechodného stanoviště pro sběrné 
nádoby,
b) dohodne prostřednictvím odboru 
životního prostředí magistrátu města u 
svozové společnosti přistavení 
dostatečného doporučeného objemu 
funkčních  sběrných nádob a  
potřebnou četnost jejich vývozu 
(nejméně 1 x týdně). K delší četnosti 
vývozu než 1x týdně je nutný souhlas 
odboru životního prostředí magistrátu 
města a lze jí povolit jen výjimečně,
c) zajistí fyzickým osobám užívajícím 
nemovitost nepřetržitý přístup ke 
sběrným nádobám. V případě 
znemožnění svozu odpadu svozovou 
společností (v důsledku stavebních 
prací, havárií, uzávěrky komunikace 
atp.), přistaví po dobu nezbytně 
nutnou sběrné nádoby na náhradní 

stanoviště po dohodě se svozovou 
společností,
d) udržuje čistotu a pořádek na stálém 
stanovišti sběrných nádob a jeho okolí 
(do 2 m). Je povinna učinit veškerá 
opatření k ochraně své nemovitosti, 
která lze na ní vyžadovat, aby 
zabránila odkládání odpadu na 
stanoviště mimo sběrné nádoby. 
Neučiní−li tak, přechází na ní 
povinnost zajistit odstranění takto 
odloženého odpadu na své náklady,
e) sběrné nádoby umístí (stálá 
stanoviště) nebo přiblíží (přechodná 
stanoviště) podle místních podmínek 
v dostupné vzdálenosti od možného 
místa dojezdu svozového vozidla,
f) zajistí bezpečný přístup a schůdnost 
přístupových cest ke stanovišti 
sběrných nádob po celý rok včetně 
úklidu sněhu na přístupových cestách.

Čl. 10
Povinnosti pořadatelů kulturních, 

obchodních, sportovních, 
společenských a jiných 

obdobných akcí
Pořadatelé kulturních, obchodních, 
sportovních, společenských a jiných 
obdobných akcí při nichž vznikají 
odpady svým složením podobné 
komunálnímu odpadu, jsou povinni 
v místech jejich konání umístit 
dostatečný počet sběrných nádob 
vhodného objemu na takto vzniklý 
odpad. Jsou dále povinni zabezpečit 
o d v o z  a  o d s t r a n ě n í  v  n i c h  
shromážděného odpadu, včetně úklidu 
okolí stanovišť sběrných nádob.

Čl. 11
Autovraky

17)(1) Autovrakem  je každé úplné nebo 
neúplné motorové vozidlo nebo 
nemotorové vozidlo, které bylo určeno 
k  p r o v o z u  n a  p o z e m n í c h  
komunikacích pro účel přepravy osob, 
zvířat nebo věcí, a stalo se odpadem 
podle § 3 zákona o odpadech.

18)(2) Autovrak („vrak“)  je též silniční 
vozidlo, které je trvale technicky 
nezpůsobilé k provozu a není opatřeno 
státní poznávací značkou nebo které je 
zjevně trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu.
(3) Každý, kdo se zbavuje autovraku, 
je povinen autovrak předat pouze 
osobám, které jsou provozovateli 
zařízení k využívání, odstraňování, 

19) sběru nebo výkupu autovraků.
(4) Fyzické osobě, která není 
podnikatelem, a dopustí se přestupku 
tím, že se zbaví autovraku v rozporu se 
zákonem o odpadech uloží orgán obce 
v přenesené působnosti pokutu až do 

20)výše 20.000 Kč.
Část třetí

Stavební a demoliční odpad
Čl. 12

Nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem

(1) Fyzická osoba podle článku 1 odst 
3 písm. a) této vyhlášky, může 
bezúplatně předat  s tavební  a  
demoliční odpadu v množství 0,1 t/rok 
na místa u oprávněných osob 
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uvedených v příloze č. 6  této 
vyhlášky.

17) § 36 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18) § 19 odst. (2) písm. g) zákona č. 
1 3 / 1 9 9 7  S b . ,  o  p o z e m n í c h  
komunikacích
19) § 37 odst. (1) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
20) § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(2) Stavební a demoliční odpad 
vzniklý na území města při stavební 
činnosti fyzických osob, popřípadě 
právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání, musí 
být ukládán do rozměrově vhodných 
kontejnerů oprávněné osoby. Tímto se 
nevylučuje možnost zajistit uložení do 
v l a s t n í c h  s h r o m a ž ď o v a c í c h  
prostředků s následným zajištěním 
odvozu tohoto odpadu na místa 
u oprávněných osob uvedených 
v příloze č. 6 této vyhlášky.
(3) Vyvážení naplněných kontejnerů 
je nutno provádět bezodkladně 
(denně) tak, aby nedocházelo 
k nepříznivému dopadu na životní 
prostředí ve městě.
(4) Původce stavebního odpadu a 
fyzická osoba, která stavební odpad 
vytváří, jsou povinni tento odpad třídit 
a nabídnout k využití provozovateli 
zařízení na úpravu stavebního odpadu. 
Netříděný stavební a demoliční odpad 
je nutno odstranit v souladu s platnými 
právními předpisy.
(5) Přepravní prostředky při přepravě 
stavebního a demoličního odpadu 
musí být zcela uzavřeny nebo musí mít 
ložnou plochu zakrytou plachtou, 
bránící úniku tohoto odpadu a 
prašnosti během přepravy.
(6) Pokud dojde v průběhu přepravy 
k úniku stavebního a demoličního 
odpadu, je přepravce povinen 
neprodleně znečištění odstranit.

Část pátá
Závěrečná ustanovení

Čl. 14
Kontrola a sankce

(1) Dodržování této vyhlášky jsou 
oprávněni kontrolovat příslušníci 
Policie ČR, strážníci Městské policie 
Karlovy Vary a určení zaměstnanci 
Města Karlovy Vary zařazení do 
Magistrátu města Karlovy Vary.
(2) Porušování této vyhlášky bude 
postihováno podle obecně závazných 

22předpisů. 

21) Obecně závazná vyhláška města 
Karlovy Vary č. XX/2002 o místním 
pop la tku  za  provoz  sys t ému  
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu
22) Usnesení zastupitelstva Města 
Karlovy Vary ze dne 15. 10. 2002 pro 

období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003. 
Dále vždy dle dalších usnesení.

Čl. 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
(1) Obecně závazná vyhláška města 
Karlovy Vary o nakládání s komunál−
ním odpadem č. 2/1998
(2) Dnem 31. 12. 2002 Nařízení města 
Karlovy Vary, kterým se mění ceník 
úhrad za nakládání s komunálním 
odpadem v územním obvodu města 
Karlovy Vary č. 18/2001.

Čl. 16
Účinnost

Tato vyhláška byla vyhlášena dne 30. 
10. 2002 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 
2003.

Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek

Náměstek primátora 
města Karlovy Vary

Ing. Josef Malý

Příloha č. 1
Stanoviště sběrných nádob 

na separovaný sběr
(využitelných složek komunálního 
odpadu)
papír − modrá
sklo − zelená
plast − žlutá
Bohatice − U Trati, S. K. Neumanna, 
Štúrova, Lomená, Na Výšině, Vilová, 
Kamenického
Čankov
Doubí  Studentská, Modenská  
sídliště, Modenská x K Linhartu, 
Jahodová, Ovčárna
Drahovice − Mattoniho nábřeží x 
Sportovní, Mattoniho nábřeží, Vítězná 
(mlékárna), Vítězná (T pod tvrzí), 
Úva l ská  (u  h ř i š t ě ) ,  Úva l ská  
(autoškola), Stará Kysibelská (pod 
rozvodnou), Východní (sídliště)
Dvory − V. Meerwalda, Lipová, 
K. Kučery, Sklářská
Hůrky − Hůrky (č. 105, Pražská silnice
L id i cká  (u  S l áv i e ) ,  L id i cká  
(pedagogická škola), Gagarinova, 
Gagarinova x Maďarská, Karla Čapka, 
Mozartova, nábř. Jana Palacha, Jateční 
(dětské hřiště), 5. května, Anglická 
(sídliště)
Obchodně správní území − Bulharská 
x Varšavská, Zeyerova, nám. Dr. M. 
Horákové, Magistrát města
Olšová Vrata
Počerny
Rosnice
Růžový Vrch  Krušnohorská, 
C h o m u t o v s k á ,  V o d á r e n s k á ,  
Plešivecká, Sedlec, Ke Hřišti, 
Merklínská
Rybáře  Sokolovská, Šmeralova, 
Majakovského x Buchenwaldská, 
Konečná, Severní x Konečná, Severní, 
U  K o u p a l i š t ě ,  M l á d e ž n i c k á ,  
Kosmonautů, Mlýnská, Čankovská, 
Požární
Stará Role  Janáčkova, Závodu Míru x 
Fibichova, Okružní x Svobodova, 
Hlávkova, Dvořákova, Nádražní, 
Borová, Závodu Míru x Školní, 

Okružní  (č .  35) ,  Svobodova,  
Rolavská, Javorová, Fibichova, 
Jabloňová, Zlatý kopeček
Tašovice − Česká, SopečnáTuhnice − 
Krymská x Charkovská, Bečovská, 
Šumavská, Chelčického, Brigádníků, 
Šumavská x Poštovní, Krymská 
(Meteor)
Vnitřní lázeňské území − Pražská 
silnice, Hynaisova, Zámecký vrch, 
Krále Jiřího

Příloha č. 2
Sběrné dvory pro odkládání 

nebezpečných složek komunálního 
odpadu, objemného odpadu a 

stavebního a demoličního odpadu

Sběrný dvůr Růžový Vrch
Adresa: nad horním nádražím, sjezd 
z ulice Jáchymovská  provozuje 
RESUR spol. s r.o. se sídlem 
Mostecká 187, 362 32 Otovice

Sběrný dvůr Rybáře
Adresa: v ulici Buchenwaldská 
křižovatka s ulicí Celní (naproti 
prodejně Prima) − provozuje ASP 
služby spol. s r.o. se sídlem Čankovská 
61, 360 05 Karlovy Vary
Provozní doba (obou sběrných dvorů):
Pondělí  pátek 9.00  17.00 hodin
Sobota 9.00  12.00 hodin
Provádí se sběr:
− televize
− barvy
− pračky
− rozpouštědla
− lepidla
− kyseliny, hydroxidy
− sporáky
− vyřazený nábytek a jeho části
− boilery

1)− vyřazené chladničky
−  z a ř í z e n í  s  o b s a h e m  
chlorfluoruhlovodíků
− koberce, lina, podlahové krytiny

1) další možnost − od 1. 1. 2003 podle 
§38 zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech  povinnost zpětného odběru 
povinnou osobou (prodejce)

Příloha č. 6
Místa určená k předání stavebního 

a demoličního odpadu 
fyzických osob

Sběrné místo Západní 1402/67, 
Karlovy Vary − Tuhnice
Adresa: Areál oprávněné osoby − 
provozuje Služby Kattenbeck spol. 
s r.o., se sídlem Západní 1402/67, 360 
01  Kar lovy  Vary   Tuhnice ,  
telefon: 32 278 13.
Provozní doba:
Pondělí  pátek 6.00  14.30 hodin

Sběrné místo Karlovy Vary − Sedlec 
(odkaliště Rádler)
Adresa: Areál oprávněné osoby − 
provozuje fyzická osoba oprávněná 
k podnikání Vladimír Marek s místem 
podnikání Závodu Míru 821/75, 
3 6 0  1 7  K a r l o v y  V a r y ,  

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

22. listopadu až 8. prosince budou 
přistaveny po dobu tří dnů 

v lokalitách:
22. až 24. listopadu

Olšová Vrata Revoluční
Josefa Lady

Hůrky K Letišti
Pražská silnice

Drahovice Mozartova
Vítězná
Úvalská
Lidická
Boženy Němcové
Drahomířino nábřeží
Mattoniho nábřeží
Maďarská

L. O. Č. Fügnerova
Krále Jiřího
Zeyerova
Zámecký Vrch
Libušina

29. listopadu až  1. prosince
Tuhnice Krymská

Vrázová
Bečovská
Brigádníků
Plzeňská

Doubí Skalní
Modenská
U Dětské vesničky
K Přehradě
Svatošská

Tašovice Sopečná
U Brodu

Dvory V Lučinách
Karla Kučery
Chebská

6. až 8. prosince
Stará Role Školní

Borová
Počernická
Partyzánská
Luční

Počerny
Sedlec Merklínská
Rosnice
Čankov
Rybáře Kosmonautů

U Koupaliště
Třeboňská
Hybešova

Růžový Vrch Plešivecká
Krušnohorská

Bohatice Na Výšině
Táborská
Štúrova
Kamenického

telefon: 35 624 97
Provozní doba:
Pondělí  pátek 7.00  16.30 hodin
Sobota 7.00  12.00 hodin
Provádí se sběr (obě sběrná místa):
− beton
− cihla
−  tašky a keramické výrobky
− směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek

VYHLÁŠKA
7

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary,
 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) č. 4/2002
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ATLETIKA
ACD Růžový Vrch, ZŠ Krušnohorská 11, kontakt 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost (po, st, pá 15 − 19 hod.)
ZŠ Konečná 25, kontakt 353 564 119

Multifunkční sportovní areál pro veřejnost (po − pá 15 − 21 hod., so − ne 
9 − 21 hod.)

HOKEJ
HC Energie, Zimní stadion, kontakt: 353 449 174

Extraliga ledního hokeje
8. 11. 17.30 HC Energie − Kazaň (Rusko) přátelské utkání

12. 11. 17.30 HC Energie − Plzeň
19. 11. 17.30 HC Energie − Litvínov
24. 11. 17.30 HC Energie − Vsetín
3. 12. 17.30 HC Energie − Vítkovice

KOPANÁ
SK Buldoci, Karlovy Vary  Dvory, kontakt: 353 449 042

9. 11. 10.15 hřiště Dvory divize muži KVA −  FSC Libuš
16. 11. 10.15 krajský přebor muži KV  B − FC Cheb

MALÝ FOTBAL
Hřiště a hala AC Start, hala Slavia, kontakt: 607 852 242

každé pondělí a  středa
 17.00 liga malé kopané

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

9. 11. 18.00 BK − Ostrov krajský přebor muži
16. 11. 15.00 BK − Kralupy dorost. liga  ml. dorostenky
17. 11. 9.00 BK − Kompresory ml. dorostenky
23. 11. 17.00 BK − Slovanka Praha extraliga st. dorostenky

19.00 BK − Sokolov B krajský přebor muži
24. 11. 11.00 BK − Sokolov C krajský přebor muži
30. 11. 17.00 BK − Slaný extraliga st. dorostenky

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), kontakt 607 601 858
9. 11. 9.00 SKK A − Dobřany

SKK C − SKK Kraslice B
14.00 SKK E − Slovan K. Vary B

SKK D −  Sokol Útvina C
16. 11. 9.00 SKK A − Loko Cheb

SKK C − Jáchymov A
14.00 SKK B − Loko Cheb C

SKK E − Sokol Teplá C
SKK D − Jáchymov C

23.11. 9.00 SKK A − Sokol Teplá A
SKK B − Jiskra Šabina B
SKK C − Loko Cheb B

14.00 SKK E − Slavia K. Vary C
SKK D − Sokol Teplá D

30. 11. 9.00 SKK A − Jiskra Hazlov
SKK C − Sokol Teplá B
SKK B − Slavia K.Vary B

14.00 SKK E − Slavia K.Vary D
SKK D − Slavia K.Vary C

7. 12.  9.00 SKK A  − Jiskra Aš
SKK B − SKK Kraslice B
SKK C − Jiskra Hazlov B

14.00 SKK D − SKK E  klubové derby
RICOCHET

Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, kontakt: 353 449 094
každý měsíc sobotní klubové turnaje

SKATEBOARD
Kontakt 353 563 261

Skate Park  Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. (hala  
bývalá kasárna Rybáře)
Koupaliště Rolava ovál pro in  line bruslaře

ŠERM
TJ Lokomotiva − hala AC START stadion Závodu míru

16. 11. Lázeňský pohár − turnaj v šermu 
TJ Lokomotiva

23. 11. Cena časopisu Promenáda
10.00 kord žačky
13.00 kord žáci

24. 11. Cena PIMA
10.00 kord juniorky
13.00 kord ženy

VOLEJBAL
hala AC START stadion Závodu míru,

 23. 11.  turnaj OÚ Karlovy Vary  

STOLNÍ TENIS
hala AC START stadion Závodu míru

30. 11. Turnaj 

ŠACHY
KŠ Tietz K. Vary, kontakt: M. Fryč, tel.: 608 730 294. Hrací místnost: 

salonek restaurace Na Vysoké, Dalovice
10. 11. 10.00 KŠ TIETZ A − KŠ TIETZ B
17. 11. 10.00 KŠ TIETZ A − FR. LÁZNĚ
každý čtvrtek 16.30 a pátek 17.00 Dům dětí a mládeže šachový kroužek

Změna programu vyhrazena                        Sestavil František Řezáč

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, K. Vary, tel. 353236605, 603437958

30. 11. celý den praktický kurz SCHIATZU masáží, doplní 
přednášky

6. a 20. 11. 18.00 Reiki večer, živá cesta reiki, meditace, pořádá Ateliér 
duše Praha

13. a 27. 11. 18.00 Mudr. Petr Kadleček: Terapie barvou II. seminář 
arteterapie − sebevyjádření výtvarnou prací

14. a 28. 11. 18.00 Anna Wolfová: Astrologie seminář − Slunce ve 
znameních, objednat předem

3. 11. 10.00 Antonín Baudyš jr.: Bonsaje, o pěstování a zvlášt−
Nostech bonsají, praktická ukázka

5. a 19. 11. 18.00 Milan Jandourek: Čínská medicína v praxi
12. 11. 18.00 Zdena Batíková: Filosofie duchovních nauk

7. a 21. 11. 18.00 Viktor Gajdoš
15. 11. 18.00 Odvádění přivtělených duší Antonín Baudyš jr.
26. 11. 18.00 Astrologie, tarot a kabala ve vztahu k dennímu 

životu, s poučením jak reagovat na každodenní 
situace Petr Lehner

DEN STUDENSTVA
14. − 17. listopadu

14. 11. 19.30 Divadlo Husovka Pingl story
15. 11. 8.00  − 12.00 AC Start turnaj v odbíjené (smíšená družstva) 

středních a vyšších škol a středních učilišť 
o „Putovní pohár primátora města Karlovy Vary“

17.00 kino Čas produkce filmu Perníková věž
16. 11. 20.00 Lidový dům koncert skupiny Extasy of St. 

Theresa, vstupné 50 Kč
17. 11. 10.00 − 16.00 Vřídlo prohlídka starého suterénu

10.00 − 16.00 Muzeum Nová louka výstava Vřídlovec
16.00 přednáška Mgr. Jiřího Klsáka
17.00 klub Rotes Berlin  koncert skupiny Kurtyzány 

z 25. avenue
14.00 Hvězdárna prohlídka je spojena vždy s některým 

programem
audiovizuální pořady:

14.00 Honba za novami
15.00 Magie Karlovarské krajiny

přednášky:
16.00 1972 − 2002 Třicet roků od projektu Apollo, 

přednáší Milan Halousek, Pardubice
pozorování (pouze je−li jasno):

14.30 a 15.30 Sluneční fotosféra
18.00 Podzimní noční obloha

Změna programu vyhrazena                                   Sestavila Iva Florianová

Vstupenky pouze do naplnění kapacit sálů



PROGRAMY 9

AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM

ART 38 a.s.
Západní 63, tel.: 353 229 607

23. 11. 19.30 Thermal, velký sál Lucie Bílá se skupinou BOOM 
BAND, host: Jiří Korn

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.: 353 178 111

Začátky představení v 19.30
9. 11. Z. Šmíd, A. Franková: Hanes a Katarína

12. 11. Lubomír Feldek: Smrt v růžovém
16. 11. premiéra: Bajky aneb přežít na širém moři, dramatiza−

ce bajek R. Kiplinga aj. Thurbera
17. 11. A. Franková: Nechte na hlavě − o letmých dotecích 

života hraje a zpívá Dagmar Hubičková
24. 11. Tom Murphy: Město beze smíchu

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 353 447 021

od 6. 11. Trialog, výstava: Jitka Barochová, Lev Havlíček a 
Karel Koštejn (do 28. 11.)

FILMOVÝ KLUB
Kino Drahomíra, Vítězná 52, tel.: 353 229 185

7. 11. 19.30 Léto k nepřežití, USA 2001
14. 11. 19.30 Ticho, Japonsko 1971
21. 11. 19.30 Večer filmového klubu − představení pouze pro členy!
28. 11. 19.30 Božská komedie, Portugalsko 1996

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I. P. Pavlova 14, tel.: 353 222807

8. 11. 19.30 Lázně I Zahajovací koncert PSAD
15. 11. 19.30 Městské divadlo Závěrečný koncert PSAD
20. 11. 19.30 GH Pupp Felix Mendelssohn Bartholdy: Hebridy, 

Edward Elgar: Koncert pro violoncello a moll, Maurice 
Ravel: Pavana za mrtvou infantku, Maurice Ravel: 
Klavírní koncert G Dur, dirigent: Miloš Formáček

28. 11. 19.30 Lázně I Johannes Brahms: Variace na Haydnovo téma, 
Richard Strauss: Koncert č. l Es dur pro lesní roh, 
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur, dirigent 
Mario Košik, sólo Aleš Janoušek

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
Goethova stezka 6,tel: 353 224 387, fax: 353 224 388, 

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

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy
do 10. 11. Možnosti proměny, České umění 1980 − 2000 ze sbírek 

Českého muzea výtvarných umění v Praze
21. 11. 17.00 vernisáž Zdeněk Seydl: Retrospektivní výstava kresby, 

grafiky, scénických návrhů a obrazů (do 31. 1. 2003)
stálá expozice: České umění 20. století ze sbírek GU 
Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění  
J. Preislera, A. Slavíčka, J. Zrzavého, J. Čapka, J. Šímy, 
K. Lhotáka, M. Medka, K. Nepraše, V. Boštíka, V. 
Janouškové, O. Slavíka, Z. Sýkory ad.

6. 11. 19.30 Najponk Trio  − první koncert z cyklu Jazz v galerii 
představí moderní jazz v podání kapely pianisty Jana 
Knopa

7. 11. 19.00 Marion − koncert vokálně instrumentálního souboru 
židovské hudby

13. 11. 19.30 Ester Kočičková & Lubomír Nohavica v roli zpěvač−
ky mísící nadhled, parodii, originalitu a trapnost se 
představí jedinečná moderatizátorka Rádia Limonádový 
Joe a televizního Ženského hlasu, tentokrát v programu 
plném emotivních šansonů a sympatické barové atmo−
sféry

RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY
Sedlecká 5, tel.: 353 578 700

každé úterý 16.00 pracovní schůzky dospělých členů a pro veřejnost
každou středu 16.00 kroužek mládeže − radioamatérský dálkový provoz
každý čtvrtek 16.00 kroužek mládeže − technika
Závody na Blatenském vrchu:

2. a 3. 11. 15.00 Marconi memorial EU 2002 (A1 Contest)
9. a 10. 11. 11.00 OK − DX Contest krátké vlny, Mistrovství ČR

17. 11. 9.00 Provozní aktiv − listopad, závod mistrovství ČR 
juniorů

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, Karlovy Vary, tel: 353 222 434

do 24. 11. přízemí Artkontakt Karlovy Vary 2002, výstava 
1. patro výstava Střední průmyslové školy keramické 
v Karlových Varech ke 130. výročí založení

28. 11. 19.00 Slavné karlovarské osobnosti přednáška 
PhDr. Stanislava Burachoviče

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e−mail:klubpaderewski@volny.cz, 
představení začínají v 19.30 hodin, vstupenky je možno zakoupit 

v kině Čas, tel.: 353 223 272, provozní doba po − so: 9 − 21, ne 13 − 21 
do 5. 11. Jak jsme kdysi začínali… výstava nejranější tvorby 

členů Karlovarské oblasti výtvarných umělců
5. 11. přednáška Meditace lék i cesta Rádžajóga − Královská 

cesta sebepoznání, čtvrtá ze série šesti přednášek slouží
cích k orientaci ve světě meditace, povídání a praktické 
ukázky poznávání života i sebe sama v podání Marka 
Manna, který nasbíral bohaté zkušenosti s meditační 
praxí přímo v Indii

8. 11. 18. 30 vernisáž výstavy Ryba ryb − Zdeněk Slába, závěsné 
keramické plastiky inspirované texty skupiny Majerovy 
brzdové tabulky, (potrvá do 31. 12.)

8. 11. 19.30 Majerovy brzdové tabulky, ozvuky keltské hudby ve 
zvukomalebné, magické a náladotvorné hře s krásnými 
slovy a akustickými nástroji, jedna z nejnezařaditelněj
ších současných kapel

18. 11. Jan Sahara Hedl − majitel nezaměnitelného hlasu 
Precedensu z éry před Bárou Basikovou a autor oceňo
vaného alba Matka Zebra tentokrát v sólovém provedení 
s kytarou

19. 11. přednáška Meditace lék i cesta Džňánajóga − Přemýšlení 
až na konec času, další z přednášek jogína Marka Manna, 
který nasbíral bohaté zkušenosti s meditační praxí přímo 
v Indii

21. 11. 17.30 Ateliér ženské duše − jak pečovat o nitro, aby bylo 
krásné, zdravé, svěží a co více naplněné a šťastné, 
přednášky i praktická cvičení relaxací, masáží, základů 
astrologie a feng shuej

24. 11. Keltská hudba z povzdálí, klubový pořad členů DaD 
kvintetu, jeho hostů a Velmi malého komorního orchestru 
Varvary Divišové, písničky inspirované keltskou a irskou 
lidovou hudbou, tentokrát v lehce tvrdším kabátě

26. 11. přednáška Čchi kung, o 4000 tisíce let starém cvičení a 
o jeho možnostech, které jsou důležité i pro dnešního 
člověka bude přednášet Marcel Adamec

29. 11. Nocí bloudit ulicí, slavné filmové melodie vážně i 
nevážně přednesou žáci prof. Jany Přibilové (Základní 
škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary−Rybáře), 
zazní nejen skladby Freda Astaira a Ginger Rogersové, 
ale i mnoho dalších

JUNÁK
Svaz skautů a skautek

Skautský dům, Borová 10, Stará Role, kontakt: tel.: 353 564 845
9. 11. 9.00 Klíč k městu Karla IV Šibeniční vrch − Drahovice, 

centrum města, celostátní závod hlídek

Změna programu vyhrazena                               Sestavila Jitka Arnoldová

15. 11. A. S. Band − Funky Fussion − koncert ke Dni studentů

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve městě

přináší časopis
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MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH
Divadelní nám. 2. tel.: 353 221 883

5. 11. 19.30 P2 Jean−Claude Carriere: Terasa, divadlo Na zábradlí
Praha, režie Jiří Pokorný, hrají: Leoš Suchařípa,
Bohumil Klepl, Jorga Kotrbová, Marie Málková

6. 11. 19.30 Hradišťan s Jiřím Pavlicou, moravská cimbálová
muzika z Uherského Hradiště představí tvorbu houslisty
a skladatele Jiřího Pavlici

12. 11. 19.30 William Shakespeare:Večer tříkrálový, MDKV, jedna 
z autorových nejslavnějších a nejhranějších komedií,
režie Oto Ševčík

13. 11. 19.30 P4 Agatha Christie: Past na myši (Mousetrap), MDKV,
divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie
Daniel Fleischer − Brown

16. 11. 19.30 P. I. Čajkovskij: Labutí jezero, Městské divadlo Ústí   
nad Labem, balet, režie Vlastimil Harapes, 

17. 11. 15.00 Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupežníků, MDKV,
pohádka, v níž se objeví skutečně čtyřicet loupežníků,
režie:Tomáš Dvořák

19. 11. 19.30 P3 Josef Skružný: Kometa Hanzelínova, Studio Ypsilon
Praha, komedie plná vtipných nápadů, překvapivých
gagů a častých situačních proměn, režie Jan Schmid,
hrají a zpívají: Miroslav Vladyka, Jan Jiráň, Jaroslava
Kretschmerová, Jana Synková, Miroslav Kořínek a další

20. 11. 19.30 Josef Skružný: Kometa Hanzelínova, Studio Ypsilon
Praha, režie Jan Schmid

23. 11. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová
princezna, ve spolupráci Městského divadla v KV 
a Operního studia MPCAD, divadelní inscenace duetů,
árií a slavných scén z operet Emmericha Kálmána, režie
Dalibor Janota, dirigent Josef Chaloupka, účinkují mladí 
operní pěvci a sólisté předních operních scén

24. 11. 15.00 P9 Dana Bartůňková: Strašidelný mlýn, pražská
divadelní agentura pro děti, ve mlýně se dějí divné věci,
bydlí tam totiž dvě směšná strašidla Bubulis a Bobolis,
která hlídají zlatý poklad, děti si kromě napětí užijí 
i spoustu legrace a písniček

26. 11. 19.30 Maria Lado: Obyčejný příběh (naivní bestseller),
MDKV, laskavý a humorný příběh o lásce, která hledá
sama sebe, režie: Oxana Smilková

27. 11. 19.30 P6 Bohumil Hrabal: Bambini di Praga, Divadlo Bez
zábradlí Praha, režie Ladislav Smoček, hrají: Karel
Heřmánek, Zdeněk Žák, Jana Šulcová, Rudolf
Hrušínský, Jiří Krytinář a další

30. 11. 19.30 premiéra P1Václav Havel: Largo Desolato, MDKV,
absurdní hra aneb Česká klasika, přestože hra byla
napsána v roce 1984, leccos ze světa hlavního hrdiny
Leopolda Kopřivy přetrvává dodnes, dramatik ho navíc
sleduje z nezvyklého úhlu, což textu dodává "jisté
zvláštnosti," "jisté komičnosti," zkrátka nepřehlédnutel−       
ného faktu vykolejenosti a absurdity, nastudoval kmeno−      
vý režisér Havlových her Andrej Krob, v hlavní roli 
František Olšovský, dále hrají: Daniel Červinka, Hana
Franková, Vojtěch Efler, Radek Bár, Lucie Domesová,
Karel Beseda, Pavel Liška, Zbigniew Kalina, Mona
Matylda Modrá

DIVADLO HUSOVKA
Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2

Tel.: 353 22 18 83, 353 22 58 01
6. 11. 19.30 Kuan Chan  čching: Letní sníh, MDKV, byla jednou

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

8. 11. 21.00 Panoptikum, koncert karlovarské pub jazzové partičky,
která hraje vlastní skladby stejně dobře, jako Herbieho
Manna nebo Santanu

15. 11. 21.00 GANG−ALA−BASTA, koncert předskokanů pražského
koncertu Massive Attack, mladá kapela kombinující rock
s přednatočenými smyčkami, tanečními rytmy a zpěvač−      
kou v popředí

19. 11. 19.30 Hazard IX. Fast Food neboli Čerstvý žrádlo, MDKV,
improvizace! žádný text, žádná scéna! jenom herci a vy!
pokračování oblíbených neopakovaných večerů ze série
Jednou a dost, režie Daniel Fleischer − Brown

26. 11. 19.30 punková opera TY SYČÁCI − SSSS..., libreto opery 
o čtyřech dějstvích napsal nepřehlédnutelný básník,
rocker a experimentátor Petr Váša, hudbu složili členové
skupiny Ty syčáci − Petr Váša, Tomáš Fröhlich a Petr
 Zavadil, kteří operu předvedou v dekoracích Víta
 Ondráčka

29. 11. 21.00 Jazzový Pátek Elena Suchánková & Jocose Jazz,
mladou výraznou jazzovou zpěvačku doprovodí
Miroslav Linka: kytara, Radek Krampl: vibrafon, Vítek
 Švec: basa a Pavel Razím: bicí, očekávejte i hostování
některého z dechových hráčů

DIVADLO DĚTÍ (KAPSA)
Vítězná 51, tel.:353 220 086, 

scéna Karlovarského hudebního divadla
10. 11. 15.00 Pohádka o Kvítkovi Vítkovi
17. 11. 15.00 Pohádka o Bacílkovi
23. 11. 15.00 dětské hřiště U Ferdy Mravence Drahovice, v lese za 

hřbitovem Pytlování aneb Máme rádi zvířata, sběr 
plodů pro lesní zvěř, soutěže a hry s Karlovarským 
hudebním divadlem

24. 11. 15.00 Pohádka Karlovarského hudebního divadla

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

Pátek a sobota (s výjimkou 8. a 16. 11.)
18.30 Honba za novami − pořad o proměnných hvězdách 

aneb může se Slunce stát novou?
19.30 Na křídlech Pegasa − pozorování za jasné oblohy

Přednášky v rámci Podzimního astronomického workshopu 2002
8. 11. 19.00 Leonidy, letos naposledy, přednáší Mgr. Pavel Koten, 

AÚ Ondřejov
16. 11. 15.00 Odkaz Charlese Messiera, přednáší Jan Skalický, 

Astronomická společnost Hradec Králové
16. 11. 19.00 Jak umírají komety?, přednáší Martin Lehký, 

Astronomická společnost Hradec králové
17. 11. 16.00 1972 − 2002 Třicet roků od projektu Apollo, přednáší 

Milan Halousek, Pardubice

KARLOVARSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 229 565

do 17. 11. Vřídlovec − geologie, archeologie, umělecká řemesla
27. 11. 17.00 vernisáž Slavkovský porcelán 1792 − 2002 výstava 

k 210 výročí založení porcelánky v Horním Slavkově 

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Kaple sv. Ondřeje, Ondřejská ul., 

kontakt: Ondřej Petrželka, tel.: 606 349 848
9. 11. 15.00 Dr. Jiří Grygar: Zatmění slunce, měsíce a rozumu, 

přednáška s diskusí

KRAJSKÁ KNIHOVNA
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365

po − út, čt − pá 13.00 − 18.00 Multimediální centrum, internetový portál pro 
děti a mládež Mudrc

každý čtvrtek 15.00 − promítání filmů pro děti

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čankovská 9, tel.: 353 564 222

nabízí všem dětem zajímavé využití volného času v mnoha zájmových 
kroužcích

Změna programu vyhrazena      Sestavila Jitka Arnoldová

KLUB PŘÁTEL KARLOVÝCH VARŮ
pořádá

v neděli 24. listopadu od 9 do 17 hodin
ve společenském sále Lázní V

XII. HISTORICKÝ SEMINÁŘ 
KARLA NEJDLA

Zájemci o regionální historii jsou srdečně zváni




