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K AR L O VAR S KÉ

Vánoční slovo primátora

Změny rozmístění agend 
magistrátu města

V minulém čísle KRL jsme vás 
informovali o změnách, souvisejí−
cích s reformou veřejné správy a se 
z á n i k e m  o k r e s n í h o  ú ř a d u .  
Magistrát města bude výkon 
nových i stávajících agend zabezpe−
čovat ve dvou objektech: v budově 
stávajícího magistrátu města 
v Moskevské ulici a v budově 
b ý v a l é h o  o k r e s n í h o  ú ř a d u  
U Spořitelny.

Aby mohl být od příštího roku 
plynule zajištěn chod jednotlivých 
agend, proběhne během čtyř 
víkendů v prosinci a lednu 2003 
stěhování některých odborů.

Magistrát města je veden snahou 
minimalizovat provozní problémy 
tak, aby pokud možno nedocházelo 
k omezení služeb pro veřejnost. 
Budou se však postupně měnit 
telefonní čísla agend magistrátu 
města.

V níže uvedeném schématu jsou 
uvedeny informace o harmonogra−
mu změn u jednotlivých agend, 
které jsou určeny ke kontaktu 
s veřejností podle data stěhování, 
objektu a umístění v něm, včetně 
tel. čísel uvedených pouze konco−
vým trojčíslím, které se připojí 
k předvolbě 353 118. Z důvodu 
rozsahu jsou uvedeny pouze změny, 
nikoliv celkový přehled všech 
činností magistrátu města.

Agendy určené veřejnosti, které 
zásadně nemění své místo ani 
t e l e fonn í  spo jen í ( zůs t áva j í  
v budově magistrátu na stejném 
poschodí) např. matrika, evidence 
obyvatel, kultura, lázeňství, 
investice, některé agendy odboru 
dopravy, odboru architektury a 
rozvoje, odboru majetkoprávního a 
hospodářského apod. nejsou 
v přehledu zahrnuty a občané je 
naleznou na stejném místě jako 
dosud.

Případné dotazy k vyřizování 
požadavků veřejnosti Vám rádi 
sdělí vedoucí jednotlivých odborů 
magistrátu města.

pokračování na str. 3

Fungování 
magistrátu v období 

Vánoc

V pondělí 23. prosince 
(úřední den) a v úterý 31. 
prosince (neúřední den) 
bude magistrát přístupný 

veřejnosti pouze 
do 12.00 hodin.

Vážení karlovarští spoluobčané,
Pomalu se blíží konec kalendářní−
ho roku a nastává čas vánoční, 
období, které je již po dlouhá 
staletí spojováno s mírem, klidem 
v duši a celkovou životní pohodou. 
Pro většinu z nás však přinášejí 
Vánoce také chvíle, kdy máme po 
celoročním shonu čas tak trochu 
přibrzdit, nalít si dobrého vínka a 
při chroupání vánočního pečiva si 
připomenout vše, co se nám 
v právě končícím roce podařilo.

Týká se to jak úspěchů či nezda−
rů osobních a rodinných, tak toho, 
co se událo na poli pracovním, 
tedy v profesi, kterou vykonáváme.

Pravda je, že ne všechno se zdaří 
jednotlivci, natož pak městu 
plnému občanů, z nichž každý je 
osobností a má své vyhraněné 
představy o tom, co považuje za 
nejdůležitější. Jednoho trápí 
například zdravotní problémy, 
takže by uvítal modernizaci 
nemocnice, nákup sanitek či 
zlepšení práce lékařské pohoto−
vosti, jiný se pro změnu vyžívá 
v kulturních či sportovních akcích 

a preferoval by tedy výstavbu 
multifunkčních sálů, nebo alespoň 
rekonstrukci stávajících zařízení, 
třetí občan právě nemá kde bydlet 
a žádá od města urychlenou 
výstavbu bytových domů, čtvrtého 
zlobí nepořádek na ulicích a 
pátého nevyhovující stav silnic a 
chodníků, šestý se zase necítí být 
bezpečen před kapsáři … 

Co člověk, to názor a my, Vámi 
zvolení vedoucí představitelé 
města, jsme na svých místech 
proto, abychom Vám naslouchali 
a snažili se všechny požadavky 
vyhodnotit a vyřešit je ke všeobec−
né spokojenosti a prospěchu nás 
všech. Tak tomu bylo po celý rok a 
pokud jsme ne každému vyhověli 
v jeho představách a přáních, 
pevně věřím, že v příštím roce bude 
procento nespokojených občanů 
zase o nějaký ten díleček nižší. 

Na tomto místě se sluší poděko−
vat voličům, kteří nám v listopado−
vých volbách dali důvěru k sesta−
vení týmu složeného ze širokého 
názorového spektra několika 
politických stran. To je nejen podle 

mého názoru,  jistou zárukou 
objektivity budoucích rozhodnutí, 
která budou jedenáctičlennou 
radou města přijímána a realizo−
vána ve prospěch našeho krásného 
města. 

Věřím, že až se po roce vrátím 
k tomuto předvánočnímu zamyšle−
ní, budu moci se stejně klidnou 
myslí jako dnes konstatovat: 
Karlovy Vary jsou městem na 
dobré cestě, poctivě žít a pracovat 
v něm není pro nikoho z nás žád−
nou ostudou. 

Užijme si proto zasloužených 
dnů volna, spojených se svátky 
vánočními, relaxujme v kruhu své 
rodiny či dobrých přátel, zahoďme 
alespoň na pár dní všudypřítomné 
starosti a nebojme se naopak 
vyjádřit si vzájemnou náklonnost a 
lásku. A po Novém roce − s novým 
elánem do práce ! 

To nejenom Vám, drazí spolu−
občané, ale také sám sobě přeje 
primátor města Karlovy Vary, 
                 Mgr. Zdeněk Roubínek
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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*

 * končí u Tržnice

 * končí u Tržnice

PROVOZ MHD O VÁNOCÍCH

Dne 24.12. 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.

Dne 25.12. 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.

Dne 31.12. jsou denní linky  
ukončeny mezi 20. a 21. hodinou. 
Noční linky jedou podle zvláštního 
jízdního řádu od cca. 21.00 hodin 
nepřetržitě až do půlnoci.

Dne 1.1. 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.: 353 505 353 
(nepřetržitě).

Mgr. Jakub Mráz

Garáže MHD 
Drahomíra
Východní
Lidická
Tržnice
Horní nádraží
Pivovar
Rozcestí U Koníčka
Stará Role
Stará Role 
Rozcestí U Koníčka
Pivovar
Horní nádraží
Tržnice
Lidická
Východní
Drahomíra
Garáže MHD

Divadelní náměstí
Richmond
Na Vyhlídce
U Jara
Tržnice
Moskevská
Dvory
Doubský most
Doubí
Doubí
Doubský most
Závodiště
Moskevská
Tržnice
U Jara
Na Vyhlídce
Richmond
Divadelní náměstí
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 Alexander 
Klimeš
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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.

Pro cestu tam doporučujeme 
využít některý z těchto spojů:
Vlak 17102,  jezdí denně:
K. Vary dolní nádr.: 8:37
K. Vary horní nádr.: 8:44
Stará Role: 8:49
Nové Hamry: 9:34
Pernink: 9:53
Horní Blatná: 9:59
Vlak 17104, jezdí denně:
K. Vary dolní nádr.: 11:08
K. Vary horní nádr.: 11:14
Stará Role: 11:19
Nové Hamry: 12:03
Pernink: 12:23
Horní Blatná: 12:29
Vlak 17140, jezdí v pracovní dny:
K. Vary horní nádr.: 12:27
Stará Role: 12:32
Nové Hamry: 13:10

Pro cestu zpět doporučujeme 
využít některý z těchto spojů:
Vlak 17143, jezdí v pracovní dny:
Nové Hamry: 14:02
Stará Role: 14:42

K. Vary horní nádr.: 14:47
K. Vary dolní nádr.: 14:54
Vlak 17105, jezdí denně:
Horní Blatná: 14:08
Pernink: 14:23
Nové Hamry: 14:44
Stará Role: 15:42
K. Vary horní nádr.: 15:47
K. Vary dolní nádr.: 15:53

Vlak 17145, jezdí v pracovní dny 
mimo 23.XII.−3.I.:
Nové Hamry: 15:25
Stará Role: 16:11
K. Vary horní nádr.: 16:16
K. Vary dolní nádr.: 16:22
Vlak 17107, jezdí denně:
Horní Blatná: 16:08
Pernink: 16:20
Nové Hamry: 16:40
Stará Role: 17:22
K. Vary horní nádr.: 17:27
K. Vary dolní nádr.: 17:34

Pro zájemce o večerní lyžování 
jsou nejvhodnější spoje:
Vlak 17110, jezdí denně kromě 24., 
25. a 31. XII.:
K. Vary dolní nádr.: 18:05
K. Vary horní nádr.: 18:14
Stará Role: 18:19
Nové Hamry: 19:01
Pernink: 19:21

Vlak 17131 jezdí denně kromě 24., 
25. a 31. XII.:
Pernink: 21:51
Nové Hamry: ¨22:09
Stará Role: 22:49
K. Vary horní nádr.: 22:54
K. Vary dolní nádr.: 23:00
Cena zpáteční jízdenky činí:
K. Vary dolní nádr. − N. Hamry a zpět: 
‘ 50 Kč
K. Vary dolní nádr. − Pernink a zpět: 

65 Kč
K. Vary horní nádr. − N. Hamry a zpět: 

43 Kč
K. Vary horní nádr. − Pernink a zpět: 

58 Kč
Stará Role − N. Hamry a zpět:  36 Kč
Stará Role − Pernink a zpět: 50 Kč
Lyže se přepravují zdarma.

Lyžařům můžeme nabídnout 
dostatečnou kapacitu volných míst ve 
vlaku. Jsme připraveni v případě 
dobrého počasí a příznivých sněho−
vých podmínek vlaky posilovat o další 
vagóny.

O možnostech dalšího spojení se 
můžete informovat v kanceláři ČD na 
tel.: 353 223 377.

Ing. Petr Baroch, přednosta 
železniční stanice Karlovy Vary

Vlaky pro lyžaře do Krušných hor
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 Harmonogram změn v umístění jednotlivých agend magistrátu města 
prosinec 2002 − leden 2003

CC

BBAA

Budova současného okresního úřadu (od 1. 1. 2003 Magistrát města 
Karlovy Vary, U Spořitelny 2)
telefonní ústředna 353 118 111, předvolba 353 118 (u jednotlivých 
agend je uváděno pouze koncové trojčíslí − pobočka)
změny od 9. 12. 2002 tel. pobočka

vedoucí odboru 554
soc. dávky − nezaměstnaní 540, 541, 545
soc. dávky − zdravotně postižení, senioři 547
soc. dávky − péče o rodiny s dětmi 560 − 562, 565
umísťování do zař. soc. péče 569

vedoucí odboru 510
vedoucí oddělení územního řízení 503
vedoucí oddělení stavebního řízení 516
stavební řízení − rodinné domky 515
stavební řízení − úpravy bytů 508
reklamy 502
drobné provozovny 520
zahrádky 519

změny od 16. 12. 2002

vedoucí oddělení 670
řidičské průkazy 676, 677
technické průkazy, SPZ 672, 674, 678
evidence motorových vozidel 671, 673, 675

změny od 23. 12. 2002

vedoucí odboru 735
odpadové hospodářství 743−746
ochrana zeleně 732,733
ochrana zvířat 734
zemědělský půdní fond 730

změny od 3. 1. 2003

vedoucí odboru 603
sekretariát 602

změny od 6. 1. 2003

vedoucí odboru 691
registrace podnikatelů 693−697
kontrolní činnost 701,702

ochrana obyvatelstva 781
civilní služba 780

sekretariát 556
soc. právní ochrana dětí 571 − 579
soc. prevence − kurátoři 580−583

ochrana ovzduší 742
vodní hospodářství 736 − 739
myslivost, rybářství, lesy 740, 741

Agenda státní sociální podpory Okresního úřadu Karlovy Vary přechází 
od 1. 1. 2003 na Magistrát města Karlovy Vary, odbor státní sociální podpora. 
Sídlem zůstává budova nynějšího Okresního úřadu, U Spořitelny 2, Karlovy 
Vary.

 
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí  přízemí, 2. patro

Stavební úřad 4. patro

Dopravně správní evidence 1. patro

Odbor životního prostředí 3. patro, 4. patro

Odbor státní sociální podpory přízemí, 1. patro

Obecní živnostenský úřad 3. patro

Oddělení krizového řízení 4. patro

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 2. patro

Odbor životního prostředí 3. patro, 4. patro

Budova současného Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,
telefonní ústředna 353 118 111, předvolba 353 118 (u jednotlivých 
agend je uváděno pouze koncové trojčíslí − pobočka)
změny od 9. 12. 2002 tel. pobočka

vedoucí odboru 415
provoz mateřských školek 275
provoz základních škol 122
tělovýchova, dotace 383

zábory prostranství 375

stížnosti, kontrolní činnost 378

výměny a přidělování bytů, přechod nájmu374, 249
ubytovny, přihlašování cizinců 373
vyjadřování k nemovitostem, stanoviska 267

změny od 16. 12. 2002

vedoucí oddělení 207

občanské průkazy 372, 129, 130
cestovní doklady 372, 129, 130

vedoucí oddělení 270
personalistika 304

změny od 23. 12. 2002

vedoucí oddělení 294
zábory, lázeňský poplatek 291
ubytovací poplatek 293
výherní hrací přístroje 345

poplatek ze psů, rybářské lístky 376

blokové čištění, údržba 132
pasport místních komunikací 429
stanoviska k prodejům a ke stav. řízení 209
hromadná doprava, dopravní značení 428
mostní objekty, údržba 262

redaktorka 309
změny od 6. 1. 2003

památková péče 138

osvědčení o státním občanství ČR 145

Odbor školství a tělovýchovy křídlo B − 2. patro, 3. patro

Odbor dopravy křídlo B − 1. patro

Odbor právní křídlo B, 1.patro

Odbor majetkoprávní a hospodářský hl. budova C − 1 a 2.patro

Oddělení evidence obyvatel, OP a CD hlavní budova C, 1. patro

přízemí

Personální a mzdové oddělení hlavní budova C − 1. patro

Oddělení místních poplatků křídlo A − 1. patro

přízemí

Odbor dopravy křídlo A − 3. patro

Karlovarské radniční listy hlavní budova C − 4. patro

Oddělení památkové péče hlavní budova C − 1. patro

Odbor vnitřních věcí hlavní budova C − 3. patro
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Jak se v Karlových Varech 
léčila neplodnost 

Mezi časné zmínky o Karlových 
Varech je třeba zařadit povídku 
Měštka v lázni, jež je zahrnuta do 
souboru renesančních historek 
známých jako Frantova práva. 
Jejich autorem byl plzeňský český 
lékař Franta. Dosud jediný zjištěný 
o r i g i n á l n í  e x e m p l á ř  t é t o  
v Norimberku vydané knížky 
z roku 1518 je uložen v ruském 
Petrohradu. Text žertovné povídky 
o měštce, léčící si ve Varech 
neplodnost, naznačuje, že snad již 
v době kolem roku 1500 působil u 
Vřídla stálý lázeňský lékař („ líkař 
v týž lázni“). Frantova práva jsou 
pro nás důležitá také tím, že se 
v nich poprvé setkáváme s českým 
označením Vary. České jméno 
Vary přináší ve stejné době (1518) 
i známá Klaudiánova mapa Čech. 
Frantova povídka Měštka v lázni  
má tento text:

Jako se teď bylo přihodilo 
v nově.
Byla jedna měšťka, přijela do 
Varuóv
dosti pěkná, i byl jest taky jeden
líkař v týž lázni, i řekl jest k dívce té 
paní:
„Milá, rci, proč se tvá paní myje, 
an pěkná, neznati na ní žádné 
nemoci?“
Odpověděla mu dívka: „Milý pane 
doktoře, že jest zdráva a že jí nic 
neškodí, než že nemuóž míti 
plodu“.
Odpověděl líkař: „Já jí radím, 
nechce−li darmo peněz utratiti, ať 
ona jde domuóv, tať jí lázna dítěte 
neudělá. Chce−li mít dítě, já jí 
radím, ať naloží na některého 
mládého, tenť jí k plodu spíš 
pomůž, než ta lázna.“
I odpoví dívečka: „Juž sme vobě 
toho pokusily a nic platno nynie."

Dr. Stanislav Burachovič

Úklid a zimní 
údržba chodníků
Dle zákona o pozemních komuni−

kacích 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 situace−
mi 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 
nemovitosti v článku 3, odst. 10. 
Vlastník nemovitosti, která hraničí 
se silnicí nebo místní komunikací 
v zastavěném území, je povinen 
odstranit závady, které vznikly 
znečištěním, náledím, nebo sněhem 
a to v šíři celého chodníku pokud je 
oddělen od vozovky obrubníkem a 
nebo v šíři 2 m od nemovitosti, 
pokud se jedná o komunikaci bez 
chodníkových obrub (charakter pěší 
zóny).

Uvedená vyhláška dále upozorňu−
je majitele či uživatele nemovitostí 
přilehlých ke komunikacím města, 
že nesmí 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.

Eduard Šestina, odbor dopravy

Pondělí 6. ledna
10.00  Slavnostní zahájení sbírky před budovou Magistrátu města 

Karlovy Vary karlovarským hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem, 
primátorem města Mgr. Zdeňkem Roubínkem, biskupem 
plzeňským Mons. Františkem Radkovským a ředitelem Diecézní 
charity Ing. Jiřím Lodrem. Vystoupení Dívčího pěveckého sboru 
Střední pedagogické školy a Gymnázia v Karlových Varech 
pod vedením sbormistra prof. Jiřího Štrunce. Zahájení 
a průvodu se zúčastní kolem 100 koledníků a 50 hostů.

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

11.00 Koledy a královská družina u hlavní pošty
17.30 Koledy a královská družina u Vřídla
18.00  Mše svatá v kostele Máří Magdalény za účasti královské 

družiny (a další králové)
19.00  Ukončení sbírky

Úterý − čtvrtek 7. − 9. ledna
10.00  Průběh sbírky po městě Karlovy Vary a okolních obcích
18.00 Ukončení sbírky

Pátek 10. ledna
10.00  Průběh sbírky po městě Karlovy Vary a okolních obcích
18.00 Mše svatá v kostele Máří Magdalény za účasti královské družiny

Ve městě Karlovy Vary bude Tříkrálovou sbírku zajišťovat kolem dvaceti 
skupin Tří králů v tradičních oděvech s bezpečnostním doprovodem.
Sbírka je vyhlášena Sdružením České katolické charity a v našem městě je 
organizována Farní charitou Karlovy Vary.
Výtěžek sbírky bude určen na vybavení denního stacionáře pro mentálně 
postižené děti ve věku od 15 − 26 let, který vznikne v rámci poslední etapy 
rekonstrukce charitního domu. 
Sbírka konaná v loňském roce díky pochopení Vás všech vynesla 
v Karlových Varech a za přispění charit v Sokolově a Teplé u Toužimi částku 
71.222 Kč.
Centrální středisko pro sbírku je určeno místo charitního domu sv. Anežky a 
sv. Josefa ve Svobodově ulici č. 743/12 Stará Role, Karlovy Vary.
Koordinátorem sbírky je ředitelka Farní charity Pavla Andrejkivová, tel.: 35 
356 5113, mobilní telefon 777 767 030.
Na čísle telefonu 777 767 031 je možné objednat skupinku Tří králů na Vaše 
přání.
Informace: Mgr. Eva Hrušková, tel.: 35 356 5113 mobil: 608 484 254
Upřímně Vám děkujeme za otevřené srdce a možnou pomoc, která přinese 
radost a uspokojení našim potřebným. Pomoci můžete prostřednictvím 
našich koledníků  Tří králů − nebo složenkou.
O vyúčtování Vás budeme informovat prostřednictvím tisku.

Pavla Andrejkivová, ředitelka Farní charity

• Městské povodňové konto
Rada města Karlovy Vary rozhodla 

na základě usnesení zastupitelstva o 
tom, že finanční částka 1 milión korun, 
určená na finanční pomoc postiženým 
obcím a pro tento účel vyčleněná 
příslušným rozpočtovým opatřením 
z městského rozpočtu, bude rozdělena 
takto: po půl miliónu korun obci Plav 
v okrese České Budějovice a obci 
O b ř í s t v í  z  o k r e s u  M ě l n í k .  

Peníze nashromážděné občanskou 
sbírkou na městském povodňovém 
kontu (včetně 20 tisíc Kč základního 
vkladu členů vedení města) ve výši 
76.168 Kč odešly na pomoc Terezínu 
v okrese Litoměřice (ne na obnovu 
památníku, ale obce). Finanční 
prostředky byly určeny na obnovu 
infrastruktury vybraných obcí.

• Poděkování městu Karlovy Vary
Na Magistrát města Karlovy Vary 
došel dopis z jižních Čech. Jedná se o 
poděkování Jaroslava Hracha, starosty 
obce Plav za finanční příspěvek, který 
jim byl zaslán z rozhodnutí karlovar−
ské městské rady a následnému 
posvěcení městským zastupitelstvem  
− finanční dar na obnovu infrastruktury 
obce Plav, postižené povodněmi. Tato 
finanční pomoc bude podle slov 
starosty Hracha využita hlavně na 
obnovu poškozeného obecního 
majetku, na rekonstrukci mostů, lávek, 
komunikací, ale také veřejného 
schodiště v obci, obecního rozhlasu a 
budovy obecního úřadu.

Alexander Klimeš,
tiskový mluvčí magistrátu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

TELEGRAFICKY

Ilustrace: Dalibor Nesnídal
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 NOVÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

SVATEBNÍ OBŘADY
Rada města schválila termíny:

prosinec: 14.
v I. pololetí roku 2003
leden: 11. a 25.
únor: 15.
březen: 1., 15. a 29.
duben: 5., 12. a 26.
květen: 17.
červen: 7., 14., 21. a 28.

Členové zastupitelstva města pověření k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství

(ve funkčním období 2002 − 2006)

Rada města pověřila níže uvedené členy Zastupitelstva města Karlovy Vary 
k přijímání prohlášení o uzavření manželství:

Mgr. Joslava Borku,
MVDr. Annu Čermákovou,

Jiřího Dietze,
Jiřího Hejdu,

Ing. Otakara Macešku,
Michala Mundla,

Mgr. Zdeňka Roubínka
 a RNDr. Pavla Žlebka.

Nové občánky města vítají do života členové zastupitelstva:

Mgr. Jaroslav Borka,
Jiří Dietz,

Michal Mundl
a Josef Murčo.

−ovv

30 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více let

Nezávislí kandidáti

ODS
KSČM

Strana zelených

Karlovarská 
koalice

ČSSD

GRAF VĚKOVÉHO SLOŽENÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

POČET MANDÁTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA
PODLE POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ
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 PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU MĚSTA

Mgr. Zdeněk Roubínek, primátor
1. Je mi 44 let, jsem ženatý, otec dvou 
dětí − syna Davida a dcery Julie. 
K mým zájmům patří především 
cyklistika, dějiny umění a makroeko−
nomika.
2. Chtěl bych co nejvíce "proslunit" 
město Karlovy Vary, ať již sportovišti 
pro mládež, kulturou pro všechny 
kategorie a mimo jiné i prosadit 
bytovou výstavbu pro mladé rodiny 
v jiném měřítku, než jaká tu byla 
v minulosti. V neposlední řadě zlepšit 
dopravní situaci ve městě, zejména 
v lázeňském území a čistotu města ve 
všech jeho částech. Úkolů je skutečně 
mnoho.
3. Je třeba zracionalizovat její chod. 
Budu vyžadovat, aby radní byli lépe 
připraveni na každé jednání, tj. 
dopředu se dopodrobna obeznámili 
s projednávanými materiály.

Mgr. Jana Petříková, 1. náměstkyně 
primátora
1. Dosud jsem učila na 1. stupni ZŠ ve 
Staré Roli, jsem vdaná a mám jednoho 
dospělého syna. Ráda čtu, sportuji a 
navštěvuji různé kulturní pořady.
2. V politice jsem nováček, ze začátku 

Karlovarské radniční listy by svým čtenářům rády představily vedení města a 
jeho radní. Za tímto účelem jsme jim položili několik otázek:
1. Prozradíte našim čtenářům, čím jste se doposud zabýval(a) a nějaký údaj ze 
životopisu − věk, rodinný stav, osobní zájmy, k čemu máte vztah (obor)?
2. S čím do rady města přicházíte, jaký úkol jste si vytkl(a), co byste rád(a) 
prosadil(a)?
3. Sledoval(a) jste práci rady v uplynulém období? V případě, že ano, co se 
Vám líbilo a co se domníváte, že by bylo třeba zlepšit?

bude pro mne asi těžké zorientovat se. 
Rozhodně budu podporovat výstavbu 
a rekonstrukci sportovišť, která byla 
nastartována na Růžovém vrchu a na 
Konečné. Je nesmírně důležité, aby 
volný čas dětí zaplnila mimoškolní 
činnost. Jak známo: kdo si hraje, 
nezlobí. To je nejlepší protidrogová 
prevence. Hřiště chybí zejména 
v Drahovicích a ve Staré Roli.
3) Osobně jsem se neúčastnila, ale 
sledovala jsem jednání zastupitelstva.
Budu pracovat na zlepšení komunika−
ce mezi řediteli škol, odborem školství 
a tělovýchovy a radnicí. Osobně si 
chci obejít všechna školská zařízení, 
seznámit se s prostředím, s požadavky 
škol a dle tohoto zjištění si sestavím 
žebříček priorit. Chci, aby si školy 
vypracovaly dlouhodobý plán, co by 
chtěly v budoucnu vylepšit, vybudo−
vat…

V sociální oblasti budu citlivě 
posuzovat všechny žádosti, stížnosti, 
konzultovat je s vedoucí odboru, radou 
města.

Ing. Jan Duda, náměstek primátora
1. Jsem ročník 1961, ženatý, mám tři 
děti. Dvanáct let jsem podnikal − Obuv 
Duda, výpočetní technika W.D. 
computer, nyní W.D. GROUP, a. s. 
Vlastním několik nemovitostí, např. 
v Plzni, v Sokolově. Mezi mé osobní 
zájmy patří sport, hudba a chov jelenů. 
Vzdělání jsem získal na Vysoké škole 
strojní a elektrotechnické v Plzni, kde 
jsem absolvoval i tři a půl roku 
postgraduálního studia.
2. Vytvoření koncepce správy majetku 
města s ohledem na stanovení strate−
gie.

Maximální možná privatizace 
majetku města v závislosti na ekono−
mickém rozboru dle výnosnosti 
jednotlivých nemovitostí. Výběr 
vhodných subjektů, které zůstanou 
majetkem města s ohledem na pláno−

vání oprav a údržby i na celkové 
využití.
3. Prosazuji větší pravomoci pro 
vedoucí odborů, zefektivnění jejich 
práce tak, aby mohli lépe motivovat 
ale i postihovat své podřízené, nebyli 
jen „nosiči“ zpráv do rady města.

Michal Mundl, náměstek primátora
1. Před svým příchodem na magistrát 
v lednu letošního roku jsem podnikal. 
Je mi 35 let, mám dvě děti, dceru a 
syna. Ve volných chvílích maluji 
obrazy a jsem tak trochu kutil. Dále mě 
zajímá vše okolo moře, potápění: 
natáčím filmy z podvodního světa. 
Samozřejmě mám rád také sport ve 
všech podobách − tenis, lyže, kolečko−
vé brusle...
2. Investice, magické slovo pro rozvoj 
tohoto města. Jednoznačně výstavba 
nových bytových domů, vybudování 
zábavního a také sportovního centra, 
zásadní investice do komunikací a 
čistoty města. Jedním z velkých cílů je 
Aquacentrum na Rolavě. Chtěl bych 
prosadit separaci odpadů a vybudová−
ní ekologického centra, tedy místa, 
kde se Karlovarští školáci seznámí 
s problematikou ekologie a využití 
přírodních, ekologických zdrojů pro 
náš plnohodnotný život. Chci, aby si 
Karlovaráci mohli život nejen prožít, 
ale také si ho užít.
3. Byl jsem součástí rady v uplynulých 
letech a domnívám se, že nejsem 
kompetentní hodnotit její práci. 
Doufám ale, že bude pružnější 
v některých svých rozhodnutích.

Jiří Dietz, náměstek primátora
1. Je mi 36 let, jsem rozvedený, mám 
syna, dva a půl roku starého. Dosud 
jsem učil na 2. stupni ZŠ dějepis a 
občanskou výchovu. K mým koníč−
kům patří historie, zejména období 
vlády Přemyslovců. Ve volném čase 
se věnuji cyklistice a posilování.
2. V kultuře chci zprůhlednit tok 
financí na kulturní akce, dořešit 
problematiku divadla, najít vhodné 
prostory pro KSO.

V oblasti cestovního ruchu budu 
prohlubovat spolupráci s partnerskými 
městy, zvyšovat rozsah prezentace 
města v rámci veletrhů zaměřených na 
cestování a zlepšovat propagaci…
3. Na jednání rady města jsem dochá−
zel v rámci svých pracovních možnos−
tí. Líbila se mi tamní pracovní atmo−
sféra, bohužel tolik odlišná od té, která 
panovala na jednání zastupitelstva.

Jan Samec, člen rady
1. Více než dvacet let se zabývám 
vlastní výtvarnou tvorbou. Ač jsem 
především malíř, věnuji se také 
keramice a příležitostně i sklu. Navíc 
externě učím na SPŠ keramické, 
v listopadu mi bylo 47 let, jsem ženatý 
a osobní zájmy se točí kolem mé 
profese. V širším záběru to představu−
je i organizaci výstav, výtvarných 
workshopů a aktivní činnost v umělec−
kých spolcích a nevládních organiza−
cích.
2. Do rady města přicházím s úmyslem 
prosazovat koncepční řešení přede−
vším v oblasti kultury. Samozřejmě i 
v jiných oblastech, ale kultura je mi 
nejblíže, znám ji „zespodu“ nejen 
z titulu své hlavní profese, ale i 
vedlejších činností, např. v Krajské 
umělecké asociaci, Nadaci MFF apod. 
Mimochodem jsem byl před osmi lety 
krátce i vedoucím odboru kultury na 
karlovarském magistrátu.
3. Činnost rady města v uplynulém 
období jsem sledoval jen zprostředko−
vaně a nahodile, nemůžu ji tedy 
zodpovědně hodnotit. Rád bych 
uplatňoval otevřený a transparentní 
styl politiky. Umím vyslechnout jiné 
názory a respektuji věcné argumenty, 
nesnáším nátlak, dávám přednost co 
nejširší dohodě.
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Martin Zeman, člen rady
1. Je mi 45 let, jsem ženatý, mým 
hlavním koníčkem je sport, především 
aerobic, spinning, vodáctví a cyklotu−
ristika. I mé povolání je pro mne 
zálibou, vlastním kominickou firmu.
2. Toto je moje druhé volební období 
v zastupitelstvu města. V tom před−
chozím jsem se zajímal hlavně o 
hospodaření města s majetkem a o 
bytovou výstavbu. Jako živnostník 
jsem se zabýval i vztahem města 
k místním podnikatelům. V radě města 
bych chtěl zúročit své zkušenosti 
z minulých let, mým tématem je zcela 
jistě bytová výstavba a definitivní 
koncepce majetku města. 

ČSSD slíbila občanům Karlových 
Varů podporu města při výstavbě 400 
nových, finančně dostupných bytů a 
bude i mým úkolem, aby byl tento slib 
splněn.

Budu iniciovat vznik databáze 
místních podnikatelů, která bude 
pomůckou při rozhodování např. o 
pronájmech a prodejích městského 
majetku.
3. Přestože jsem nebyl do dnešního 
dne členem rady, její práci jsem 
sledoval poměrně podrobně. Rada 
musí být především operativní a 
v tomto ohledu se nedá ani minulým 
radám mnoho vytknout.

Dnes zvolené radě města přeji pře−
devším schopnost týmové práce ve 
prospěch města a jeho občanů. A mys−
lím si, že rada města v tomto složení 
k tomu má všechny předpoklady.
MUDr. Václav Larva, člen rady

1. Je mi 58 let, ženatý, od 1. 8. 1967 
bydlím v K. Varech. Zde jsem nastou−
pil po promoci a Varům zůstávám 
věrný. Začal jsem na interním odděle−
ní nemocnice, od roku 1974 pracuji 
jako praktický lékař pro dospělé, od r. 
1993 soukromě. Kromě toho pracuji 
jako závodní lékař Nemocnice K. 
Vary, KHS a Střední zdrav. školy. 
Kromě profesních zájmů mám rád 
historii, sleduji i dění v současném 
světě. Čtu velmi rád literaturu faktu, 
zajímám se o některé technické obory 
jako je letectví, motorismus, kosmo−
nautika či výpočetní technika.
2. + 3. Chtěl bych podpořit vše pozitiv−
ní, co zde bylo ke konci minulého 
volebního období po změně složení 
radnice, přispět ke stabilizaci poměrů 
ve městě a pokusit se naplnit to, co 
jsme slibovali v našem volebním 
programu. Stručně řečeno: řešit 
dopravu, stav komunikací a chodníků, 
pořádek a bezpečnost ve městě, 
bytovou výstavbu, podporu domácích 
podnikatelských subjektů a ze svého 
oboru napomáhat řešení sociálních 
problémů a chodu zdravotnických 
zařízení včetně rozvoje Nemocnice K. 
Vary.
Ing. Václav Lupínek, člen rady

1. Téměř celý můj život je spjat 
s Becherovkou, od roku 1959 jsem 
bydlel v její budově, nastupoval jsem 
zde do zaměstnání − nejprve jako 
mistr, později technolog, náměstek, 
ředitel, nyní člen dozorčí rady firmy 
Jan Becher − Karlovarská Becherovka.
Jsem ženatý, mám dvě dcery. Ve 
volném čase sportuji:  hraji tenis, 
chodím do fitnessu. Je mi 48 let.
2. Je to pro mě zcela nová věc. 
Zkušenosti z práce na magistrátu ani 
v zastupitelstvu nemám, musím se 
zapracovat. Chci pomoci dobrému 
rozvoji města, aby fungovalo tak, jak 
má. Činnost rady a zastupitelstva jsem 
dosud sledoval pouze prostřednictvím 
médií − v tisku, rozhlasu a televizi.

Osobně budu prosazovat rekon−
strukci třídy T.G. Masaryka, nejen 
proto, že ji už čtyřicet let mám denně 
na očích, ale jako nástupní místo do 
centra města si rozhodně zaslouží lepší 
povrch i celkový vzhled.

Velké zkušenosti mám v oblasti 
investic, budu prosazovat výběrová 

řízení na úrovni, dle pravidel, 
s rovnými šancemi pro všechny 
zúčastněné.
3. Na poli komunikace s občany bych 
rád dal Karlovarským větší šanci 
prosadit své názory, pochopitelně 
smysluplné.
Pavel Škapík, člen rady
1. Je mi 41, žiji s vynikající ženou, 

matkou dvou Škapíků, Vojtěcha (4) a 
Jakuba (2), rodina je mým zájmem 
číslo jedna, láska, sranda, pohoda, 
dohoda. Daří se. Podnikám v několika 
oborech. Uživím se slušně. Dále se 
věnuji psaní scénářů, dramaturgii, PR, 
CI, vzdělávám se v oboru psychologie 
a sociologie s akcentem na komunika−
ci všeho druhu, rád čtu, jím a lenoším. 
Mj. podle mých scénářů se natočily 
dva celovečerní filmy, odehrávající se 
z velké části v K. Varech. Politika mě 
zajímá, tak to zkouším na vlastní kůži, 
jde to ztuha.
2. Chci přispět k tomu, aby se mezi 
politiky a na magistrátu méně intriko−
valo a více pracovalo.

Konkrétně se míním zabývat 
transformací příspěvkových organiza−
cí, profesionalizací prezentace města 
Karlových Varů na všech úrovních. 
Hodlám udělat maximum pro to, aby 
budova Lázní I znovu ožila a stala se 
kulturně společenským centrem 
našeho krásného města.
3. Věřím, že tato rada, potažmo 
zastupitelstvo, bude schopna řešit 
problémy města a občanů koncepčně, 
v časovém horizontu podstatně 
delším, než je jedno volební období.
Ing. Vít Hořejš, člen rady
1. Je mi 41 let, jsem ženatý, pracuji 

jako jednatel sportovního klubu AC 
Start Karlovy Vary. Ve volném čase se 
věnuji sportování, četbě a cestování. 
Vztah mám k našemu městu, kde žiji 
od narození  a  chtěl bych zde i dožít.
2. Rád bych podpořil malé a střední 
podnikání. V rámci možností města 
chci podporovat zdravotnictví i péči o 
staré a nemocné lidi. Vzhledem k mým 
koníčkům mám samozřejmě ve velké 
míře také zájem na rozvoji sportovišť 
ve městě.
3. Práci rady jsem dosud příliš nesle−
doval, zprávy jsem měl pouze zpro−
středkované z tisku a z osobních 
setkání s některými členy rady. Nová 
rada města v nejbližší době představí 
veřejnosti svůj program a koncepci a 
doufám, že je jí budeme držet pokud 
možno celé volební období.        

HaKa

 PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU MĚSTA

POZVÁNKA
na další veřejné jednání 

Zastupitelstva města Karlovy Vary,
které se koná

v úterý 17. prosince
od 8.30

ve společenském sále Lázní V

Termíny řádných jednání RM 
a ZM v roce 2003

Rada města stanovila termíny 
řádných jednání rady města a 
zastupitelstva města v roce 2003 
takto:

21. leden
18. únor
18. březen
22. duben
20. květen
17. červen
9. září
14. říjen
18. listopad
16. prosinec

Rada města bude jednat vždy 
v úterý, pokud toto nebude dnem 
jednání zastupitelstva (kromě 
období letních prázdnin).
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PLAVÁNÍ
TJ Slovan, Kolmá 21, Lázně V, kontakt 353 222 536
Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka

Synchronizované plavání  kontakt 353 231 146

KARATE, KICKBOX
Sportcentrum  Mozartova 6, kontakt  353 221 043

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

JUDO
SKP Hvězda, Sládkova ul. Tuhnice, kontakt 353 567 408

14. 12. 10.00 Vánoční turnaj, ml. a st. žáci

HOKEJ
HC Energie, Zimní stadion, kontakt 353 449 174

Extraliga ledního hokeje:
3.12. 17.30 HC Energie − Vítkovice
8. 12. 17.30 HC Energie − Pardubice

13.12. 17.30 HC Energie − Zlín
20.12. 17.30 HC Energie − Lada Togliat
29.12. 17.30 HC Energie − Havířov

3.1. 17.30  HC Energie − České Buďějovice
7.1. 17.30 HC Energie − Slavia Praha

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

7. 12. turnaj žáků  hala AC Start
21. 12. hala Slavia SLASH CUP 2002  
21. 12.  hala Loko GAZA FUTSAL TOUR 
28. 12. 9.00 hala Loko  halový turnaj    
29. 12. 9.00 hala Loko  halový turnaj  

ATLETIKA
ACD Růžový Vrch, ZŠ Krušnohorská 11, kontakt 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost  (po, st, pá 15 −18 hod.)
Závody ve skoku do výšky „Růžová  laťka“− datum konání bude upřesněn 

ZŠ Konečná 25, kontakt 353 564 119
Multifunkční sport. areál pro veřejnost (po − pá 15 − 21 hod., so − ne  9 − 21)

AC Start, stadion Závodu míru, Západní 69, kontakt 353 222 589
15.12. 9.00  turnaj v malé kopané
21.12. 9.00 turnaj v malé kopané
26.12. 9.00 Vánoční turnaj AC Start ve stolním tenise

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

každý měsíc  sobotní klubové turnaje
21. 12. Vánoční turnaj 

PETANQUE
Petanque CP K.Vary, kontakt 353 224 428

Kryté hřiště  střelnice Magnum  nad Svahovou ulicí
Kurty Rolava, kontakt  603 730 248

TENIS
TC Lokomotiva, dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771

26. 12. 9.00 turnaj veteránů
Pronájem temperované tenisové haly
Pronájem tenisových dvorců

TCG, Tenis Club Gejzírpark, kontakt 353 222 662
14. − 15. 12. 8.00 krajský přebor muži
Pronájem temperované tenisové haly
Pronájem tenisových dvorců

SK Liapor, kontakt 353 223 307
Pronájem tenisových dvorců

Kurty Rolava, kontakt 603 730 248
Pronájem tenisových dvorců

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

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), kontakt 607 601 858
7. 12. 9.00 SKK A − Jiskra Aš, oblastní přebor
7. 12. 9.00 SKK B − SKK Kraslice B, krajský přebor
7. 12. 14.00 SKK D − SKK E, okresní přebor

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská1, kontakt 353 225 018

Extraliga st. dorostenky
1. 12. 11.00 Loko − Kralupy

BK Thermia, hala SPgš, kontakt 353 226 061
Krajský přebor muži
14. 12. 16.00 Thermia B −  Chodov 
14. 12. 18.00 Thermia A − Kraslice
15. 12.  9.00 Thermia B − Kraslice
15. 12. 11.00 Thermia A − Chodov

HOKEJBAL
Hokejbalový klub TVZ, hřiště u ZŠ J. A. Komenského, kontakt 723 194 805
II. Národní hokejbalová liga

7. 12. 10.00 Černá Plzeň − Bílina
7. 12. 14.00 Černá Plzeň − Pento Most

SPORTOVNí GYMNASTIKA
TJ Slovan, kontakt 353 567 718

7. 12. 9.30 Veteran Prix −  tělocvična SPgŠ

JEZDECTVÍ
Český jezdecký klub, Dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, 

kontakt 353 564 104
Výuka jízdy

TJ Stará Role, Jezdecký klub, Počernická ul., kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala

BRUSLENÍ
Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením, Dostihový 

areál Dvory, kontakt 353 449 089
Po − pá 9.00 − 13.30  bruslení pro školy
Po − pá 13.30 − 19.00, so − ne 10.00 − 18.00 bruslení pro veřejnost

STOLNÍ TENIS
TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt 353 568 092

3. LIGA, muži:
14. 12. 14.00 Slovan A − Kavalier Sázava
15. 12. 9.30 Slovan A − Tatran Sedlčany

divize karlovarského kraje:
14. 12. 9.00 Slovan C −  Batesta Chodov C

TJ Start, Západní 69, kontakt 353 222 589
26. 12. 9.00 Vánoční turnaj

divize Karlovarského kraje:
14. 12. 9.00 Start A − Loko Mariánské Lázně

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost: salonek restaurace Na Vysoké, 

kontakt 606 617 185
divize A:

8. 12. zápasy KŠ TIETZ
5. 12. zápasy KŠ TIETZ

krajský přebor:
1. 12. zápasy KŠ TIETZ

VOLEJBAL
Volejbalový klub, kontakt 353 227 260

7. 12. 14.00 zápasy SLAVIA D

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

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

LK Mattoni, kontakt 353 586 229
30. 12. zahajovací závod sezóny, Boží Dar

4. − 5. 1. republikový závod, Boží Dar

 

Změna programu vyhrazena                         Sestavila: Gabriela Hazuchová

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKA o aktuálních sněhových pod−
mínkách v lyžařských areálech, kontakt 141 16

Zveme Vás srdečně na tradiční
Vánoční půlnoční koncert

23. prosince v 23.00 hod.
v sále sboru církve Adventistů s. d. 

(autobus č. 6 stanice Plzeňská)
Vstupné dobrovolné půjde na konto humanitární organizace Adra



PROGRAMY 9

 AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM

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

5. 12. 19.30 Hry prachu, ČR 2001
12. 12. 19.30 Archa pro Vojtu, ČR 2002
19. 12. 19.30 Písně z 2. patra, Švédsko, Dánsko, Norsko 2000

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

od 4. 12. Zimní a vánoční motivy − žáci SOU keramického
paličkovaná krajka, porcelán, keramika, perník, 
foto  (M. Vránová, Z. Slába, J. Felixová, 
E. Brinkmannová, studenti ZUŠ do 5. 1. 2003)

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

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 31. 1. Zdeněk Seydl − retrospektivní výstava kresby, grafiky, 

scénických návrhů a obrazů známého autora
stálá expozice: České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, 

představuje 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.

7. 12. 15.00 O zvědavém slůněti, Studio dell´arte, tradiční mikulášská 
loutkohereckého pohádka na motivy Kiplingovy bajky o 
tom, jak sloni k chobotu přišli

14. 12. 19.30 Michal Hromek Consort, horkokrevná i jemná, živelná i 
snivá, klasicky neklasická hudba výjimečného kytarového 
virtuosa a jeho souboru inspirovaná středověkem, renesan−
cí, barokem, irskými i anglickými lidovkami i kapelou 
Jethro Tull

21. 12. 19.30 Vánoční koncert DaD kvintetu a jeho hostů, příjemný 
večer českých a moravských lidových koled, tradičně 
provoněný vánočně vinným punčem

KARLOVARSKÝ DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR
9. 12. 19.30 Zámeček Doubí Adventní koncert, Karlovarský dívčí 

pěvecký sbor a sólisté, vstup dobrovolný

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I. P. Pavlova 14, tel: 353 222 807

6. 12. 19.30 Lázně I Abonentní koncert VSC (A), Antonín Rejcha −  
Předehra C dur, Wolfgang Amadeus Mozar−  Klavírní 
koncert  č.9 Es dur, K 271, Ludwig van Beethoven−  
Symfonie č. 1, sólo: Daniel Vízner−  klavír, dirigent: Jiří 
Štrunc

15. 12. 19.30 Lázně I Abonentní koncert CPK (C) − Boris Alexandrovič 
Čajkovskij − Mozartiana, Wolfgang Amadeus Mozart −  
Koncert pro flétnu a harfu, Wolfgang Amadeus Mozart −  
Symfonie č. 39 Es dur, sólisté: Michaela Petrová − flétna, 
Zdislava Melicharová −  harfa, dirigent: Stanislav Macura

20. 12. 19.30 GH Pupp Vánoční koncert − František Xaver Brixi  
Varhanní koncert D dur, Miloš Bok − Symfonické koledy 
pro dětský sbor a orchestr, Jan Jakub Ryba−  Česká mše 
vánoční, sólisté: Gabriela Kopperov−á  soprán, Jana 
Tetourová −  alt, Robert Šícho − tenor, Jurij Kruglov − bas, 
Karlovarský pěvecký sbor a Dětský sbor ZŠ a ZUŠ K. Vary 
Rybáře, dirigent a sbormistr: Miloš Bok, varhany: Vojtěch 
Novák

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, 

e−mail: klubpaderewski@volny.cz, představení začínají v 19.30 hodin, 
pokud není uvedeno jinak. Vstupenky je možno zakoupit v kině Čas, 

T.G.Masaryka 3, tel.: 353 223 272, provozní doba po − so: 9 − 21 hodin, 
ne: 13 − 21 hodin

2. 12. Jaroslav Hutka moravské lidové písně nejen ze Sušilovy 
sbírky i autorská tvorba známého písničkáře navodí 
adventní atmosféru očekávání…

3. 12. Meditace − lék i cesta, Bhakti a Karmajóga  poslední ze 
série šesti přednášek sloužících k orientaci ve světě 
meditace, praktické ukázky poznávání života i sebe sama 
v podání Marka Ma

7. 12. Ondřej Smeykal: Didjeridoo

11.00  − 16.00 workshop − výuka technik hry, výroba a historie australské
ho lidového nástroje

19.30 koncert předního hráče na didjeridoo − nástroj původního 
australského kmene Aboridžinců tajemně krásného zvuku 
a mnohabarevných hudebních ploch

11. 12 Roháči: Vánoční koncert, koledy i autorské písničky 
známé loketské folkové kapely

19. 12. Pavel Bobek & Lída Nopová ve večeru amerických 
rock´n´rollů, písní z textařské dílny Jiřího Grossmana i 
hudebních vzpomínek na zlatou éru Semaforu doprovodí 
známého zpěváka vokalistka Lída Nopová a skupina 
Miloše Nopa

do 31. 12. Zdeněk Slába: Ryba ryb, výstava závěsné keramické 
plastiky inspirované texty skupiny Majerovy brzdové 
tabulky

leden − únor Petr Halák: Obrazy

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

1. 12. 15.00 František Kožík, Petr Michálek: Pohádky vánočního 
zvonku, MDKV, režie: Martin Tichý

3. 12. 19.30 Václav Havel: Largo Desolato, MDKV, absurdní hra aneb 
česká klasika, režie: Andrej Krob

8. 12. 19.30 P78 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, ve spolupráci MDKV a Operního studia 
MPCAD, divadelní inscenace duetů, árií a slavných scén 
z operet Emmericha Kálmána, dirigent: Josef Chaloupka, 
režie: Dalibor Janota, účinkují: mladí operní pěvci a sólisté 
předních operních scén

10. 12. 19.30 P6 Ludvík Aškenazy, Jan Borna: Jak jsem se ztratil 
aneb Malá vánoční povídka, Divadlo v Dlouhé Praha, 
divadelní revue pro nás, kteří jsme byli mladí v 60. 
letech a hlavně pro naše děti (a vnuky), režie: Jan Borna, 
hrají: Pavel Tesař, Jan Vondráček, Peter Varga, Čeněk 
Koliáš, Magdalena Zimová, Ivana Lokajová a další.

14. 12. 19.30 P2 Václav Havel: Largo Desolato, MDKV, absurdní hra 
aneb česká klasika, režie: Andrej Krob

17. 12. 19.30 Agatha Christie: Past na myši (Mousetrap), MDKV, 
divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie: 
Daniel Fleischer−Brown

22. 12. 15.00 František Kožík, Petr Michálek: Pohádky vánočního 
zvonku, MDKV, režie: Martin Tichý

28. 12. 19.30 Pražské operetní gala: Strauss, Kálmán, Lehár, Nedbal, 
Originální pražské hudební divadlo

30. 12. 19.30 My Lord, Černošské gospely a spirituály, české vánoční 
koledy v podání mužského vokálního kvarteta QVOX

DIVADLO HUSOVKA
Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2, tel.: 353 221 883, 353 225 801

4. 12. 19.30 Kolektiv autorů: Pidlovačka aneb žádný hněv a žádná..., 
premiéra Pražské divadlo BezDirky v Karlových Varech, 
zbrusu nová hra oblíbeného divadelního kolektivu

7. 12.  21.00 Jazzový Pátek výjimečně v sobotu: Tonda Viktora Jazz 
Group

10. 12. 19.30 Petr Michálek: Pingl Story, MDKV, hudební komedie, 
která byla napsaná v Karlových Varech, odehrává se 
v Karlových Varech a je věnována Karlovým Varům, 
režie: Petr Michálek

13. 12. 21.00 koncert: Fish Flesh Field & Henry Dollar Horká Kaše, 
karlovarské volnomyšlenkářské hudební seskupení 
pozvalo na předvánoční koncert předkapelu a bývalé 
spoluhráče, mezi nimi i zpěváka Michalea Hackera

16. 12. 19.30 Petr Michálek: Pingl Story, MDKV, režie: Petr Michálek
17. 12. 19.30 koncert: Karel Plíhal, osobitá poezie, křehký hlas, 

výborná kytarová technika − Karel Plíhal osobně
18. 12. 19.30 DERNIÉRA − 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

20. 12. 19.30 Hazard X. ŠŤASTNÝ! ŠŤASTNÝ! ŠŤASTNÝ! & 
JEŠTĚ  ŠŤASTNĚJŠÍ!, Další ne − opakovatelný večer,  
tentokrát ryze vánoční

Změna programu vyhrazena                                  Sestavila: Jitka Arnoldová
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KARLOVARSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 253

do 19. 1. 2003 Slavkovský porcelán 1792 − 2002 výstava k 210. výročí 
založení porcelánky v Horním Slavkově

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 22 62 53

od 4. 12. 17.00 výstava Železnice kdysi a dnes − parní stroje, 
modely mašinek, funkční kolejiště, drezíny, kuriozity, 
fotografie zaniklých tratí Krušných a Doupovských hor, 
vlak a obrázky vyrobené a malované dětmi z karlovar−
ských mateřských škol atd. (do 26. 1. 2003)

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

do 21. 12. každý pá a so, 27. − 30. 12. denně
18.30 Země: stav ohrožení − premiéra pořadu
19.30 Za drahokamy Orionu − pozorování noční oblohy, jen za 

jasného počasí
út 16.00 Astronomický kroužek pro mladší děti ve věku 8 − 11 let
čt 17.00 Astronomický kroužek pro starší děti ve věku 10 − 15 let

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:
21. 12. 9.00 Provozní aktiv VKV

ROTES BERLIN
Jaltská 7 Karlovy Vary

předprodej vstupenek v kině Čas, T.G.M. 3, Karlovy Vary
7. 12. 20.00 WOHNOUT koncert pražské kapely v rámci turné 

k jejich nové desce „Pedro se vrací“
FOLKOVÉ VÁNOCE 2002
11. 12. 20.00 POD ČERNÝ VRCH folkově a folklórně alternativní 

kapela, hrající kříženec hudby Plastic People, Hradišťanu 
a Apocalyptiky

14. 12. 21.00 PANOPTIKUM, RADIM HLADÍK předvánoční 
bluesování karlovarské skupiny a jejího vzácného hosta  
české kytarové legendy, dlouholetého leadera skupiny 
Blue Effect

18. 12. VÁCLAV KOUBEK & spol. recitál herce, písničkáře, 
filmaře, spisovatele a hráče na akordeon za doprovodu 
malé party: Jarda Jeřábek − sax, Martin Rychta − bicí

21. 12. 21.00 DIVOKEJ BILL UNPLUGGED ROE−DEER akustický 
koncert jedné z nejlepších skupin na české scéně, 
čerpající ze slovanského a keltského folkloru a za 
supportu pražské kytarové partičky

27. 12. 21.00 HOODY HYPE UNITY support DJ: ŠPAGY společný 
koncert, poslední pro karlovarskou skupinu před dlouho
dobou pauzou, a poprvé pro pražskou kapelku, patřící 
mezi freemondays taneční partičky klubu roxy

UDĚLOVÁNÍ
CENY MĚSTA KARLOVY VARY

Zastupitelstvo města Karlovy Vary vyhlašuje v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Karlovy Vary č. 10/1995 a prováděcím pokynem k této 
vyhlášce ze dne 2. 1. 1996 udělování Ceny města Karlovy Vary za rok 

2002.
Cena města se uděluje jako morální ocenění autorů významných děl, objevů, 
vědeckých prací či osob, které podaly mimořádný výkon a ony samy nebo 
předmět jejich ocenění mají vztah ke Karlovým Varům.

Cena je udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodně−
ním. Návrh musí obsahovat celé jméno občana navrhovaného k ocenění a 
adresu jeho trvalého bydliště. Návrh předkládají členové Zastupitelstva 
města a komisí Rady města Karlovy Vary. Občané pak mohou podávat své 
návrhy prostřednictvím výše jmenovaných.
Termín podávání těchto návrhů na odbor lázeňství a kultury magistrátu je

do 31. ledna 2003
 − hodnoceným obdobím je rok 2002.
Cena či Ceny města Karlovy Vary budou po vyhodnocení komise pro udělo−
vání ceny a konečném schválení zastupitelstvem města předány v měsíci 
květnu při příležitosti zahájení lázeňské sezóny 2003.

KOČÁROVÝ PŘÍJEZD VÁNOC

22. 12. 
Vánoční kočár bude projíždět městem  a rozdávat radost 
nejen dětem 
Od 15.00 hodin bude před Hlavní poštou Vánoční 
hudební zábavný program pro děti s radiem Dragon, 
zpívání koled, Kočárovým příjezdem Sv. Petra, anděla a 
Vánoc, rozsvěcením Vánočního stromku, Vánočním 
ohňostrojem a možná něčím dalším...

Změna programu vyhrazena

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
4. 12. 18.00 REIKI  živá cesta netradiční přednáška Mudr.Petr 

Kadleček
5. 12. 18.00 Filosofie duchovních nauk Viktor Gajdoš

10. 12. 18.00 Léčitel nebo lékař? Jak“funguje“ lidské tělo − otázky 
a 

odpovědi − Martina Hrnková 
11. 12. 18.00 Reiki  živě a teď − niterný pohled do reiki cestou 

prožitkových cvičení a meditací − Mudr. Petr 
Kadleček
12. 12. 18.00 Barvová terapie vyjádření svých pocitů a nálad barvou 

− 
léčba − Anna Wolfová

18. 12. 18.30 Večery Živé cesty  REIKI ”živě” tady a teď 
sdílení a intenzivní práce s reiki, Oshovy meditace 
Mudr. Petr Kadleček

14. a 15. 12. Vánoční jarmark, ukázka speciálních masáží, léčitelská 

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 
2002 v kategoriích:

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

Návrhy zasílejte na adresu
Magistrát města, 
odbor  školství a tělovýchovy
Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

nejpozději do 15. ledna

Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovy Vary 
pořádá

BENEFIČNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

15. prosince 2002 ve 14 hodin
Městské divadlo v Karlových Varech

účinkují studenti Konzervatoře pro zrakově postižené 
z Prahy a žáci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

předprodej vstupenek: 
Centrum služeb pro zdravotně postižené, Vítězná 56, 
Karlovy Vary, tel.: 353 234 666, vstupné 60 Kč 


