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K AR LO VAR SK É

V LISTĚ
• Nové složení 

rady města

• Základní školy

• Krizové centrum

• Jubileum 
kronikáře

• Civilní obrana

• Výstavba 
rodinného domu

• Jízdní řády MHD

• Investiční akce

• Kulturní kalendář

Dnem 1. ledna 2004 nabylo 
účinnost i  pět  nových obecně 
závazných vyhlášek o místních 
poplatcích, které byly vydány na 
základě novely zákona o místních 
poplatcích. Novela především novým 
způsobem vymezuje poplatníka 
místního poplatku ze psů a poplatku 
z ubytovací kapacity, kde také novým 
způsobem určuje ubytovací zařízení, 
ve kterých bude zpoplatněna lůžková 
kapacita. Na základě požadavku obcí 
u poplatků za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a z ubytovací kapacity stanovuje 
ubytovateli povinnost vést evidenční 
knihu. Rozsah záznamů a způsob 
jejich vedení v evidenční knize je 
p ř e s n ě  s t a n o v e n  z á k o n e m .  

V procesních ustanoveních dochází 
k úpravě sankce, kterou jsou obce 
oprávněny využít při nesplnění 
povinnosti peněžitého charakteru. 
Současně nová právní úprava 
prodlužuje lhůty k vyměření nebo 
doměření místního poplatku v případě, 
že poplatník nesplní svou poplatkovou 
povinnost.

Užívání veřejného prostranství
Vyhláška jednoznačně definuje 

předmět poplatku na základě 
taxativního výčtu zvláštního užívání 
veřejného prostranství podle zákona 
o místních poplatcích, přičemž 
dochází k rozšíření tohoto výčtu 
o výkopové práce, reklamní akce a 
dočasné stavby pro poskytování 
prodeje a služeb. V osvobození od 
poplatku je v souladu s novelou 
zákona vypuštěno osvobození akcí 
pořádaných na veřejném prostranství 
bez vstupného.

Lázeňský a rekreační pobyt
Na základě požadavku obcí je přímo 

do zákona zapracována povinnost 
ubytovatele vést evidenční knihu, ve 
k t e r é  j s o u  z a z n a m e n á v á n y  
identifikační údaje osob, kterým 
ubytovatel  poskytl  přechodné 
ubytování za úplatu, včetně doby a 
účelu pobytu.  Stanovení této 
povinnosti si vyžádala praxe, kdy 
ubytovatelé odmítali respektovat tuto 
povinnost stanovenou „pouze“ 
právním předpisem obce, tzn. obecně 
závaznou vyhláškou. Ubytovateli je 

stanovena povinnost uchovávat 
evidenční knihu po dobu šesti let od 
posledního zápisu.  Nakládání 
s osobními údaji je podřízeno 
zvláštnímu právnímu předpisu, 
kterým je zákon o ochraně osobních 
údajů. Rovněž v souladu s novelou 
zákona vyhláška reaguje na změnu 
pracovněprávních předpisů, kterými 
byly zrušeny rekondiční pobyty.

Ubytovací kapacita
U tohoto poplatku dochází  

k novému vymezení ubytovacích 
zařízení, ve kterých je zpoplatňována 
lůžková kapacita. Poplatku nyní 
podléhá pouze lůžková kapacita 
v zařízeních určených stavebními 
předpisy pro přechodné ubytování za 
úplatu. K další výrazné změně dochází 
ve vymezení osoby poplatníka. Nově 
je za poplatníka považován i případný 
nájemce ubytovacího zařízení, který 
ubytování za úplatu poskytuje. 
Obdobně jako u poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt je ubytovateli 
stanovena povinnost vést evidenční 
knihu. Maximální možná výše sazby 
poplatku byla zákonem zvýšena ze 
2 na 4 Kč. Toto zvýšení je platné pro 
celé území města.

Provozovaný výherní 
hrací přístroj

V této vyhlášce kromě legislativně 
technické úpravy sankčních opatření 
nedochází ke změně.

Psi
Přestože novela zákona zvyšuje 

maximální výši sazby poplatku až na 
1500 Kč ročně za prvního psa, 
nedochází v našem městě v nové 
vyhlášce ke změně dosud platných 
sazeb. Novým způsobem je zákonem 
určena osoba poplatníka z vlastníka na 
držitele, který má na území města 
trvalý pobyt nebo sídlo. Držitelem psa 
může být i jiná osoba než jeho vlastník. 

Jedná se o osobu, u které pes pobývá 
a která o psa pečuje stejně, jako by jej 
vlastnila. Navíc je prokazatelná 
skutečnost, že se pes u této osoby 
nachází. Jedná se o návrat k právnímu 
vymezení osoby poplatníka před 
rokem 1990 s cílem zamezit častým 
případům nedodržování poplatkové 
povinnosti ze strany vlastníka psa. Pes 
je například fakticky chován 
v Karlových Varech, ale je přihlášen 
do evidence v jiné obci s výhodnější 
sazbou. Dochází i k případům, že se za 
vlastníky psů přihlašují osoby, pro 
které platí  zvýhodněná sazba 
poplatku, přičemž pes u této osoby 
nepobývá.

V nové vyhlášce je zachována 
motivačně zvolená úleva na poplatku 
u psů převzatých z útulku a u psů, 
u kterých byla provedena kastrace−
sterilizace nebo označení čipem. Dále 
se rozšiřuje výčet poživatelů důchodů, 
kteří jsou oprávněni platit nižší sazbu 
poplatku a okruh osob osvobozených 
od poplatku.

Ing. Miroslava Knapová, 
vedoucí odboru financí a ekonomiky

Nad novými vyhláškami o místních poplatcích

Ing. Miroslava Knapová
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Vánoční stromky
Jako loni i letos město organizuje 

sběr, odvoz a odstranění těchto 
stromků.

Upozorňujeme proto občany, aby 
použité stromečky odkládali pouze 
vedle svých sběrných nádob na 
jednotlivých stanovištích nádob na 
komunální odpad. Oprávněná 
osoba provádí průběžně jejich sběr 
a svoz od konce prosince 2003.

Mimořádná
povánoční vlna VOK

Pro likvidaci objemného odpadu 
z domácností dojde k mimo− 
řádnému rozmístění velko−
objemových kontejnerů. Ty 
budou umístěny na obvyklých 
místech od 12. do 18. ledna.

Tuhnice
Vrázova (na trávu)
Bečovská (vedle iglú)
Doubí
Svatošská (naproti domu č. 25 na 
trávu)
Dvory
V Lučinách (u výměníkové 
stanice)
Tašovice
Sopečná (vedle iglú)
Stará Role
Borová (vedle iglú)
Školní (vedle parkoviště)
Rybáře
Kosmonautů (vedle iglú)
 U Koupaliště (vedle iglú)
Růžový vrch
Krušnohorská (vedle iglú)
Bohatice
Štúrova (vedle iglú)
Drahovice
Maďarská (vedle iglú)
Vítězná (vedle iglú)
K. Vary
Krále Jiřího (vedle iglú)
Fügrenova (naproti domu č. 13 na 
trávu)
Zámecký Vrch (naproti domu 
č. 423/18 na trávu)
Hůrky
K Letišti (vedle iglú)
Olšová Vrata
Revoluční (vedle domu č. 24 na 
trávu)
Počerny (vedle iglú)
Čankov (vedle MHD)
Rosnice (vedle iglú)
Sedlec (vedle iglú)

odbor životního prostředí

Považujeme za nutné zdůraznit, 
že tyto kontejnery nejsou určeny 

pro odkládání odpadů 
podnikatelů a organizací.
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Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor životního prostředí jako orgán 
veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství upozorňuje všechny 
původce odpadů:
• Kteří nakládají s nebezpečnými 
odpady a mají dosud souhlas vydaný 
rozhodnutím zaniklého Okresního 
úřadu v Karlových Varech (podle 
zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů), že 
platnost těchto rozhodnutí trvá pouze 
do 31. 12. 2003. Tímto dnem končí 
přechodné období podle § 83 odst. (1) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů
• Od 1. 1. 2004 s nebezpečnými 
odpady může původce nakládat pouze 
na základě souhlasu věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy 
(rozhodnutím podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, vydaným 

na základě podané žádosti).
• Žádost o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady lze obdržet po 
předchozí domluvě (tel.: 353 118 743, 
353 118 744, 353 118 745) na 
Magistrátu města Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí, U Spořitelny 2, 
IV. poschodí, kancelář č. 426 
• Za nakládání s nebezpečnými 
odpady bez potřebného souhlasu 
příslušného správního úřadu, může 
orgán veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství uložit 
pokutu do výše 1 mil. Kč

Petr Chalupa,
odbor životního prostředí 

Upozornění pro původce odpadů

Před nedávnem informoval odbor 
životního prostředí Magistrátu města 
Karlovy Vary o vzniku nepovolených 
skládek odpadů na území města. Tato 
informace byla doplněna snímky 
zachycujícími nepovolenou skládku 
na pozemku města v Krokově ulici 
v Drahovicích.

Článek dále uvedl počty skládek 
evidovaných ve městě, jak a kým jsou 
zjišťovány a způsob, kterým jsou péčí 
magistrátu odstraňovány. Zopakoval 
také způsob, kterým se občan 
v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou o odpadech může svého 
odpadu zbavit.

Chtěli bychom se však vrátit k tomu 
základnímu, způsobu vzniku skládek. 

Vznik skládek nemá žádný důvod, 
nemá logiku a nelze jej ani označit 
jako výsledky selhání legislativy či 
práce odpovědných osob.

Proč tedy skládky znovu a znovu 
vznikají?

S jistotou můžeme říci, že vnik 
nepovolených skládek odpadů, se řídí 
pouze jedením jediným pravidlem. Je 
jím nekonečné a politováníhodné 
ignorantství  některých našich 
spoluobčanů. Těch spoluobčanů, pro 
které jsou základní pravidla slušného 
chování neznámým pojmem. A možná 
i těch, pro které by dodržování „nějaké 
vyhlášky“ bylo zásahem do jejich 
osobního rozhodování. „Máme přece 
demokracii a demokracie je, když si 

budu dělat co já chci“. Ano i 
s takovými názory se setkáme.

Výsledkem je potom stav, kdy se 
zjištěné počty skládek pohybují ve 
třímístných číslech, kdy se slušný 
občan mnohdy zlobí, kritizuje a možná 
i za ty „ignoranty“ stydí. A na konci 
tohoto zbytečného řetězce je z 95% 
úředník magistrátu, jako hromosvod 
pro právem nazlobeného občana, který 
se nechce smířit s nepořádkem.

A úředník? Zjišťuje, ověřuje, 
eviduje, pořizuje fotodokumentaci, 
vede řízení. A pokud mu to přidělený 
rozpočet finančních prostředků 
umožňuje, za peníze daňových 
p o p l a t n í k ů ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  
oprávněné osoby, zajistí odstranění 
skládky.

Ptáte se kolik to stojí?
Za rok 2003 vynaložil odbor 

životního prostředí Magistrátu města 
Karlovy Vary na odstraňování 
nepovolených skládek 1 milion 613 
tisíc Kč.

Jen likvidace již uvedené skládky 
v Krokově ulici, stála daňové 
poplatníky 150.000 Kč.

K zakládání skládek není nejmenší 
důvod. S odpady, které občanovi či 
podnikateli vzniknou, je nutné 
nakládat legálně. Občan má svojí 
sběrnou nádobu, může vytříděný 
odpad ukládat na nádob k tomu 
určených, několikrát ročně město 
rozmisťuje „vlny“ velkoobjemových 
kontejnerů, celoročně jsou v provozu 
dva sběrné dvory. Podnikatel je 
povinen nakládat se svým odpadem 
dle zákona o odpadech. Ale… a proto 
za ignoranty dál platíme a zřejmě dál 
budeme platit všichni.

Petr Chalupa, odbor životního 
prostředí

NEPOVOLENÉ SKLÁDKY

Nový srub 
v lázeňských lesích 

nese název MRAZÍK. 
Vybrala ho porota 
z došlých návrhů 

čtenářů.

Úhrady za komunální odpad 
pro obyvatele města na rok 
2004 schválilo zastupitelstvo 

města ve stejné výši jako 
v roce 2003.

 Bytovou výstavbou se získalo 16 bytů první kategorie. Cena díla: 31,394.063 
Kč, státní dotace : 6,5 mil. korun. Investorem bylo město Karlovy Vary.

Mozartova ulice,  I. etapa 



AKTUÁLNĚ
3

Poslední den roku 2003 oslavil 
své významné životní jubileum 
kronikář města pan Vladislav 
Jáchymovský. Rád bych tomuto 
vzácnému člověku a významnému 
karlovarskému občanovi popřál 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a 
spoustu elánu a sil v dalších letech. 
Velký dík mu náleží rovněž za to, že 
po dobu 34 let psal karlovarskou 
kroniku, kterou svou skvělou prací 
dostal na špičkovou úroveň a jeho 
j m é n o  b u d e  d í k y  t o m u t o  
neocenitelnému historickému 
prameni navždy spojeno s historií 
našeho  měs ta .  K  jeho  80 .  
narozeninám mu náleží velká 
gratulace všech představitelů města 
Karlovy Vary.

Mgr. Zdeněk Roubínek, 
primátor města

Kronikář města Karlovy Vary pan 
Vladislav Jáchymovský 31. prosince 
oslavil své 80. narozeniny. Ten, pro 
koho je tato zpráva novinkou, by 
jubilantovi jeho věk nehádal. Vždy 
plný elánu, nápadů, s neutuchající 
energií stále kolem sebe šíří dobrou 
náladu.

Rodem Chod z Klenčí pod Čercho−
vem, duší Karlovarák. Do našeho 
města přišel již koncem roku 1945 a 
usadil se zde natrvalo.Následujícího 
roku se zde oženil a paní Mařenka je 
od té doby nejen starostlivou manžel−
kou, ale také velikou pomocnicí.

Pan Jáchymovský je uznávaným 
znalcem v oboru hudby, stavebních 
památek i historie města. Dlouhá léta 

Týdeníku Karlovarska, v Prome− 
nádě…

Již v roce 1968 stál u zrodu Klubu 
přátel Karlových Varů, stejně jako 
v roce 1990 při jeho znovuobnovení. 
Jeho činnost byla oceněna udělením 
čestného členství tohoto spolku. 
Vladislav Jáchymovský obdržel již 
v roce 1965 Cenu města Karlovy 
Vary za práci Demografie Karlových 
Varů, podruhé mu byla Cena města 
udělena v roce 1996 za svědomité 
vedení kroniky, za publicistickou 
práci, za celoživotní činnost ve 
prospěch města.
Spolu s Dr. Burachovičem byl u 
založení Historického semináře 
Karla Nejdla. Neúnavný organizátor, 
ale také pravidelný autor zajímavých 
příspěvků, je pořád v centru dění. 
Jemu vděčí město za upozornění na 
schránku s historickými dokumenty, 
které spatřily světlo světa při rekon−
strukci budovy zdejšího divadla. Je 
také předsedou komise pro udílení 
Ceny města.

Ve své „minipracovně“ v paneláku 
na Růžovém vrchu archivuje mnoho 
materiálů k historii města. Zde 

I v Japonsku se slaví Vánoce, ale tím 
největším svátkem je Nový rok.

Stejně jako v Evropě je od listopadu 
ve městech vidět vánoční výzdoba a 
osvětlení, obzvláště velkolepé 
v Tokiu. Také v Kusatsu kolem říčky 
Yubatake jsou postaveny vánoční 
stromy. Japonské rodiny oslavují 
Vánoce různě: mnoho dětí dostává 
dárky a servíruje se dobré jídlo, 
obzvláště oblíbené jsou tzv. vánoční 
koláče. Protože japonská kultura není 
založena na křesťanství, odbudou se 
vánoční svátky dost povrchně a jen 
opravdu málo lidí zná i jejich pravou 
tradici a historii vánoc. Také v tu dobu 
nejsou v Japonsku sváteční volné dny.

Naproti tomu přelom nového roku 
je v Japonsku obrovská událost. 
Naprostá většina obchodů má v tu 
dobu i několik dní zavřeno a mnoho 
Japonců odjíždí do svého rodného 
města, aby slavili svátky v kruhu své 
původní rodiny. V prosinci posílají 
Japonci vánoční pohledy svým 
přátelům a známým, které pak obvykle 
dorazí právě na 1. ledna, není 
výjimkou, když jedna rodina obdrží až 
několik stovek takovýchto pohlednic. 
Také je tu zvykem, aby se posílaly 
dárky lidem, kterým jsou lidé nějak 
zavázáni, za tímto účelem je v 
Japonsku přímo v obchodních domech 
zasilatelská služba.

Přelom roku je slaven v rodinném 
kruhu, většinou lidé sledují o 
silvestrovské noci doma v televizi 
hudební programy. Mnoho Japonců jí 
v tento den „tošikoši soba“ což jsou 
dlouhé nudle, které mají symbolizovat 

dlouhý život. Japonci v tyto dny 
nezdobí jen své vchody domů, ale i svá 
auta.Ve chrámech zní o půlnoci zvony. 
V noci 31. prosince a na Nový rok 
musí všichni Japonci navštívit chrám 
nebo nějakou modlitebnu.

I když v Japonsku začíná nový rok 
1. ledna, používají znaky čínského 
horoskopu kde roku je určeno jiné 
zvíře. Rok 2004 bude rokem opice, 
proto je letos vyobrazeny na 
novoročenkách a v chrámech visí 
dekorace s tímto zvířetem.

Jitka Hradílková, 
vnější vztahy města

Svátky v partnerském městě Kusatsu

Zastupitelstvo města
vyhlašuje udělování

CENY MĚSTA
KARLOVY VARY

za rok 2003
Cena se uděluje se 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 
zdůvodněním.

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 2004.
Hodnoceným obdobím je rok 2003.

JUBILEUM KRONIKÁŘE

působil na radnici v Útvaru hlavního 
architekta. Nechybí snad na žádném 
koncertě ,  vernisáži ,  premiéře 
v divadle. Je autorem mnoha článků a 
odborných recenzí. Často jeho jméno 
najdeme v Karlovarských novinách, 

V porotě letošní Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka zasedli
i  Peter Dvorský a Gabriela Beňačková                                       Foto: A. Klimeš

vznikají další stránky současné 
kroniky, zde se postupně tvoří 
kronika za léta, kdy nebyla oficiálně 
vedena. Snaží se tak zaplnit bílé 
stránky a tím napomoci všem, kteří se 
jednou rozhodnou podrobněji zabývat 
událostmi druhé poloviny 20. století 
v našem městě.

−red

Na jednání zastupitelstva dne 
16. prosince 2003 byl dodatečně 
zařazen bod „Personální změny 
ve vedení města“. Při jeho 
projednávání rezignovali na 
svou funkci dosavadní náměstci 
primátora Jiří Dietz (ČSSD) a 
Ing. Jan Duda (UD−DEU). Dále 
byl z pozice náměstka odvolán 
Michal Mundl (Strana zele−
ných). Na jejich místa byli 
následně zvoleni:

Ing. Petr Keřka (ODS) jako 
náměstek s kompetencí pro 
odbory architektury a územního 
rozvoje, životního prostředí, 
dopravy a investic. Náměstkem 
spravujícím majetek města se 
stal Tomáš Hybner (ČSSD) a 
pro oblasti lázeňství a kultury 
byla zvolena náměstkyně 
Monika Makkiehová DiS. 
(ODS).

Na svých postech zůstali 
primátor města Mgr. Zdeněk 
Roubínek (US−DEU) a 1. 
náměstkyně primátora Mgr. 
Jana Petříková (ČSSD).

Další změna nastala v radě 
města, kde byl z funkce radního 
odvolán Mgr. Jan Samec (Sdru−
žení nezávislých) a jeho místo 
zaujal Jiří Hejda (ODS).

Mgr. Jakub Kavalek
tiskový mluvčí města

TELEGRAFICKY
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Jak se chovat při ohrožení
Při ohrožení mohou být občané 

vyrozuměni prostřednictvím sirén, 
zprávou v rozhlase, televizi, z tisku 
nebo hlášením místního rozhlasu, 
pojízdného rozhlasového vozu, 
megafonu, a od spoluobčanů:
Respektujte a snažte se získávat 
informace z oficiálních zdrojů 
(rozhlas, televize, místní rozhlas, 
vyhláška obecního úřadu, pokyny 
zaměstnavatele apod.).
Nerozšiřujte poplašné a neověřené 
zprávy.
Varujte ostatní ohrožené osoby ve 
svém nejbližším okolí.
Netelefonujte zbytečně − telefonní síť 
je v situacích ohrožení přetížena.
Nepodceňujte vzniklou situaci.
Pomáhejte sousedům, zejména 
starým, nemocným a nemohoucím 
lidem.
Uvědomte si, že největší hodnotu má 
lidský život a zdraví a až potom 
záchrana majetku.
Uposlechněte pokynů pracovníků 
záchranných složek, orgánů státní 
správy a samosprávy.

Varovný signál
V České republice je jeden varovný 

signál. Kolísavý tón sirény po dobu 
140 vteřin. Signál může být vysílán 
třikrát po sobě v cca tříminutových 
intervalech. Vyhlašuje se při  
bezprostředním ohrožení mimořádnou 
událostí nebo při jejím nenadálém 
vzniku.

K r o m ě  v a r o v n é h o  s i g n á l u  
"Všeobecná výstraha" existuje v 
České republice ještě signál "Požární 
poplach". Tento signál je vyhlašován 
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 
minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin 
přestávka, 25 vteřin trvalý tón). 
Vyhlašuje se za účelem svolání 
jednotek požární ochrany.

S i g n á l  " p o ž á r n í  p o p l a c h "  
vyhlašovaný elektronickou sirénou 
napodobuje hlas trubky troubící tón 
"HO − ŘÍ", "HO − ŘÍ"... po dobu jedné 
m i n u t y  ( j e  j e d n o z n a č n ý  
a nezaměnitelný s jinými signály).

Zvuk sirény
Zvuk sirény, vyjadřující varovný 

signál  "všeobecná výstraha",  

znamená vždycky nějaké nebezpečí. 
Její zvuk upozorňuje, že může dojít 
nebo již došlo k mimořádné události, 
která ohrožuje životy a zdraví občanů, 
majetek a životní prostředí. Bude 
nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený 
prostor  a  dodržovat  opatření  
stanovená obcemi, zaměstnavateli 
a správními úřady.

S i r é n y  j s o u  s p o l e h l i v ý m  
prostředkem varování obyvatel před 
nebezpečím a mohou být použity 
podle potřeby lokálně, na ohrožených 
územích a bude−li to vyžadovat situace 
i na území celého státu.

Akustické zkoušky sirén jsou 
prováděny každou první středu 
v měsíci vždy od 12.00 hodin.

V  K a r l o v ý c h  V a r e c h  j e  
n a i n s t a l o v á n o  c e l k e m  1 7  
elektronických sirén a 6 sirén 
rotačních.

Když zazní siréna
Níže uvedené pokyny platí jen 

tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.
1) Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte 
úkryt v nejbližší budově. Tou může 

být výrobní závod, úřad, kancelář, 
obchod, veřejná budova i soukromý 
dům. 
Jestliže cestujete automobilem 
a uslyšíte varovný signál, zaparkujte 
automobil a vyhledejte úkryt 
v nejbližší budově.
2) Zavřete dveře a okna. Když jste 
v budově, zavřete dveře a okna. Siréna 
může s velkou pravděpodobností 
signalizovat únik toxických látek, 
plynů, radiačních zplodin a jedů. 
U z a v ř e n í m  p r o s t o r u  s n í ž í t e  
pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) Zapněte rádio nebo televizi. 
Informace o tom, co se stalo, proč byla 
s p u š t ě n a  s i r é n a  a  v a r o v á n o  
obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte 
v mimořádných zpravodajstvích 
h r o m a d n ý c h  i n f o r m a č n í c h  
prostředků. V případě výpadku 
elektrického proudu využijte přenosný 
radiopřijímač na baterie. Tyto 
informace jsou sdělovány i obecním 
rozhlasem, popř. elektronickými 
sirénami.

Zdeněk Bujárek, 
oddělení krizového řízení

Statutární město Karlovy Vary
zveřejňuje záměr pronájmu 

a následného prodeje
formou výběrového řízení  

obálkovou metodou
pozemku č. 503/1 o výměře 

21.333 m , p.č. 840/37 o výměře 
214 m  a p.č. 840/39 o výměře 

22.012 m  v k. ú. Bohatice, pozemky 
jsou umístěny v ul. Táborská 
u hlavní silnice

z a  ú č e l e m  v ý s t a v b y  d l e  
podmínek OAÚR tj. území drobné 
výroby a služeb.

Základní minimální nabídková 
cena za všechny 3 pozemky činí Kč 
5.000.000.

Lhůta pro podání písemných 
nabídek  přihlášek: do 15. 1.
P ř i h l á š k y  m u s í  o b s a h o v a t  
investiční záměr s doložením 
zajištění financování, nabízená 
cena a reference a historie žadatele.
Základní kriteria pro výběr vítěze:
• Investiční záměr s doložením 

zajištění financování (50%)
• Nabízená cena (30%)
• Reference a historie žadatele 

(20%)
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
odstoupit od tohoto výběrového 
řízení, případně toto výběrové 
řízení zrušit.
Bližší informace: (karta do VŘ + 
mapa s vyznačením pozemku) 
v kanceláři č. dveří 202, II. patro, 
o d b o r  m a j e t k o p r á v n í  a  
hospodářský Marcela Henclová, 
tel. 353 118 247

odbor majetkoprávní 
a hospodářský

V tom případě věnujte prosím 
pozornost následujícímu textu.

Rodinný dům se staví zpravidla na 
celý život a proto Vám doporučujeme 
navštívit předem zdejší stavební úřad, 
kde se během 1/2 hodiny dozvíte:

• zdali Vámi vybraný pozemek, je 
dle schváleného územního plánu 
určen k zástavbě rodinným domem,

• kterou z forem správního řízení 
zvolit, aby bylo dosaženo co nejefek−
tivněji cíle,

• jakou výkresovou dokumentaci a 
jiné nezbytné doklady bude ve 
Vašem případě stavební úřad potřebo−
vat, aby mohl správní řízení zahájit,

• případně, která území jsou 
k zástavbě rodinnými domy vhodná.
Několik rad z praxe
1. Nekupujte pozemek bez předchozí−
ho vyjádření stavebního úřadu.

Stavební úřad Vám zpravidla do 14 
dnů písemně odpoví, zdali vybraný 
pozemek je vhodný k zástavbě RD či 
nikoliv. Tvrzení prodejce, že pozemek 
je určen k zástavbě RD nemusí být 
pravdivé (omylem může být zmařená 
investice ve stovkách tisíc Kč).
2. Nenechávejte si zpracovat geomet−
rický plán bez předchozího vyjádření 
stavebního úřadu.

Zdá−li se Vám pozemek na stavbu 
příliš velký a budete jej chtít dělit nebo 
naopak příliš malý a budete jej chtít 
scelit s jiným pozemkem, přijďte se 
nejdříve o svém záměru poradit se 
stavebním úřadem. K zápisu do 
katastru nemovitostí je totiž nutný 
souhlas stavebního úřadu. Stává se, že 
si stavebník nejprve nechá zpracovat 
geometrický plán, který nemůže být 
následně stavebním úřadem odsouhla−

sen a tím i zapsán do katastru nemovi−
tosti (omylem bývají zmařené investi−
ce v hodnotě několika tisíc Kč).
3. Kontrolujte průběžně svého 
pověřeného zástupce, projektanta.

Velmi často se stává, že projektant 
stavebnímu úřadu nedoloží všechny 
nezbytné doklady a podklady 
k plynulému zahájení správního 
řízení. Řízení se musí zbytečně 

přerušovat, čeká se na dodatečné 
doložení dokladů, tím se řízení 
neúměrně prodlužuje, často bez 
Vašeho vědomí, případně s vysvětle−
ním − to víte, stavebnímu úřadu to trvá.

Další praktické rady najdete na 
www.mmkv.cz

Ing. Ivana Doubová, 
vedoucí stavebního úřadu

Rozhodli jste se pro výstavbu rodinného domu?

Investor město Karlovy Vary, celková cena 724 tis. Kč
Ing. F. Kocourek, odbor investic

Obnova hrobky rodiny Becherů
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Od konce listopadu letošního roku 
probíhají práce na rekonstrukci pěší 
zóny na třídě T. G. Masaryka. 
Během rekonstrukce bude uzavřena 
vždy 1/2 šíře vozovky tak, aby mohly 
být  zásobovány obchody. Rovněž 
bude zajištěn bezpečný přístup chodců 
přes rekonstruovanou část vozovky do 
protilehlých budov a obchodů. Práce 
na obnově třídy T. G. Masaryka by 
měly být ukončeny do 3. 9. 2004.

Ve dnech 19. až 22. listopadu 
pobývala v Karlových Varech delega−
ce představitelů švédského lázeňské−
ho města Varberg. V rámci svého 
programu navštívili hosté ze Švédska 
vybrané lázeňské procedury, prohlédli 
si s odborným výkladem Karlovarské 
muzeum, Becherovku či Alžbětiny 
lázně. Rovněž došlo k setkání 
s primátorem města a některými 
zastupiteli.

Město Karlovy Vary ve spolupráci 
s HC Energie Karlovy Vary vystavilo 
zapůjčený originál poháru pro 
mistry světa v ledním hokeji. 
Hokejoví fanoušci měli možnost se 

s touto vzácnou sportovní trofejí 
vyfotit o přestávce extraligového 
utkání s pražskou Spartou (viz foto) a 
následně v prostorách Infocentra 
města Karlovy Vary.

Na konci listopadu proběhl výběr 
nového auditora města. Pro přezkou−
mání hospodaření města Karlovy Vary 

za rok 2003 byla vybrána společnost 
ECO−Economic, která v minulých 
letech zpracovávala audity např. 
v Hradci Králové, Mariánských 
Lázních, Mladé Boleslavi a Benešově.

Rada města schválila na svém 
jednání termín konání Zahájení 
lázeňské sezóny 2004 na tradiční 

první květnový víkend. Původně se 
měla oficiálně otevřít lázeňská sezóna 
až následující víkend z důvodu kolize 
termínu s pravidelným setkání 
evropské šlechty v Karlových Varech. 
Podle posledních informací by se ale 
setkání šlechty mělo uskutečnit již 
v termínu 24. až 25. dubna a nic tedy 
nebrání, aby Zahájení lázeňské sezóny 
proběhlo již 30. dubna až 2. května.

Jelikož projednávání rozpočtu 
města na rok 2004 bylo odloženo až 
na lednové zasedání Zastupitelstva 
města Karlovy Vary, bylo na prosinco−
vém jednání zastupitelstva schváleno 
rozpočtové provizorium, podle 
kterého bude město hospodařit do 
doby, než bude schválen řádný 
rozpočet.

Po  odchodu ředitele příspěvkové 
o r g a n i z a c e  M ě s t s k é  d i v a d l o  
v Karlových Varech Ing. Jana 
Koťátka, který podal výpověď  k 31. 
listopadu, byla dočasným řízením 
d i v a d l a  p o v ě ř e n a  M o n i k a  
Makkiehová, DiS. 

Služba pro neslyšící
V prosinci uvedla Městská policie 

do provozu službu pro neslyšící 
spoluobčany. V případě potřeby 
pomoci tak klasický telefonát 
nahradí SMS zpráva. Ta po odeslání 
okamžitě aktivuje počítač na stálé 
službě. Operátor stálé služby podle 
krátkého kódu zjistí, kdo žádá 
pomoc a jakého je charakteru. 
Situaci vyhodnotí, učiní nezbytná 
opatření a neprodleně vyrozumí 
osobu o dalším konání městské 
policie.

Zařízení slouží především pro 
nouzové situace (priorita je stejná 
jako u tísňové linky 156), ale lze jej 
využít i pro běžný kontakt s měst−
skou policií. V současné době 
využívá popsanou službu 7 občanů 
Karlových Varů, dalším je k dispo−
zici.

Změna služebny
Služebna městské  pol ic ie  

v Truhlářské ulici (bývalá KB) 
přesídlila počátkem prosince do 
nových prostor v Lidovém domě. 
Zde bude vedle okrsku Stará Role 
sídlit rovněž oddělení prevence a 
dohledu, které se do nových prostor 
přestěhujev průběhu prvního čtvrt− 
letí příštího roku.

Městská policie Karlovy Vary, 
služebna Stará Role, Školní 7, 

tel.: 353 567 444
e−mail: mepolkv@volny.cz

Bc. Marcel Vlasák, velitel

UZAVÍRKY SILNIC
• V termínu do 31. března bude provedena uzavírka ul. Kolmé v prostoru 
hotelu Ambiente. Důvodem je rekonstrukce sesunuté opěrné zdi. Objízdná 
trasa se nestanovuje.
• V souvislosti se zahájením prací na rekonstrukci pěší zóny − třídy T. G. 
Masaryka dojde k částečné uzavírce této ulice. Uzavírka potrvá do 3. září. 
Uzavřena vždy bude 1/2 šíře vozovky tak, aby mohly být zásobovány 
obchody. Rovněž bude zajištěn bezpečný přístup chodců přes 
rekonstruovanou část vozovky do protilehlých budov a obchodů.

která zahrnovala zejména:
• odstranění poškozených a opadaných 
omítek, provedení nových (částečně 
sanačních), nátěr  fasády,
• položení nové střešní krytiny, 
klempířských prvků, hromosvodu, 

opravu a výměnu poškozených částí 
krovu, jeho sanaci,
• sanaci spodní stavby (provedení 
horizontálních a vertikálních clon), 
rekonstrukci stávajících anglických 
dvorků, demolici části opěrné zdi, 
vybudování nové,
• položení nové dešťové kanalizace a 
drenáží,
• demolici ocelového přístřešku  
přístavku a vybudování nového pro 
pohyb dětí po škole,
• opravu a sanaci štukových reliéfů a 
kamenných prvků na fasádě,
• repasi dvou vstupních dveří, výměnu 
všech venkovních dveří,
• doplnění kamenných soklů, barevné 
sjednocení povrchů,
• další drobné práce.

Všechny práce byly prováděny pod 
dozorem Státního památkového 
ústavu Plzeň, neboť se jedná 
o nemovitou kulturní památku 
zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR.

Finanční objem prováděných prací 
činil 29,461.543 Kč.

Ing. Daniel Riedl, 
vedoucí odboru investic

POZVÁNKA
na další jednání

zastupitelstva města, 
které se koná

v úterý 20. ledna

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY •  TELEGRAFICKY

Jednou z investičních akcí města 
Karlovy Vary byla v roce 2003 
stavební akce „ZŠ Dukelských 
hrdinů  střecha, fasáda“.

Jednalo se o rozsáhlou (částečnou) 
opravu objektu stoleté školní budovy, 

INVESTIČNÍ AKCE

Jako výraz poděkování za provedenou rekonstrukci školy namalovali žáci 6. B
         autor obrázku: Michael Lávička
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NOVÉ LINKY MHD
Tesco – Tržnice

Tržnice – Tesco

Tesco 6.10 7.10 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40
Chodovská 6.12 7.12 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42

× Nádraží Dvory 6.13 7.13 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43
Sklářská 6.14 7.14 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44
Chebská 6.15 7.15 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45
Rozcestí u Koníčka 6.17 7.17 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47
Keramická škola 6.19 7.19 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49
Pivovar 6.21 7.21 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51
Elite 6.22 7.22 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52
Tržnice 6.25 7.25 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55

Tesco 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 22.00 23.10 0.00
Chodovská 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.12 22.02 23.12 0.02

× Nádraží Dvory 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13 22.03 23.13 0.03
Sklářská 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.44 21.14 22.04 23.14 0.04
Chebská 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15 22.05 23.15 0.05
Rozcestí u Koníčka 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.17 22.07 23.17 0.07
Keramická škola 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.18 18.48 19.18 19.48 20.18 20.48 21.18 22.08 23.18 0.08
Pivovar 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 22.10 23.19 0.09
Elite 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.21 18.51 19.21 19.51 20.21 20.51 21.21 22.11 23.20 0.10
Tržnice 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.24 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.24 22.14 23.23 0.13

Tržnice 5.28 6.28 7.28 7.58 8.28 8.58 9.28 9.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58
Elite 5.31 6.31 7.31 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01
Pivovar 5.32 6.33 7.33 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03
Keramická škola 5.33 6.34 7.34 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04
Rozcestí u Koníčka 5.35 6.36 7.36 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06
Chebská 5.37 6.38 7.38 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08
Sklářská 5.38 6.39 7.39 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09

× Nádraží Dvory 5.39 6.40 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10
Chodovská 5.40 6.41 7.41 8.11 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11
Tesco 5.42 6.43 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13

Tržnice 14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28 19.58 20.28 21.28 22.28 23.38
Elite 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.31 22.31 23.40
Pivovar 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.02 18.32 19.02 19.32 20.02 20.32 21.32 22.32 23.41
Keramická škola 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.33 22.33 23.42
Rozcestí u Koníčka 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.34 22.34 23.43
Chebská 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.07 18.37 19.07 19.37 20.07 20.37 21.36 22.36 23.45
Sklářská 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.37 22.37 23.46

× Nádraží Dvory 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.09 18.39 19.09 19.39 20.09 20.39 21.38 22.38 23.47
Chodovská 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.39 22.39 23.48
Tesco 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.41 22.41 23.50

Tesco – Stará Role sídliště – Tesco

Tesco – Čankovská – Tesco

Tesco 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
Chodovská 7.57 8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57 19.57

× Nádraží Dvory 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58
Sklářská 7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59
Chebská 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Borová 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
Okružní 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03
Truhlářská 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
Stará Role sídliště 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
Svobodova 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07
Školní 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
Krátká 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10
Borová 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
Chebská 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 20.14
Sklářská 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15

× Nádraží Dvory 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.16
Chodovská 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17
Tesco 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.19

Tesco 9.28 11.28 13.28 15.28 17.28 19.28
Chodovská 9.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30

× Nádraží Dvory 9.31 11.31 13.31 15.31 17.31 19.31
Sklářská 9.32 11.32 13.32 15.32 17.32 19.32
Chebská 9.33 11.33 13.33 15.33 17.33 19.33
Rozcestí u Koníčka 9.35 11.35 13.35 15.35 17.35 19.35
Čankovská 9.37 11.37 13.37 15.37 17.37 19.37
Třeboňská 9.39 11.39 13.39 15.39 17.39 19.39
Mlýnská 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40
Konečná 9.42 11.42 13.42 15.42 17.42 19.42
U Kostela 9.44 11.44 13.44 15.44 17.44 19.44
Keramická škola 9.45 11.45 13.45 15.45 17.45 19.45
Rozcestí u Koníčka 9.47 11.47 13.47 15.47 17.47 19.47
Chebská 9.49 11.49 13.49 15.49 17.49 19.49
Sklářská 9.50 11.50 13.50 15.50 17.50 19.50

× Nádraží Dvory 9.51 11.51 13.51 15.51 17.51 19.51
Chodovská 9.52 11.52 13.52 15.52 17.52 19.52
Tesco 9.54 11.54 13.54 15.54 17.54 19.54

VYSVĚTLIVKY:
x − zastávka na znamení

TARIF MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 
OD 1. 1. 2004

Jednotlivé jízdné

Jednotlivá jízdenka pro osoby starší 15 let (nepřestupní) 10 Kč

Jednotlivá jízdenka pro děti 6 až 15 let (nepřestupní) 5 Kč

Jednotlivá jízdenka přestupní pro osoby starší 15 let 15 Kč

Jednotlivá jízdenka přestupní pro děti 6 až 15 let 7 Kč

Platnost jednotlivých přestupních jízdenek je 40 minut od času vyznačeného 
na jízdence při jejím označení.
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče: je možno zakoupit pouze přestupní 
jízdenky v hodnotě 15 a 7 Kč.
Do konce ledna je možné využít jednotlivé jízdenky, které byly  platné do 
konce roku 2003.
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Předmětem činnosti Dětského 
informačního centra (DIC) je pomoci 
dětem a dospívajícím, jak v oblasti 
informací, tak v krizových situacích a 
stavech ohrožení.

Nacházejí zde pochopení a pomoc 
při svých problémech. Osvědčilo se 
při koncipování programů pro děti 
vycházet z jejich potřeb a pohledů na 
situaci kolem sebe. Z šetření mezi 
dětmi vyplynul oprávněný záměr: 
vybudovat místo, kde se budou děti 
trochu z jiného úhlu pokud možno 
společně, dovídat a  hledat odpovědi 
na nejrůznější „otazníky“, popovídat 
si o věcech, které je nejen trápí 
(konflikty s rodiči, učiteli, spolužáky). 
Současně podporujeme ty činnosti, 
které umožňují rozvoj fantazie, 
vědomostí, sociálního cítění. Společně 
se podílejí na vytváření programu jak 
letního soustředění "Za poznáním 
Robinsona Crusoe" či "Středověk", 
tak vystoupení pro seniory, děti z MŠ, 

"Cesty za poznáním historie".
Doučování

V pondělí a ve středu se setkáváme 
nad úkoly. “Osvětlování nezažité 
látky“ pro děti 3. až 9. tříd má svoje 
úspěchy. Většina dětí si zlepšila nejen 
známky, ale i vztah ke škole, našla 
nové kamarády.

Vzájemná pomoc, ohleduplnost, 
pocity sounáležitosti, to jsou priority 
na kterých stavíme. Máme velmi 
dobrou spolupráci s kmenovými 
školami.

P o k u d  s e  j e d n á  o  š k o l n í  
problematiku, mezery v učební látce, 
obavy ze špatného hodnocení, 
záškoláctví, děti osamělé, ze sociálně 
slabých rodin, pak se snažíme se, aby 
společně s námi našly cestu k řešení 
toho, co je trápí, nebo alespoň našly 
klidné místo. Zprostředkováváme i 
další ošetření problému.

V našem doučování je zásadní 
snahou minimalizovat neúspěšnost 

(špatné známky, tréma před tabulí…), 
posilujeme jejich sebevědomí, pocit 
úspěšnosti. Stále hledáme cesty, jak 
nepřicházet se školou do konfliktu.

Pracoviště, která se zabývají 
dětskou klientelou spolupracují s DIC 
už od jeho počátku. Vědět o dětech co 
nejvíce, zachytit nuance v jejich 
chování, pracovat na problému, to jsou 
cenné informace pro další práci s 
klientem.
Sportovní aktivity

V plánu činnosti nabízíme dětem 
možnost využít svůj vlastní potenciál 
k rozvoji osobnosti, ale současně je 
vedeme k práci ve prospěch celku. 
N e z ů s t á v á m e  s t r a n o u  a n i  
v tělovýchovné oblasti .  Naše 
florbalová mužstva sklízela prvenství. 
V současné době začínáme opět od 
nejmladších. Zásadní pohledy na 
kouření, alkohol, drogy jsou a byly 
podmínkou výkonnosti a účasti na 
tréninku. Úspěchy našich floorballistů 

jsou pro ty nejmladší zavazující. Jsme 
pokládáni za dobrou „líheň talentů“. 
DIC sdružuje kolem sebe kolem 60 
chlapců v kritickém období 10 až 15 
let.
Linka pomoci

Od roku 1997 je k dispozici dětem, 
mládeži a dospívajícím Linka pomoci 
353 230 000. Důležitost včasné 
informace a provázení volajícího 
problémem je pro děti v zátěžové 
situaci klíčové.

Pokud bychom vycházeli z hlavního 
cíle prevence tak, jak jej uvádí MUDr. 
Nešpor CSc. v  knížce "Romantické 
období končí", to znamená změnit 
chování tak, aby oslovení žili zdravěji, 
pak se jeví činnost DIC velmi 
optimisticky. Za naše téměř sedmileté 
působení si troufáme prohlásit, že 
tento cíl se podařil u několika stovek 
dětí.

PaedDr. Ivanka Kasíková

Středisko výchovné péče pro děti a 
mládež s pracovním názvem "krizové 
centrum" je školské zařízení a funguje 
již od roku 1997. Zaměřuje se převáž−
ně na práci s dětmi a jejich rodiči jak 
v krizové situaci, tak i v osobních 
nesnázích.
Nezvladatelné děti

Do současné doby vedeme 1.504 
klientů, z toho lůžkovou částí prošlo 
332 dětí. Jedná se o děti, které se 
potýkají s problémy jak sami se sebou, 
tak i se svým okolím a jejichž nesnáze 
jsou snadno viditelné. (Např. nechodí 
do školy, perou se s ostatními, zlobí, 
neposlouchají rodiče, učitele, neučí se 
a svůj volný čas tráví převážně 
s nevhodnými kamarády nebo partou a 
nezaleknou se ani různých lumpáren, 
které mnohdy končí i u výslechu na 
policii.)

Jedná se většinou o děti, nad který− 

mi již dospělí lámou hůl a označí je za 
individua, která by se měla nejlépe 
uzavřít do "pasťáku", aby je stát 
vychoval ke správnému životu ve 
společnosti. Tito dospělí jsou překva−
peni, že se jedná většinou už o 11 až 
12 leté  děti.

Málokdo se však zamyslí, proč 
vlastně tyto děti na sebe upozorňují 
svým neadekvátních chováním, proč 
utíkají z domova, proč nechtějí chodit 
do školy, proč je ta parta lákavější než 
vlastní rodinný kruh.
Stresované děti

Na druhou stranu se jedná i o děti, 
jejichž nesnáze již tak viditelné nej− 
sou, potřebují pomoc a neví, kde ji 
najít. Děti, které mají strach z trestu či 
ze svých vrstevníků, kteří je vydírají a 
okrádají. Mají strach i z vlastních 
rodičů, kteří jenom křičí a nadávají. 
Mají pocit, že je nikdo nemá rád.

Psychoterapie
V jednom i v druhém případě se 

jedná o problémy, které řešíme 
psychoterapeuticky jak v práci s celou 
rodinou, tak i v práci s dítětem. 
Středisko poskytuje jak ambulantní 
služby tak i dlouhodobou intenzivní 
terapii na lůžkové části.
Lůžkové oddělení

Zde mají děti pod odborným 
vedením příležitost uvědomit si 
vlastní pozitivní sebeakceptaci.  
Poznávají i nové volnočasové aktivity. 
Na druhou stranu rodiče těchto dětí 
mají příležitost poznat nejenom 
kladné stránky svých dětí, ale i proč se 
u jejich dítěte někdy přestaly rozvíjet, 
v čem se udělala chyba a kde ji mohou 
začít napravovat. A protože se jedná 
pořád o děti, nic nekončí několikamě−
síční péčí, ale jedná se i o několikaleté 
odborné doprovázení dítěte a rodiče.

DĚTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

LETEM POHÁDKOVÝM SVĚTEM
Krajské muzeum Karlovy Vary každým rokem před Vánoci připravuje 

výstavu pro děti. Tentokrát jsme vsadili na pohádky, které prostě k Vánocům 
patří. Ale protože je to naprosto nevyčerpatelné téma, dotkli jsme se 
pohádkového světa jen letmo.

Již sám název výstavy napovídá, že i kdybychom se snažili sebevíc, 
nemůžeme do několika výstavních sálů vtěsnat všechny pohádkové příběhy a 
autory, kteří by si to zasloužili. Proto jsme se rozhodli, že k Vánocům 
nadělíme dětem alespoň malý díl pohádkového světa a to především 
prostřednictvím loutek. Malinko nahlédneme i do dějin kresleného a 
loutkového filmu, protože někteří autoři, jejichž práce na výstavě uvidíte, se 
podíleli i na vzniku řady známých snímků. Děti jistě okouzlí přepěkné 
obrázky výtvarníka Zdeňka Milera, dospělí se zase mohou potěšit šikovností 
svých potomků, protože tu budou samostatně vystaveny i práce dětí z MŠ a ZŠ 
v Karlových Varech. 

Nejobsáhlejší část je věnována loutkám z 50. a 60. let, které nám zapůjčilo 
Krajské muzeum v Chebu. Jsou zde zastoupeny jednak různé typy loutek, 
jako marionety, javajky, maňásci, ale také různé pohádkové postavy a autoři. 
Např. Jaroslav Král, který vytvořil loutky pro film Broučci režiséra Františka 
Filipa nebo pro seriál Ferda Mravenec.

Ivana Klsáková

Krize nejen s vysvědčením
Laická veřejnost si většinou před− 

staví krizové centrum, které je 
v pohotovosti v době vysvědčení  nebo  
v době předvánočního ruchu. Ale při− 
cházejí k nám i takové děti, kde máme 
podezření na neadekvátní trestání, na 
týrání, na sexuální zneužívání. Např. 
v měsíci listopadu jsme měli dva 
příjmy, kde jeden 10letý chlapec 
odmítal jít domů, protože se bál 
jednoho z rodičů, který byl alkoholik. 
Naopak jsme měli 11letého chlapce, 
který si vymyslel historku o „zlých“ 
rodičích jenom proto, že žárlil na 
svého mladšího sourozence.

A proto jsme tady každý den, 
nejenom o svátcích, hlavně pro ty 
rodiče, kteří mají své děti rádi a neví co 
dělat.

Kontakt: 353 222 848, 723 175 836
PhDr. Irena Vykoupilová

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
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PSČ 360 01, tel.: 353 223 834, ředitel: Mgr. Jiří Burian
e−mail: info@zspalacha.cz, http://www.zspalacha.cz 

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků (přijímání dětí na základě 
pohovorů na konci 2. třídy ze všech karlovarských škol), jeden cizí jazyk od 3. 
třídy (AJ, NJ), druhý cizí jazyk od 6. třídy, výuka jazyků v rámci vyučování 
pouze v dopoledních hodinách, a to bezplatně, jedině žákům tohoto typu škol je 
umožněno získání certifikátů z jazyků (v 5. ročníku certifikát 1, v 7. ročníku 
certifikát 2, v 9. ročníku certifikát 3).

PSČ 360 01, tel.: 353 223 408 − 9, ředitel: Mgr. Josef Fabiánek
e−mail: zslibusina@volny.cz

Organizování kurzů pro občany, kteří nezískali základní vzdělání, pronájem 
tělocvičny sportovnímu oddílu "Karate".

PSČ 360 17, tel.: 353 562 283, 353 562 686, ředitel: Mgr. František Frančík
e−mail: frantisek.francik@zstruhlarska.karlovyvary.indos.cz

Od 5. ročníku zavedeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřené na 
kopanou ve spolupráci s SK Buldoci Karlovy Vary a TJ DDM Stará Role a 
volejbal, při škole zřízen školní klub (pro zájmové vyžití dětí v jejich volném 
čase), odborná výuka informatiky, 2 počítačové učebny, pronájem nebytových 
prostor a sauny.

PSČ 360 01, tel.: 353 564 366, 353 564 007, ředitel: Mgr. Miroslav Peer
e−mail: skola@zsruzovyvrch.cz, http://www.zsruzovyvrch.cz/

Základní škola s rozšířenou výukou tělovýchovy a sportu, při škole zřízen školní 
klub pro zájmové vyžití dětí v jejich volném čase. Pronájmy nebytových prostor 
a bazénu.

PSČ 360 05, tel.: 353 564 119, ředitel: Mgr. Vladimír Hůrka
e−mail: zskonecna@quick.cz

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal 
ve spolupráci s TJ Lokomotiva a TJ Thermia a s rozšířenou výukou informatiky.
Nabízí kroužky: výpočetní technika, florbal, softbal, basketbal, volejbal, tenis, 
kopaná, vybíjená, rafty, jazykové kroužky.
Vlastní moderní sportovní areál s umělohmotnými povrchy v celotýdenním 
provozu, 2 tělocvičny.

PSČ 360 01, tel.: 353 447 021, 353 447 022, ředitel: Mgr. Břetislav Svoboda, 
e−mail: zs_a_zus.rybare@cmail.cz

Základní škola:
Výuka dle programu Obecná škola s rozšířenou výukou estetiky: hudby, tance a 
výtvarné výchovy (žáci přijímáni na základě talentových zkoušek před zaháje−
ním povinné školní docházky).
Základní umělecká škola:
Obory hudební, taneční a výtvarný s galerií Duhová paleta, Sokolovská 35, 
tel.: 353 449 131.
Spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem, Mezinárodním pěvec−
kým centrem Antonína Dvořáka, pořádání celostátní pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek, koncerty, stálé výtvarné výstavy v karlovarské nemoc−
nici, vydávání pracovního kalendáře na školní rok, výstavy v galerii Duhová 
paleta.

PSČ 360 09, tel.: 353 224 863, ředitelka: Mgr. Monika Preňková
e−mail: zsjakkv@volny.cz, sekretariát e−mail: zs−jak−kv@volny.cz
http://www.zskomenskeho−kv.cz

N a b í z í  k r o u ž k y :  o d b í j e n á ,  a t l e t i c k é ,  f l o r b a l ,  t a n e č n í .
Školní družina nabízí kroužky: hudebně − dramatický, sportovní hry, míčové 
hry, dovedné ruce a deskové hry.

PSČ 360 01, tel.: 353 226 984, ředitelka: Mgr. Eva Doušová
e−mail: zsdukla@seznam.cz

Nabízí kroužky: herně atletický, netradiční hry, informatika.

ZŠ nábřeží Jana Palacha 20

ZŠ Libušina 31

ZŠ Truhlářská 681/19

ZŠ Krušnohorská 11

ZŠ Konečná 25

ZŠ a ZUŠ Rybáře Šmeralova 15

ZŠ Jana Amose Komenského, Kollárova 19

ZŠ Dukelských hrdinů Moskevská 25

ZÁKLADNÍ ŠKOLY S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU

ZŠ Poštovní 19

ZŠ 1. máje 1

ZŠ Modenská 15, Doubí

PSČ 360 01, tel.: 353 226 408, ředitel: Mgr. Bohdan Soukup
e−mail: zstuhnice@centrum.cz, http://www.volny.cz/zstuhnice/

Škola s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a výpočetní 
techniky.
Nabízí kroužky: florbal, výtvarný kroužek, paličkování, sportovní kroužky.

PSČ 360 06, tel.: 353 563 426, ředitel: Mgr. Jiří Plachý
e−mail: jiri.plachy@zs1maje.karlovyvary.indos.cz

Nabízí kroužky: výtvarný, sportovních her, turistický, němčiny pro 1. a 2. třídu, 
počítačové techniky, pohybové hry.

PSČ 36 007, tel.: 353 332 217, ředitel: Mgr. Ladislav Landsfeld
e−mail: zsdoubi@quick.cz

Neúplná základní škola s 1. − 5. postupným ročníkem a s přípravnou třídou, 
rodinného typu.
Nabízí zájmové kroužky: sebeobrana, dovedné ruce, angličtina, sportovní hry.

odbor školství a tělovýchovy

Termíny konání zápisu 
do prvních tříd

 

 

 ( s rozšířenou výukou jazyků)
15. a 16. ledna 14.30 až 16.00

ZŠ 1. máje Dvory

ZŠ J. Palacha 
ZŠ Konečná 
ZŠ Moskevská 
ZŠ Libušina
ZŠ Truhlářská 

ZŠ Poštovní 
ZŠ J. A. Komenského − Kollárova  

ZŠ Modenská 

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 

ZŠ Krušnohorská 
1 soukromá ZŠ, Lidická 40

15. a 16. ledna 14.00 až 17.00
12. února 14.00 až 16.00
16. a 19. ledna 14.00 až 17.00
16. ledna 14.00 až 18.00
20. ledna 14.00 až 19.00
21. a 22. ledna 14.00 až 17.00
(v budově ZŠ Školní − 9. A) 
21. a  22. ledna 14.00 až 17.00
22. a  23. ledna 14.00 až 18.00

27. a 28. ledna 14.00 až 17.00
22. ledna od 14.00 až 17.00

zápis do přípravné třídy 13. května 14.00 až 17.00
20. a  21. ledna 16.00 až 18.00

(současně proběhne první termín talentových zkoušek do tříd s rozšířenou 
výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy)

5. února 14.00 až 18.00

Pro všechny základní školy všeobecně platí: povinností základních škol je výuka a výchova v rozsahu obecně 
závazných předpisů v oblasti základního školství a zajištění školní družiny pro žáky 1. - 4. tříd.

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 − Růžový Vrch
pořádá v úterý 13. ledna od 10.00 do 16.00 hodin

Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost.
Jsme škola s třídami s rozšířeným vyučování tělesné výchovy se zaměřením 
na lední hokej, lehkou atletiku, lyžování a biatlon. Nabízíme víceúčelové a 
atletické hřiště, školní bazén, posilovnu,  2 počítačové učebny s připojení na 
internet, řadu zájmových kroužků apod. Od září chceme dětem od 1. třídy, 
které mají rády pohyb,  umožnit větší sportovní a pohybovou aktivitu.
Srdečně zveme všechny zájemce −  možnost shlédnout nejen prostory,
ale i průběh výuky a práci školní družiny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní školy 1. máje ve Dvorech (autobus č. 1, zast. U Moseru)

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, jak pěkné prostředí je vytvořeno pro 
naše současné i budoucí žáky a jak nadstandardní je naše nabídka.

12. ledna 15.00 až 18.00
Florbalová třída − od příštího školního roku (2004/05) otevíráme sportovní 
třídu se zaměřením na FLORBAL Přijímáni budou chlapci i děvčata do 6. 
ročníku. V rámci Dne otevřených dveří proběhne exhibice.

Další informace můžete získat na tel. 353 563 426, případně na 
www.skoladvory.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

HOROLEZCI, HOROLEZKYNĚ, HOROLEZČATA
V Klubu Paderewski vystavuje do 18. ledna karlovarský horolezec, cyklista, 
lyžař a fotograf Karel Vozáb. Jeho převážně portrétní fotografie z posledních 
pěti let mapují snažení osobností karlovarského horolezeckého dění 
v blízkých i vzdálených skalních oblastech. Lidé, kteří lezou pro potěšení, 
atmosféra tohoto v poslední době nečekaně dynamicky se rozvíjejícího 
sportovního odvětví, horské i skalní terény a materiály, soustředění, vypětí, 
pohoda, kamarádství, to vše obsahují fotografie dvorního portrétisty 
karlovarského horolezeckého oddílu. Výstava je doplněna originálními 
předměty z dávné éry lezení minulého století z autorovy sbírky.                                                                     

Lenka Tóthová

čt 8. 19.30 Drahomíra Brazil, režie: T. Gilliam, V. Británie 1985
ne 11. 15.00 Divadlo dětí Pohádka o Kvítkovi Vítkovi, KHD
st 14. 19.30 Městské divadlo P7 W.A. Mozart: Kouzelná flétna, 

nejslavnější a nejtajemnější singspiel všech dob, v českém 
jazyce, režie: Ondrej Spišák hraje: soubor MDKV

čt 15. 17.00 Galerie umění Petr Štěpán: Česká kresba 16/ − další 
výstava v rámci cyklu, představující tendence současné 
kresby

19.30 Komorní scéna "U", SPgŠ, Lidická ul. 
P. O. Enquist: Svržený anděl, scénická koláž, premiéra

19.30 Drahomíra Modrý samet, režie: D. Lynch, USA 1986
ne 18. 15.00 Divadlo dětí Pohádka o Bacílkovi, KHD

15.00 Městské divadlo Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet 
loupežníků, pohádka, v niž se objeví skutečně čtyřicet 
loupežníků, režie: Tomáš Dvořák, hraje: soubor MDKV

19.30 Paderewski Jiří Schmitzer: Bouda, nový program 
jednoho z nejoriginálnějších písničkářů a bývalého herce 
pražské Ypsilonky

út 20. 19.30 Městské divadlo P5 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, 
situační komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Petr Veselý, hraje: soubor MDKV

19.30 Komorní scéna "U", SPgŠ, Lidická ul. 
P. O. Enquist: Svržený anděl, scénická koláž

čt 22. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus A (5) Josef 
Suk: Fantastické scherzo, op. 25, Edward Grieg: Klavírní 
koncert, op. 16, Josef B. Foerster: Cyrano de Bergerac, op. 
55 klavír Adam Skoumal, dirigent: Rudolf Krečmer, KSO

19.30 Husovka Ester Kočičková recitál originální moderátorky a 
zpěvačky, kterou na klavír doprovází její dvorní skladatel 
Lubomír Nohavica

19. 30 Drahomíra Muž, který nebyl,  režie: J. Coen, USA 2001 
pá 23. 19.30 Městské divadlo Samuel Königgratz: Ještě žiju s věšákem, 

čepicí a plácačkou, komedie ze života modrých andělů a o 
modrých andělech, režie: Andrej Krob, hraje: soubor 
MDKV

So 24. 19.30 Paderewski Kalandr a Revival Band, výběr hudebních 
lahůdek z repertoárové dílny legendárního Petra Kalandry. 
Žánrově neustále experimentující Velmi malý komorní 
orchestr Varvary Divišové ve spolupráci s DaD kvintetem 
zamířil tentokrát do vod rythm & blues. Účinkují: J. Anděl, 
H. Janoušková, Z. Konývka, L. Peterka, P. Slamenka, 
R. Svoboda a P. Žemlička 

Ne 25. 15.00 Divadlo dětí Pohádky ze zahrádky, KHD
15.00 Městské divadlo Renata Nechutová: Tři veselá prasátka, 

režie: T.Q. Hung, Divadlo Minaret Praha
po 26. 19.30 Thermal, velký sál Víš přece, že neslyším, když teče 

voda, hrají: K. Fialová, J. Brejchová, P. Nárožný, 
V. Vydra, Jiří Ptáčník, ART 38

út 27. 19.30 T. Murphy: Bailegangaire aneb Město beze smíchu 
− o tom, jak město Nechechtov přišlo ke svému jménu

st 28. 18.30  Paderewski vernisáž Lenka Hořínková: Zastavení 
kresby, obrazy, nová tvorba mladé ostrovské autorky

19.30 Paderewski Čestmír Lukeš: Severní stěna Eigeru v zimě, 
Cordillera Huayhuash, českošvýcarský horolezec, 
cestovatel a fotograf se svými přednáškami a diapozitivy

st 28. 19.30 Husovka PH Petr Michálek: Joker (reality show), režie: Petr 
Michálek, hraje soubor MDKV

čt 29. 19.30 Městské divadlo Agatha Christie: Past na myši 
(Mousetrap), divadelní bestseller královny anglické 
detektivky, režie: Daniel Fleischer−Brown, hraje soubor 
MDKV

19.30 Paderewski C&K vocal, koncert známého pražské 
souboru, nový repertoár, ale i Shakespearovy Sonety či 
Ježkovy písničky

19.30 Drahomíra Albín jménem Nói, režie: D. Kári, Island 2003
pá 30. 19.30 Lázně I Mimořádný koncert W. A. Mozart: Symfonie 

č. 35 D dur "Haffner", W. A. Mozart: Koncert č. 1 G dur 
pro flétnu, F. Schubert: Symfonie č 4  c moll "Tragická”,
 flétna: Lenka Baarová, dirigent: Ivan Ungar 
(Maďarsko/Austrálie)

21.00 Husovka Jazz v Husovce − VB quartet Praha

so 31. 19.30 Městské divadlo Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a 
Čardášová princezna, divadelní inscenace duetů, árií a 
slavných scén z operet, v německém originále, překlady na 
titulkovacím zařízení, režie: Dalibor Janota, dirigent: 
Jarmila Štruncová, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD

Změna programu vyhrazena                           Sestavila Jitka Arnoldová, 
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

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

každý pátek a sobota
18.15 Perseus a Andromeda, pořad s umělou oblohou, 

pohádka a je−li jasno pozorování noční oblohy hlavně 
pro mladší děti od 5 let

19.15 Na křídlech Pegasa pořad s umělou oblohou, pohádka 
a je−li jasno pozorování noční oblohy pro zájemce 
starší 10ti let

pá 30. Astronomické programy pro děti, začátky programových bloků 
v 9.45, 11.15, 12.15 a 13.15

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e−mail: klubpaderewski@volny.cz
do 24. 1. Karel Vozáb: Horolezci, horolezkyně, horolezčata, 

portréty, skalní oblasti a vše, co patří k atmosféře 
karlovarského horolezení

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131

od 7. 1. Práce studentů z Hofu, Musikschule der Hofer 
Symphonike Hof Saale (do 29. 1.)

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

e−mail: gukvolny.cz 
otevírací doba: út až ne 9.30 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00

do 11. 1. Vladimír Novák: Česká kresba 15/
výstava velkoformátových kreseb neobyčejně 
expresívního výrazu významného autora spjatého 
s generační výtvarnou skupinou 12/15

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252

otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
do 11. 1. Lišejníky kolem nás, přírodovědecká výstava

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
do 1. 2. Letem pohádkovým světem loutky ze sbírek Krajského 

muzea v Chebu a Krajského muzea v Karlových 
Varech, práce Zdeňka Millera, autora 
nezapomenutelného krtka (ilustrace, animovaný film), 
loutky M. Bartoňové a A. Müllera, Lenky Pavlíčkové, 
dále pak loutky a loutkové scény dětí z karlovarských 
mateřských a základních škol

Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová, 

odbor lázeňství, kultury a vzdělanosti

1. − 3. 1. hvězdárna uzavřena

od 12. 1. do 8. 2. stálá expozice z technických důvodů uzavřena
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ

ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy 
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
− možnost zamluvit si termín
− provoz: po až pá 13.00 až 21.00
− so a ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Víceúčelové hřiště pro veřejnost po až pá 15.00 až 19.00

BRUSLENÍ

HOKEJ
Zimní stadion HC Energie, kontakt 353 449 174

Extraliga:
9. 1. 17.00 HC Energie − Kladno

18. 1. 17.30 HC Energie − Litvínov
27. 1.  17.30 HC Energie − Vsetín
1. 2. 17.30 HC Energie − Liberec

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

Extraliga starší dorostenky
10. 1. 17.00 BK Loko −  MUS Strakonice
11. 1. 11.00 BK Loko −  Basket Slovanka

1. liga žen
17. 1. 16.00 BK Loko −  Sokol Hradec Králové
31. 1. 18.00 BK Loko −  Basket Slovanka

Extraliga mladší dorostenky
17. 1. 13.00 BK Loko − MUS Strakonice
18. 1. 10.00 BK Loko − BK Tábor
25. 1. 11.00 BK Loko − Sparta Praha
24. 1. 9.00 a 13.00 BK Loko − BCM Sokolov, KP žačky
24. 1. 11.00 a 15.00 BK Loko − Sp. Chodov, KP minižačky starší

BK Thermia, hala SPgŠ, kontakt 353 226 061
Krajský přebor, muži:
24. a 25. 1. ligové zápasy

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

kontakt 607 601 858
Západočeský oblastní přebor:
24. 1. 9.00 ligové zápasy, SKK A

Karlovarský krajský přebor:
17. a 31. 1. 9.00 ligové zápasy, SKK B
24. 1. 9.00 ligové zápasy, SKK C

TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438
II. liga:
17. 1. 10.00 Slavia A − SKK Vrchlabí
31. 1. 10.00 Slavia A − Konstruktiva Praha B

Západočeský oblastní přebor:
24. 1. 9.00 a 14.00 ligové zápasy, Slavia B

Karlovarský krajský přebor:
24. 1. 9.00 ligové zápasy, Slavia C

LYŽOVÁNÍ
BĚŽECKÉ 

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
10. až 11. 1. so 13.00, ne 10.00 Boží Dar Štít Krušných hor, 

Memoriál J. Mašaty, župní přebor
SJEZDOVÉ

Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením, Dostihový 
areál Dvory, kontakt 353 592 120

Bruslení pro školy: po až pá 9.00 až 13.45
Bruslení pro veřejnost: po až pá 16.00 až 18.45
so 13.00 až 21.00, ne 13.00 až 18.45
Komerční využití: po až pá 19.00 až 21.00
so 9.45 až 12.45, ne 9.45 až 12.45; 19.00 až 21.00

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKA o aktuálních sněhových 
podmínkách v lyžařských areálech: 14116

Klínovec − sever tel.: 474 396 236
Klínovec − jih tel.: 601 283 458
TJ Klínovec tel.: 474 396 463
Boží Dar−Neklid tel.: 353 815 119
Boží Dar−Novako tel.: 353 815 000, dětská lyžařská hřiště, snowtubing
Nové Město tel.: 353 811 591
Pernink tel.: 353 892 456

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

Každou sobotu klubové turnaje

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

kontakt: 777 740 223
4. 1. 10.00 ligová utkání, 2. liga

18. 1. 10.00 krajská soutěž, 1. třída
11. a 25. 1. 10.00 krajská soutěž, 2. třída
každý pá 18.00 páteční šachové partie

Dům dětí a mládeže Čankovská
každý čt 16.30 a pá 17.00  šachový kroužek

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

10. až 11. 1., 17. až 18. 1., 31. 1. až 1. 2. so a ne 8.00 oblastní přebory
Změna programu vyhrazena

Sestavila Gabriela Hazuchová, odbor školství a tělovýchovy

CENA MĚSTA PRO SPORTOVCE
Komise tělovýchovy a sportu při radě města vyzývá všechny sportovní 
subjekty k podání návrhů na vyhlášení nejlepšího sportovce města v roce 
2003 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 30. ledna.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Program
Pondělí 5. 1.
10.00 Slavnostní zahájení sbírky před budovou Magistrátu města 

karlovarským hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem, primátorem 
města Mgr. Zdeňkem Roubínkem a biskupem plzeňským 
Františkem Radkovským
Vystoupení Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy 
a Gymnázia v Karlových Varech pod vedením sbormistra prof. 
Jiřího Štrunce

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
16.30 Koledy a královská družina u Vřídla
17.00 Mše svatá v kostele Máří Magdalény za účasti královské družiny 

(a další králové)
18.00 Ukončení sbírky
Úterý 6. 1. až pátek 10. 1. 
od10.00 do 18.00  Průběh sbírky 
Centrální středisko pro sbírku je určeno místo Charitního domu 
sv. Anežky a sv. Josefa ve Svobodově ulici č. 743/12 Stará Role. 
Koordinátorem sbírky je ředitelka Farní charity Pavla Andrejkivová, 
tel.: 353 434 210, mobilní telefon 777 767 030
Informace: asistentka sbírky Mgr. Eva Hrušková, tel.: 353 434 228, 
mobil 608 484 254
Výtěžek letošní sbírky je určen na dokončení rekonstrukce Charitního domu 
sv. Anežky, kde je umístěn Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené 
občany a Denní stacionář pro mentálně postiženou mládež. 


