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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Datum a hodiny konání
Pátek 11. 6.
od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 12. 6.
od 8.00 do 14.00 hodin
Podle Smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii
se na území České republiky volí
do Evropského parlamentu 24
poslanců. V těchto volbách se
uplatňuje systém poměrného
zastoupení. Právní úprava
způsobu hlasování je téměř
shodná s úpravou při volbách do
Poslanecké sněmovny Parla−
mentu České republiky.
Právo volit
Právo volit na území ČR do
Evropského parlamentu má
každý občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18
let, a občan jiného členského
státu Evropské unie, který ale−
spoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45
dnů uveden v evidenci obyvatel
podle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, tj. má na území ČR po−
byt. Uvedenou minimální lhůtu
pro zápis v evidenci obyvatel,
předcházející dni voleb, stanoví
zákon v návaznosti na možnost
podání žádosti o zápis do sezna−
mu voličů. Překážkami ve výkonu
volebního práva je zákonem
stanovené omezení osobní svo−
body z důvodu ochrany zdraví lidu
a zbavení způsobilosti k právním
úkonům. Každý volič může
v týchž volbách do Evropského
parlamentu hlasovat pouze
jednou.
Poslanec Evropského
parlamentu
Poslancem Evropského parla−
mentu může být na území ČR
zvolen každý občan ČR a každý
občan jiného členského státu
Evropské unie, který je na území
ČR nejpozději druhý den voleb po
dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel, alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 21
let, není zbaven způsobilosti
k právním úkonům a jde−li

o občana jiného členského státu,
není v členském státě Evropské
unie, jehož je státním občanem,
zbaven práva být volen do Evrop−
ského parlamentu. Kandidovat
v týchž volbách lze pouze jednou.
Kde lze ve volbách do
Evropského parlamentu na
území ČR hlasovat?
1) Ve svém stálém volebním
okrsku, kam podle místa svého
bydliště volič patří. Seznam ulic
náležejících do jednotlivých
volebních okrsků a adresy voleb−
ních místností budou do 27. 5.
zveřejněny.
2) Volič může požádat ze závaž−
ných, zejména zdravotních,
důvodů magistrát města a ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu svého voleb−
ního okrsku. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise
k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou.
3) Volič může hlasovat v jakékoli
volební místnosti na území ČR,

pokud hlasuje na voličský průkaz.
Delegování členů do okrs−
kových volebních komisí
Lhůta: do 12. 5. do 16.00 hodin
Sčítání hlasů bude začínat v ne−
děli 13. 6. ve 22.00 hodin a bude
probíhat do časných ranních
hodin do pondělí. Je nezbytné mít
z toho důvodu na zřeteli věk a
zdravotní stav členů delegova−
ných politickými stranami, hnutími
nebo koalicemi, jejichž kandidátní
listiny byly zaregistrovány.
Členem okrskové volební komise
může být občan ČR nebo občan
jiného členského státu, který
v den složení slibu dosáhl věku
nejméně 18 let, nenastala u něho
překážka ve výkonu volebního
práva a který zároveň není
kandidátem pro tyto volby.
Zájemci o členství
v komisích se mohou sami
hlásit na Magistrátu města
Karlovy Vary, odbor vnitřních
věcí, tel.: 353 118 289
a 353 118 220.
Pokračování na straně 3
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Město Karlovy Vary

zveřejňuje
záměr pronájmu
nebytového prostoru,
šesti nových garáží
v objektu Mozartova 661/8
obálkovou metodou.
Charakteristika prostoru:
garáž č. 1 o výměře 21,82 m2
za 1.000 Kč/měs.
garáž č. 2 o výměře 22,13 m2
za 1.000 Kč/měs.
garáž č. 3 o výměře 21,92 m2
za 1.000 Kč/měs.
garáž č. 4 o výměře 21,85 m2
za 1.000 Kč/měs.
garáž č. 5 o výměře 21,57 m2
za 1.000 Kč/měs.
garáž č. 6 o výměře 26,76 m2
za 1.200 Kč/měs.
Předpokládaná cena záloh
za služby: 200 Kč měsíčně
Podmínky pronájmu a vyhodno−
cení nabídek probíhá podle
vnitřního předpisu města
K. Vary k pronájmu nebytových
prostor v bytových a nebyto−
vých domech ve vlastnictví
města K. Vary.
Bližší informace k výše uvede−
nému objektu obdržíte u správ−
ce nemovitosti v realitní kance−
láři Ikon, Bulharská 31A, pan
Weis, telefon 353 223 770.
Podané žádosti o pronájem
nebytového prostoru musí být
osobně nebo poštou doručeny
do podatelny Magistrátu města
K. Vary v zalepené obálce
označené jako „Výběrové řízení
pronájem nebytového prostoru
garáž č. …Mozartova 661/8,
K. Vary (s označením č. gará−
že).
Podané žádosti v zalepené
obálce musí obsahovat:
1. vyplněný příslušný formulář
Žádost o přidělení nebytového
prostoru v majetku města (lze
vyzvednout na MM OMaH
II. patro).
2. povinné přílohy uvedené
v dolní části formuláře Žádost
o přidělení nebytového prostoru
v majetku města.
Zveřejněno do 28. května.
Ing. Stanislav Hubka,
vedoucí odboru MaH

ZÁVOD MÍRU V NAŠEM MĚSTĚ
UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ
OMEZENÍ PROVOZU MHD
Během konání 8. a 9. etapy
cyklistického Závodu míru, dojde
k omezení v provozu linek MHD:
SOBOTA 15. 5.
Od 14.00 do 17.00 hodin zůstane
zcela bez obsluhy Divadelní
náměstí, ul. Mariánskolázeňská,
U Imperialu, Libušina, Pražská,
Na Vyhlídce, Bezručova,
Havlíčkova a Lidická.
linka č. 2 pojede jen v úseku
Stadion ZM Tržnice;
linka č. 6 bude ze Staré
Kysibelské prodloužena na
konečnou zastávku v Lidické ul.;
linka č. 8 pojede z Olšových Vrat
k Tržnici a zpět po nové pražské
silnici (nepojede přes Hůrky);
linka č. 10 pojede jen v úseku
Tašovice − Tržnice;

linky č. 11 a 13 pojedou jen
v úseku Stará Role sídliště −
Tržnice;
linka č. 15 pojede pouze v úseku
Stará Role − Tržnice;
linka č. 91 nepojede.
NEDĚLE 16. 5.
Od 8.00 do 13.00 hodin zůstane
zcela bez obsluhy Divadelní
náměstí a od 11.00 do 13.00
hodin též ul. Mariánskolázeňská a
U Imperialu.
linky č. 2 a 11 od 8.00 do 11.00
hodin budou ukončeny u Lázní I,
od 11.00 do 13.00 hodin budou
ukončeny u Lanovky Imperial.
Děkujeme, že uvedená opatření
přijmete s pochopením.
Dopravní podnik
Karlovy Vary, a.s.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ÚTULKU PRO PSY
ÚTULEK

Harmonogram uzavírek
Objížďka se nenařizuje, provoz
bude řízen za asistence Policie
ČR a Městské policie K. Vary
1. Úplná uzavírka místní komu−
nikace: Pražská silnice,
U Imperiálu, Slovenská, Marián−
skolázeňská, Nová louka, Diva−
delní náměstí, Vřídelní, Ondřej−
ská, Bezručova, Palackého
náměstí, Jiráskova, Máchova,
Hřbitovní, Na Vyhlídce na dobu:
od 15. 5. od 14.00 do 17.00.
V prostoru Divadelního nám.
bude dojezd etapy a cílové
zázemí.
2. Úplnou uzavírku místních
komunikací: a) Divadelní ná−
městí, Nová louka na dobu: 16. 5.
od 8.00 do 13.00.
V prostoru Divadelní náměstí
bude start etapy a zázemí pro
závodníky a pořadatele.
b) Mariánskolázeňská, Sloven−
ská na dobu: 16. 5. od 11.00 do
13.00.
Ve vymezených úsecích výše
uvedených komunikací budou
umístěny od 7. 5. dopravní značky
B28 Zákaz zastavení
Ing. Milan Novák,
vedoucí odboru dopravy

PĚŠÍ ZÓNA

DVORY
Kontakt: Chodovská ul., Dvory
Tel.: 721 203 866 pouze v pracovní době
Provozní doba: pondělí až pátek 14.00 až 18.00
sobota, neděle a svátky 10.00 až 12.00
Informace též na www.mmkv.cz
Od začátku měsíce dubna došlo ke změnám provozní doby psího
útulku. Ve všedních dnech je útulek otevřený od 14 do 18 hodin a rovněž
nově je možno navštívit útulek i v neděli (doposud bylo
v neděli zavřeno), protože každý víkend a o svátcích je útulek otevřený
v době od 10.00 do 12.00 hodin.
Důvodem je poskytnutí větší možnosti pro návštěvu útulku a eventuální
vybrání si pejska v pozdních odpoledních hodinách a o víkendech, kdy
lidé mají více času k jeho návštěvě.
odbor životního prostředí

Zásady prodeje bytů
Zastupitelstvo města na svém jednání 23. března schválilo úpravu
Zásad prodeje bytů z vlastnictví města K. Vary dle zákona č. 72/1994
Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony, ve znění pozdějších předpisů. Upravené Zásady je
možno zakoupit na informacích v budově Magistrátu města K. Vary.
Jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.mmkv.cz.
odbor majetkoprávní a hospodářský

UZAVÍRKA
V době od 12. do 25. května
a od 17. do 27. června bude
uzavřen železniční přejezd
v ulici Teplárenské z důvodu
jeho rekonstrukce. Objížďka
bude vedena ulicemi
Teplárenská, Dalovická, I/13,
I/6, Sokolovská, Nákladní,
Jáchymovská, Fričova,
Dubová.

V letošním roce je v Karlových
Varech prováděna komplexní
obnova (revitalizace) pěší zóny,
která zahrnuje celou třídu T.G.
Masaryka, části ulic Dr. D.
Bechera, Bulharské, Jugoslávské
a ulici Zeyerovu.
V současné době probíhá staveb−
ní činnost na pracovním úseku od
hlavní pošty po Českou spořitel−
nu, od od Cimexu po Národní dům
a před hlavní poštou, dále pak
v ul. Dr. D. Bechera. Práce na pěší
zóně jsou prováděny po pracov−
ních úsecích, vymezených vždy
jen na polovině šíře komunikace
pěší zóny tak, aby byl umožněn
přístup do bytových domů
a provozoven a mohlo probíhat
zásobování obchodů, byl zajištěn
bezpečný pohyb chodců apod.
V předstihu jsou na pěší zóně
rekonstruovány i podzemní
inženýrské sítě. V Jugoslávské
ul., v části třídy T.G. Masaryka (od
Národního domu směrem
k Becherovce) a Zeyerově ulici je
postupně prováděna rekonstruk−
ce rozvodů vody a kanalizace.
V Zeyerově ul. a v ul. Dr. D. Be−
chera s návazností na třídu
T.G. Masaryka jsou realizovány
přeložky kabelů ZČE.
odbor investic
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dokončení ze str. 1
HLASOVÁNÍ STÁTNÍCH
OBČANŮ ČR MIMO TRVALÉ
BYDLIŠTĚ
Vydávání voličských průkazů
Kdo bude chtít volit v jiném než ve
svém volebním okrsku, může
požádat o vydání voličského
průkazu.
Pro občany s trvalým pobytem
v Karlových Varech je příslušná
k podání této žádosti evidence
obyvatel magistrátu města
v budově Moskevská 21.
Voliči, který je státním občanem
ČR a je zapsán ve zvláštním
seznamu voličů vedeném zastu−
pitelským úřadem, vydá voličský
průkaz příslušný zastupitelský
úřad ČR v zahraničí.
O voličský průkaz lze požádat
nejpozději do 27. 5. do 16.00
hodin na magistrátu města:
• písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem občana
a doručeným poštou, nebo
• osobně s občanským
průkazem a vyplněním písem−
ného podání,
• prostřednictvím jiné osoby za
podmínky, že žádost je opatřena
úředně ověřeným podpisem,
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa
8.00 až 12.00 hod.
a 12.30 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek
8.00 až 12.00 hod.
a 12.30 až 15.15 hod.
(čtvrtek 27. 5. do 16.00 hodin)
pátek 8.00 až 12.00
a 12.30 až 14.45 hod.
Voličské průkazy se vydávají od
27. 5. osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání volič−

ského průkazu, anebo jej lze
zaslat poštou.
Hlasování pacientů v nemocni−
cích
Do karlovarské nemocnice se
dostaví část volební komise
s přenosnými volebními schrán−
kami. Mohou zde hlasovat paci−
enti, kteří si nechali v místě svého
trvalého bydliště vystavit voličský
průkaz a dále také občané bez
voličského průkazu, které však
nahlásila správa nemocnice
nejpozději do 22. 5. do 16.00
hodin k zapsání do seznamu
voličů pro tyto volby. Nebudou
hlasovat občané hospitalizovaní
na infekčním oddělení, neboť jde
o zákonem stanovenou překážku
ve výkonu volebního práva.
Pokud si volič není jist, že ve dny
voleb bude ještě pobývat
v nemocnici, je praktické požádat
u obecního úřadu, u kterého je
zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu,
tzn. v místě svého trvalého
pobytu, o vydání voličského
průkazu, který voliče opravňuje
ve dnech voleb do Evropského
parlamentu k hlasování v jakém−
koli volebním okrsku na území
České republiky i k žádosti
o hlasování do přenosné volební
schránky v nemocnici. Stejně se
doporučuje řešit i situaci, kdy volič
předem ví, že bude přijat do
nemocnice a setrvá zde i po dobu
konání voleb do Evropského
parlamentu.
Hlasování lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu
lázeňské péče nemohou volit
v místě svého trvalého pobytu,
mohou volit v jakémkoli okrsku
v případě, že si přivezli do lázní
voličský průkaz. Pokud voličský

průkaz nebudou mít, mohou volit
v okrsku, kam územně jejich
léčebné zařízení spadá, ale
pouze v případě, že je správci
těchto zařízení nahlásili nejpoz−
ději do 22. 5. do 16.00 hodin
k zapsání do seznamu voličů.
HLASOVÁNÍ CIZINCŮ −
OBČANŮ JINÝCH ČLEN−
SKÝCH STÁTŮ EU
Podle zákona o volbách do
Evropského parlamentu má
občan jiného členského státu
možnost, při splnění zákonem
stanovené podmínky pobytu 45
dnů na území České republiky,
požádat o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu do 2. 5. do 16.00
hodin, což je neděle.
Do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu se na
základě podané žádosti zapíší
i občané kandidátských zemí EU.
SEZNAM VOLIČŮ PRO
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Podmínkou výkonu volebního
práva ve volbách do Evropského
parlamentu je zápis do seznamu
voličů, který obsahuje údaje:
1. o voličích − občanech ČR − ze
stálého seznamu voličů, kteří jsou
v Karlových Varech přihlášeni
k trvalému pobytu.
2. o voličích jiných členských
států, kteří podají žádost o zápis
do seznamu voličů, doloží ho
čestným prohlášením (je k dispo−
zici na evidenci obyvatel magis−
trátu města), a kopií průkazu
o povolení k pobytu v ČR. Občan
jiného členského státu Evropské
unie má právo hlasovat ve vol−
bách do Evropského parlamentu
na území ČR, jestliže alespoň
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druhý den voleb dosáhl věku 18
let a je nejméně od 27. 4. 2004
veden v evidenci obyvatel a proje−
ví svou vůli hlasovat podáním
výše uvedené žádosti o zápis
do seznamu voličů s přílohami.
3. o občanech, kteří jsou
v Karlových Varech v nemocnici či
v lázeňském zařízení a kteří byli
magistrátu města nahlášeni do
22. 5. do 16.00 hodin správcem
příslušného zařízení.
Občané ČR, kteří jsou zapsáni při
volbách ve zvláštních seznamech
na zastupitelských úřadech ČR
v zahraničí, jsou vyškrtnuti ze
stálých seznamů v ČR. Tito voliči
mohou u nás volit do Evropského
parlamentu buď na voličský
průkaz, který si vyzvednou
v zahraničí, nebo pokud se
změnily jejich podmínky, vrátili se
do ČR a mají zde trvalé bydliště,
musí si vyřídit potvrzení ze zastu−
pitelského úřadu v zahraničí
o tom, že byli vyškrtnuti ze zvlášt−
ního seznamu v zahraničí. Pokud
příslušný obecní úřad takové
potvrzení obdrží do 2. 5., je možno
oprávněného voliče zapsat do
seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.
Vzhledem k tomu, že volební
zákon neumožňuje dopsání
voliče do výpisu ze seznamu
voličů ve dny voleb ve volební
místnosti, je účelné, aby si voliči
z Karlových Varů, v případě
pochybností, ověřili svůj zápis na
evidenci obyvatel magistrátu
města do 12. 5. 2004.
Další informace naleznete na
www.mvcr.cz. V příštím čísle
přineseme informace o způsobu
hlasování.
Ing. Jindřiška Gallová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

MĚSTSKÁ POLICIE − Z MÍSTA ČINU
Svačila u Vřídla
Strážníci řešili porušení Kolonád−
ního řádu. Žena středního věku ze
Svidníku si přímo u Vřídla, tedy ve
Vřídelní kolonádě, rozložila
potraviny a s chutí je konzumova−
la, nedbaje přitom viditelně
umístěného zákazu. Na tomto
běžném přestupku by nebylo nic
divného, kdyby se nejednalo
o ženu celostátně hledanou, což
vyplynulo při kontrole totožnosti.
Žena byla po té hlídkou v souladu
se zákonnými oprávněními
předvedena na Policii ČR a pře−
dána službu konajícímu policisto−
vi. Skutečně originální způsob, jak
na sebe upoutat pozornost aneb
„dostalo“ jí jídlo.

Loupež v přímém přenosu
Krátce před třetí hodinou ranní
došlo k vyloupení klenotnictví na
ulici T.G. Masaryka. Jelikož se tak
stalo přímo pod kamerou měst−
ského kamerového systému,
zburcoval operátor stálé služby
obě motorizované hlídky, které na
místě potvrdily domněnku operá−
tora. Obě hlídky se dle sděleného
popisu vydaly pátrat po dvojici
pachatelů, zatímco operátor
ihned uvědomil o případu Policii
ČR. Zanedlouho se podařilo
hlídkám městské policie nalézt
v Bulharské ulici povedený
páreček, který následně předaly
svým kolegům. Zadržení se však
ze strany muže neobešlo bez

komplikací. Vložený několikaset
metrový běh lázeňským parkem
však lépe zvládli strážníci.
Kamerový systém opět zabodo−
val!
Kabelák popelnicový
Strážníci městské policie pravi−
delně vyjíždějí k odchytu psů
a čas od času jim službu zpestří
i jiné zvíře. Naposled byla hlídka
přivolána do Vodárenské ulice
k odchytu hada. Oznámení od
místní občanky obdržela stálá
služba na tísňovou linku 156.
Strážníci dojeli záhy na místo, kde
je již kontaktovala oznamovatelka
a uvedla, že žlutohnědý had se
nachází na stanovišti popelových
nádob. Strážník tedy přistoupil

opatrně k místu údajného výsky−
tu, aby hada nevyplašil a k údivu
ženy i své kolegyně jej obratně
chytil do holých rukou. Obě ženy
záhy pochopily, že místo obáva−
ného hada svíral v ruce kus
kabelu omotaného žlutohnědou
páskou.
Přivolání hlídky se může sice zdát
zbytečné, ale občané by měli
především dbát o své bezpečí.
Nevšední případ dobře skončil,
hlídka si zpestřila službu.
Poznámka: „odborný název“ pro
tento druh hadů vymyslel stateč−
ný strážník v momentu odchytu.
Bc. Marcel Vlasák
velitel městské policie
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TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
standardu dodávek a prací, na
které byly vynaložena dostatečně
vysoké finanční náklady…“.
Celou záležitostí se již zabývá
i Policie České republiky.

V Kolmé ulici byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi.

Rada města, jejíž názor následně
potvrdilo i hlasování v zastupitel−
stvu, navrhla po pečlivých analý−
zách a jednáních transformaci
příspěvkové organizace Městské
divadlo v Karlových Varech.
V praxi to znamená, že divadlo
bude v našem městě nadále plnit
svůj účel, ale bude pronajato
profesionálnímu divadelnímu
týmu. Případní zájemci o proná−
jem divadelní scény nyní musí
předložit svou nabídku včetně
dramaturgického plánu.
Při příležitosti velké vzpomínkové
akce k 60. výročí bitev za osvobo−
zení Itálie od fašismu přijali
primátor města Zdeněk Roubínek
a náměstkyně primátora Monika
Makkiehová pozvání do italské−
ho města Cassino. Toto italské
město na začátku devadesátých
let podepsalo smlouvu o přátelství
s Karlovými Vary a jeho političtí
představitelé by rádi navázali
další aktivní spolupráci s naším
městem.
Na konci března se uskutečnilo již
druhé karlovarské setkání
hudebně nadaných studentů
z partnerských škol Prvního
českého gymnázia v Karlových
Varech a Nikolaus−von−Kues

Foto: A. Klimeš

gymnázia z německého města
Bernkastel−Kues. Vyvrcholením
společného programu byl slav−
nostní koncert školního pěvecké−
ho sboru pod vedením sbormistra
Václava Zemana a německého
bigbandu pod taktovkou Martina
Gietzena, který se uskutečnil v
Malém sálu hotelu Thermal.
Ve středu 7. dubna proběhla na
hřbitově v Drahovicích pietní
vzpomínka na oběti „Pochodu
smrti“. Uspořádal ji Český svaz
bojovníků za svobodu a již tradič−
ně se na ní spolupodílel Magistrát
města Karlovy Vary. Pietní
vzpomínky se za vedení města
zúčastnil primátor města Zdeněk
Roubínek.
Na březnovém jednání Zastu−
pitelstva města Karlovy Vary byli
zastupitelé seznámeni s výsled−
ky auditu zaměřeného na finan−
cování obnovy karlovarského
divadla. Znepokojivé výsledky,
které z auditu vyplynuly, ukazují
na mnohé nesrovnalosti a problé−
my v souvislosti s opravou a
vybavením divadla. Ve své
závěrečné zprávě konstatují
soudní znalci, že: “… stav budovy
po pěti letech provozu… nesvědčí
o předpokládaném vysokém

POZVÁNKA
na další jednání zastupitelstva města, které se koná
v úterý 18. května

V současné době je již platný
nový provozní plán čištění
města. Ve snaze vyjít vstříc
požadavkům občanů byla posu−
nuta doba začátku blokového
čištění, které začíná až v 7.30
ráno, aby měli řidiči automobilů
více času pro opuštění místa, kde
má blokové čištění probíhat.
Užitečné je i to, že plán čištění
města je veřejně dostupný na
internetových stránkách magis−
trátu. Každý si tak může ve
velkém předstihu zjistit termíny
b l o k o v é h o č i š t ě n í
a např. před odjezdem na dovole−
nou s předstihem přeparkovat své
auto.
Město Karlovy Vary přidělilo
Krajské knihovně Karlovy Vary ze
svého letošního rozpočtu více než
5 milionů korun na zajištění
knihovnických služeb v našem
městě. Tento příspěvek bude
sloužit nejen na nákup nových
knih a časopisů, ale i na další
náklady spojené s chodem
poboček knihovny ve městě
Karlovy Vary.
Mgr. Jakub Kaválek,
tiskový mluvčí

ANKETA
Součástí březnových KRL byl
anketní lístek, kterým jsme
čtenáře vyzvali k vyjádření
svého názoru na naše noviny.
Do redakce došlo 34 odpově−
dí, z toho sedm e−mailem.
Redakční rada vyhodnotila
jako nejzajímavější podněty
Bruno Fischera, který obdrží
fotoaparát.
Další zajímavé příspěvky
zaslali: Ing. Václava Petrová,
Lenka Kočandrlová, Hana
Brichcínová a Jan Mašek.
Pro ně je v redakci připravená
publikace o našem městě.
Co by občané např. uvítali:
tipy na výlet, návraty do
historie, památky, informace
o psech v útulku, více grafiky,
obrázků, kriminalistické
okénko, slavné postavy
(karlovarský GEN), přehled
zaměstnanců, rubriku pro
seniory, nabídku míst Úřadu
práce, rekvalifikací, více
statistických údajů, humor,
nezapomenutelné citáty, malý
jazykový koutek, literární
příspěvky…
Některé z nich považujeme za
podnětné a vynasnažíme se je
realizovat, některé jsou nad
rámec možností měsíčníku.
V každém případě se i nadále
hodláme zabývat náměty
čtenářů. Nebudou−li jen úzce
specializované a mohly by
zajímat většinu občanů,
budeme se jim věnovat.
−red

Dopravní akce v lázeňském území
Dne 15. března provedla Městská policie Karlovy Vary dopravní akci
ve vnitřním lázeňském území. Byla zaměřena především na opráv−
něnost vjezdu do vnitřního lázeňského území. Strážníci započali
provádět kontroly již krátce po 6. hodině ranní, tedy v době, kdy se
běžně střídají směny. Po krátké přestávce akce pokračovala
i v dopoledních hodinách.
Během ní bylo hlídkami městské policie zkontrolováno 631 řidičů,
z nichž plných 548 pošlo kontrolou „bez ztráty kytičky“, dalších 9 si
odneslo napomenutí a zbylých 74 pak blokovou pokutu. Suma
vybraných peněz, 15.800 Kč hovoří jasně, akce měla spíše preven−
tivní charakter.
V budoucnu nelze vyloučit opakování podobně zamřených opatření
ze strany městské policie. Potěšil však fakt, že téměř 90% kontrolo−
vaných řidičů prošlo kontrolou bez závad.
Bc. Marcel Vlasák, velitel městské policie

Distribuci Karlovarských radničních listů
do každé poštovní schránky ve městě zajišťuje Česká pošta, s. p.
Pokud do 5. dne v měsíci KRL neobdržíte do své schránky, obracejte
se, prosím, přímo na Českou poštu, tel.: 353 161 310 nebo 353 161 328.

K A R L O VA R S K É

město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, vychází 11x ročně, 1. dne v měsíci
radniční listy Vydává:
Odpovědná redaktorka: Mgr. Hana Kaňovská, Redakce, administrativa, reklamace, distribuce: Mgr. H. Kaňovská, tel. a fax: 353 118 309, Sazba:
Radek Kletečka, Tiskne: Tiskárna Garmond, s. r. o., Karlovy Vary, Příjem inzerce: Eva Pivková, tel: 353 118 316, Redakční rada: předsedkyně: Mgr. Johana Vydrová, členové:
Bc. Jaroslava Jirkovská, Mgr. Jakub Kaválek, Ing. Jiří Vyšín, Mgr. Hana Kaňovská, Registrováno pod č.: MK ČR E 11990, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.,
OZ Západní Čechy, řed. v Plzni, č. j. P / 3 . 90: 13 / 97 ze dne 31. 1. 1997, Redakce neodpovídá za obsah reklamy, Internet: http://www.mmkv.cz, e-mail: h.kanovska@mmkv.cz
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Karlovarský řezník průkopníkem sjednocené Evropy

V Karlových Varech a České
republice vůbec je patrně zcela
neznámou skutečností, že od
Vřídla pochází Carl Weidl−
Raymon, jasnozřivý a ve své
době nepochopený průkopník
sjednocené Evropy.
Narodil se zde 28. března 1894.
V rodinném krámku se vyučil
řeznickému řemeslu a poté se
vydal do světa na zkušenou.
Pracoval v Německu, Francii,
Norsku a v USA. Ve Spojených
státech za první světové války
v roce 1916 jako dvaadvacetiletý

vypracoval plán pro hospodářské
sjednocení Evropy. V roce 1922
se vrátil do Karlových Varů a svůj
program dal vytisknout velkým
nákladem u místních tiskařů
Franiecků. V dubnu 1922 zde
proslovil k tématu první přednáš−
ku. Svůj program pak rozeslal
předním evropským politickým
a hospodářským institucím a také
různým státníkům. Program nesl
název Spojené státy Evropy −
Program ke zřízení velkoevrop−
ského hospodářského svazu.“ Od
čelných evropských státníků
dostal Weidl děkovné a zdvořilé
dopisy. Americký prezident
Hoover mu k myšlence blahopřál.
To Weidla povzbudilo k tomu, že
značnou část svých prostředků
věnoval financování několika
přednáškových cest po Evropě a
do exotické ciziny. Panevropskou
myšlenku propagoval v Berlíně,
v Praze (na Žofíně) a na dalších
místech. Daleké cesty jej zavedly
až na Kamčatku, do severní Číny
a také do Japonska a Korei.
V roce 1923 založil hrabě
Coudenhove− Kalgeri ve Vídni tzv.
Evropské hnutí. To mělo později

s Weidlem spory o prvenství
panevropské myšlenky.
Doba ale ještě nebyla zralá pro
uskutečnění Weidlových smělých
až utopistických ideálů. Většinou
narážel zdánlivý fantasta Weidl
na nepochopení a výsměch.
Sklidil i mnoho nenávistných
útoků ze strany fanatických
nacionalistů. A tak Weidl posléze
rezignoval a v roce 1925 se trvale
usadil v Japonsku na ostrově
Hokkaido. Jeho druhým domo−
vem se stalo město Hakodate.
Tam založil továrnu na masové
výrobky a konzervy. Weidl se
oženil s Japonkou a stal se
vysoce váženým člověkem.
Získal dokonce přídomek
„misionář žaludku“. Vypracoval
metodologii zdravé výživy
a vyráběl zboží bez přísady
jakýchkoliv barviv. Byl mnohokrát
veřejně oceněn a je v Japonsku
všeobecně známou osobností.
Město Hakodate mu udělilo
čestné občanství. Weidl−Raymon
byl zařazen mezi 208 průkopníků
Japonska, kteří v posledních sto
letech přispěli k jeho rozvoji.
V roce 1971 byl poctěn čestnou

funkcí ministra spojů poštovnic−
tví.
Není bez zajímavosti, že v roce
1952 navrhl Weidl Radě Evropy
ve Štrasburku realizaci „evropské
vlajky“ jakožto symbolu sjednoce−
ní. Jeho návrh byl po několika
drobných úpravách přijat.
Roku 1974 předal velvyslanec
SRN v Japonsku Carlu Weidlovi−
Raymonovi záslužný kříž za
celoživotní působení ve prospěch
sjednocené Evropy.
Carl Weidl−Raymon zemřel
v Hakadate roku 1988. Svým
dosud pohříchu málo známým
duchovním dílem se zapsal
zlatým písmem nejen do dějin
moderního Japonska, ale i do
kroniky významných karlovar−
ských osobností. Jeho osud
potvrzuje věčnou platnost rčení
o tom, že doma nikdo není proro−
kem. Dnes jsou Weidlovy sny
blíže k uskutečnění než kdykoliv
předtím. Dávné snění někdejšího
karlovarského řezníka nabývá
zcela konkrétní podobu.
PhDr. Stanislav Burachovič,
Krajské muzeum

POZNEJTE SVÉ MĚSTO − VYHLÍDKA KARLA IV.
Květen je mimořádně příznivým
měsícem pro vycházky v lázeň−
ských lesích. Proto vás dnes
pozveme k výšlapu na nejstarší
karlovarskou vyhlídku.
Postavena byla již v roce 1877
a nazvána podle tehdejšího
rakousko−uherského mocnáře,
Františka Josefa I. Po pádu
monarchie byl název opatrně
zkrácen na Josefova vyhlídka.
Konečně po druhé světové válce
získala název, který nese dodnes:
vyhlídka Karla IV.
Novogotická rozhledna se nachá−
zí v lese nad Puppem.
Dostanete se k ní nejlépe od dolní

stanice lanové dráhy na Dianu
např. po Chopinově cestě. Pro
koho by byl výstup náročný, může
se nechat vyvézt do zastávky
Jelení skok, odkud již pěšina vede
rovně po vrstevnici. Odměnou pro
ty, kteří sem vystoupají, bude
zajímavý výhled na lázně i okolní
lesy. Vyhlídka sama byla nedávno
péčí města opravena.
Pod ní na křižovatce cest
u Chopinova altánu se můžete dát
Fidlaterovou cestou. Zde si
odpočinete i v nejstarším lesním
altánu. Nese stejně jako pěšina,
která k němu vede, jméno lorda
Fidlatera. Tento mecenáš lázeň−

ských lesů zde nechal vystavět
stavbičku ve tvaru templu již
v roce 1801, tedy před více než
dvěma sty lety.
Odtud můžete sejít k dalšímu
altánu v odpočinkovém areálu Na
hřišti nad Galérií umění. Zpátky
k Puppu už je to kousek. I zde se
ale můžete zatavit u studánky
nazvané Jelení pramen. Je
chutný a po procházce lázeňský−
mi lesy osvěží.
Cestiček ale vede od vyhlídky
Karla IV. více, možná někdo dá
přednost trase na Dianu nebo
sejde k silnici na Březovou.
Příjemnou vycházku!
HaKa

Má vaše dítě problémy se zrakem, které mu brání
ve školní výuce?

DYSLEKTICKÁ SPECIÁLNÍ ZŠ

Nabízíme Vám zařazení Vašeho dítěte do specializovaných tříd v ZŠ
JVM Ostrov 2. až 5. třída
• doprava dětí zajištěna
• možnost osobního asistenta
• odborné poradenství (výběr vhodných kompenzačních
pomůcek, speciální kurzy, atd.)
Bližší informace:
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s., služby pro nevidomé
a slabozraké
tel.: 353 224 324 pan Rogaczewski, pí Lišková 608 525 154
• Základní škola J.V. Myslbeka Ostrov tel.: 353 842 042
ředitelka Mgr. Hlušková, Mgr.Kůsová 777 209 748

Máte doma prvňáčka, pro kterého jsou písmena nebo čísla
"začarovaná"? Vyžaduje vaše ratolest speciálně pedagogickou
péči (užití spec. pomůcek a postupů), individuální přístup (12
dětí ve třídě), zvýšenou pozornost, respektování pomalejšího
osobního tempa?

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

Navštivte nás! V klidném prostředí rodinné vilky pomáhají naši
speciální pedagogové (již 31 let) překonávat úskalí všech
specifických vývojových poruch účení - dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, dyskalkulie...
Plníme osnovy základní školy!Těšíme se na vás!
Dny otevřených dveří: 11. 5. a 19. 5. od 8.00 do 16.00 hodin
Kontakt : 353 224 241, 605 941 809
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DIVADLO NEZAVÍRÁME!
Když v loňském roce rezignoval
na svoji funkci ředitel karlovarské−
ho divadla Ing. Jan Koťátko,
rozhodla rada města dále nepo−
kračovat v činnosti formou pří−
spěvkové organizace, která
divadlo provozovala. Proto nebyl
dalším výběrovým řízením určen
ani další ředitel. Bylo zřejmé, že
otázky týkající se provozu divadla,
je nutné řešit zásadním způso−
bem a nikoliv jen další personální
výměnou. Vzhledem k tomu, že
podobné problémy existují
i v jiných divadlech v České
republice, rozhodli jsme se pro
transformaci zdejších umělec−
kých příspěvkových organizací
Městské divadlo a Karlovarský
symfonický orchestr. V měsíci
listopadu se sešla transformační
komise, jmenovaná radou města
a začala připravovat novou
koncepci dalšího fungování
divadla. Právě s ohledem na tuto
skutečnost jsem byla pověřena
řízením divadla do doby, než bude
transformace provedena. Rada
města mi vzápětí uložila několik
úkolů, především zabránit další
finanční ztrátě v divadle, provést
inventarizaci dosud nezařazené−
ho majetku a připravit návrh
transformace. Po četných kontro−
lách a hlubokých analýzách, které
prováděli v divadle někteří členo−
vé komise i externí odborníci,
jsme se rozhodli, že navrhneme
zastupitelstvu, aby bylo další
provozování divadla svěřeno do
rukou zkušenému profesionální−

mu týmu. K tomuto závěru jsme
dospěli po mnoha jednáních,
např. na Magistrátu hlavního
města Prahy, s představiteli
divadel v Praze, Mostu, Českých
Budějovicích, Brně a v dalších.

stavení, zajistil kvalitní inscenace
pro děti a mládež, pro další
obyvatele našeho města a také
odpovídající kosmopolitní produk−
ci pro lázeňské hosty. V žádném
případě přitom nejde o likvidaci

Rozhodující nakonec byly kontak−
ty s majiteli úspěšných soukro−
mých divadelních scén (Divadla
Na Fidlovačce a Divadla Bez
zábradlí) Tomášem Töpferem
a Karlem Heřmánkem. V dubnu
t. r. bylo vypsáno výběrové řízení
na pronájem divadla a definována
tzv. společenská objednávka.
Tato mimo jiné vyžaduje, aby
příští provozovatel divadla nastu−
doval a uvedl v Karlových Varech
určitý počet premiérových před−

karlovarského divadla. Chceme
pouze, aby vysoké finanční
prostředky, které na provoz
divadla každoročně město
vynaložilo a bude nadále vynaklá−
dat, byly využity opravdu účelně,
aby programová nabídka odpoví−
dala poptávce a především, aby
oslovovala různé sociální skupiny
publika. Jako náměstkyně pro
oblast kultury a lázeňství a pově−
řená řízením Městského divadla
jsem měla možnost posoudit, jak

pražští divadelníci, kteří jsou
nejen uměleckými aktéry, ale
zároveň i manažery svých diva−
del, museli téměř bez finanční
pomoci magistrátu vybudovat
a postavit na nohy svoje divadla.
Je až neuvěřitelné, jaké jsou jejich
umělecké výsledky, ohlas
u publika (většina představení je
neustále vyprodána) a ekonomic−
ky efektivní hospodaření. Oproti
tomu jsem se v našem divadle
setkala s neustálým porušováním
zákonů, katastrofální pracovní
morálkou, neprůkazným účetnic−
tvím, nekontrolovatelným naklá−
dáním se mzdovými prostředky,
vyplácením některých podezřele
vysokých honorářů za projekty,
které se staly diváckými propadá−
ky nebo které se vůbec nekonaly,
atd. Je absurdní, že to byli nako−
nec pražští divadelníci, kdo nás
například upozornil na vysoké,
stotisícové částky, účtované
v našem divadle za některé režijní
náklady. Mrzí mne, že na podivné
hospodaření v divadle ale nako−
nec doplatili naši občané či
lázeňští hosté. Vždyť divadlo je
financováno z jejich daní a pří−
spěvků. Vedení města udělá
maximum proto, aby rozhodnutí
o transformaci divadla bylo pro
všechny strany tím nejlepším
a také, aby nepokračovala
negativní publicita, která kolem
karlovarského divadla trvá již
několik let.
Monika Makkiehová,
náměstkyně primátora

Jak postupovat při obnově kulturní památky
či nemovitosti v památkově chráněném území
Obnovou se rozumí každá údrž−
ba, oprava, rekonstrukce, restau−
rování nebo jiná úprava kulturní
památky nebo jejího prostředí. Za
jinou úpravu kulturní památky se
přitom považuje modernizace
budovy při nezměněné funkci
nebo využití kulturní památky a
dále její nástavba nebo přestav−
ba.
Postup vlastníka kulturní památky
nebo vlastníka objektu v Městské
památkové zóně (MPZ), ochran−
ném pásmu nemovitých kultur−
ních památek (OP), nebo ve
vesnické památkové zóně (VPZ)
při zamýšlené obnově:
1. Vlastník je povinen si předem
vyžádat závazné stanovisko
magistrátu města, odboru lázeň−
ství kultury a památkové péče,
nebo krajského úřadu
Karlovarského kraje, jde−li o

národní kulturní památku.
2. Magistrát města vydá závazné
stanovisko po písemném vyjádře−
ní (odborném posudku)
Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště
v Plzni. V něm je vyjádření, zda
vlastníkem navrhované práce
jsou z hlediska zájmů státní
památkové péči přípustné,
a stanoví základní podmínky, za
nichž lze tyto práce dále připravo−
vat a provést.
3. Jedná−li se o rozsáhlejší
stavební obnovu, je pro vlastníka
výhodné, když požádá magistrát
města o vydání závazného
stanoviska nejprve k záměru
obnovy. V případě rozhodnutí
o přípustnosti tohoto záměru
vlastník zpracuje projektovou
dokumentaci obnovy již podle
předem stanovených podmínek,

a tak má jistotu, že své finanční
prostředky vkládá do přípravy
obnovy kulturní památky nebo
objektu v památkové zóně (pás−
mu) hospodárným způsobem.
4. Přípravnou a projektovou
dokumentaci projedná v průbě−
hu jejich zpracování vlastník nebo
projektant s odborníky v Národ−
ním památkovém ústavu. Přitom
je vlastníku poskytována bezplat−
ná odborná pomoc, potřebné
podklady a informace z prů−
zkumů, výzkumů a dokumentace
archivovaných Národním památ−
kovým ústavem. Národní památ−
kový ústav zpracovává svůj
odborný posudek písemně ke
každé dokončené dokumentaci
obnovy.
5. Závazné stanovisko Magistrátu
města Karlovy Vary, odbor
lázeňství, kultury a památkové

péče nenahrazuje stavební
povolení, ani souhlas s pracemi
vydávané příslušným stavebním
úřadem.
6. Jedná−li se o obnovu kulturní
památky nebo jejích částí, jež jsou
díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi,
smí ji provádět pouze restaurá−
tor, vykonávající svoji restaurá−
torskou činnost na základě
zvláštního povolení vydaného
Ministerstvem kultury.
7. Vlastník kulturní památky předá
jedno vyhotovení dokumentace
obnovy kulturní památky
Národnímu památkovému ústavu
na základě jeho vyžádání pro
archivní účely.
Jiří Jeřábek,
vedoucí odboru lázeňství, kultury
a památkové péče
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ROTES BERLIN
Jaltská 7
www.rotesberlin.com
předprodej vstupenek v kině Čas,
so 1. 5. STUDENTSKÝ MAJÁLES
21.00 NIRVANA REVIVAL
SLOT SHADE
rockový koncert pro všechny
studenty, levný vstup na student−
ský průkazy
pá 7. 5. FREE MAJKY
20.00 hip−hop party
so 8. 5. 21.00 Kozatay tradiční
májová koncertní šou karlovarské
kapely a její typický gympl−
rokenrol
st 12. 5. 20.00 Vladimír Merta
recitál písničkáře, který je největší
osobností české folkové scény
pá 14. 5. IMT SMILE (SR)
20.00 support band: KISS ELLIE
(KV) koncert současné největší
pecky slovenské scény kapely,
která posbírala za loňský rok nejvíc
cen Slovenské hudební akademie
út 18. 5. Jan Burian recitál pís−
ničkáře, spisovatele, cestovatele…
pá 21. 5. BREJKY EGEJN
20.00 DJ DAVE & DJ AKIRA vstup
zdarma
so 22. 5. 21.00 Channel O.D.,
Tuborg, Goodfoul společný
koncert kapel razantního stylu
a nasazení (h−c, metal, emo−core)
z Karlových Varů, Sokolova
a Chodova
čt 27. 5. Acoustic impact
20.00 koncert jazzové skupiny,
zaměřené na jazz−latinu a španěl−
ské flamenco
pá 28. 5. Freestyle house party
20.00 DJ Tvyks, DJ Chosse Killa,
DJ Casper, DJ Smirnov & DJ
Freedom
so 29. 5. 21.00 Shoenfelt koncert
skupiny amerického písničkáře,
muzikanta a spisovatele Phila
Shöenfelta
so 15. 5. ZÁPADOČESKÝ POHÁR
VE STOLNÍM FOTBÁLKU
turnaj kategorie B

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, tel. 353 236 605, 608 947 794
Út 4. 5. 18.00 Živá cesta reiki MUDr. Petr Kadleček
Čt 6. 5. 18.00 Duchovní podstata univerza Viktor Gajdoš
Út 11. 5. 16.30 klubové setkání Energy − thajská masáž I. ukázka
Jiří Hrnko
Út 11. 5. 18.00 Reiki MUDr. Petr Kadleček
Čt 13. 5. 18.00 Ta cellulitida! poradíme, ukážeme, jak si
pomoci… Lenka Krausová
So 15. 5. 17.00 večer s meditací na téma: Doteky ducha Viktor
Gajdoš
Út 18. 5. 18.00 Doteky živé cesty MUDr. Petr Kadleček
Čt 20. 5. 18.00 Duchovní podstata univerza Viktor Gajdoš
Út 25. 5. 18.00 Reiki − meditování, povídání MUDr. Petr Kadleček

Vyhlášení nejlepšího sportovce

Na tradičním březnovém Plese sportovců byli v Lidovém domě ve Staré
Roli vyhlášeni nejlepší sportovci v kategoriích: dospělí Mgr. Petra
Lukášová, Milan Novotný, junioři Lucie Gazdačková, Michal Buchtel,
žactvo Dana Fusková, Petr Krupař, družstva ženy BK Lokomotiva, muži
SK Liapor nohejbal.

Otázka pro...

Otázka pro...
...Tomáše Hybnera
Jste předsedou komise proti−
drogové prevence a prevence
kriminality, co nového chystá−
te?
Tomáš Hybner

náměstek
primátora
města

Vloni vznikly první dvě videokaze−
ty protidrogové prevence, které
využívá naše městská policie
v rámci přednášek na školách.
Letos připravujeme k vydání další
díly tohoto cyklu.
Prioritou je momentálně vybudo−
vání nového skate areálu. Hala na
rozcestí v Rybářích, kde byl tento
sport provozován v minulém
období, musela ustoupit výstavbě
průtahu. Vytipovali jsme proto
nejvhodnější místo, kam budou
překážky přemístěny. Lokalita
v Bohaticích U Trati by měla
v budoucnu sloužit jako zázemí
nejen skateboardistům, ale
i hokejbalu a malé kopané. Kromě
samotných ploch zde budou mít
uvedené sporty i zázemí v podobě
šaten, celý oplocený areál bude
mít i správce. V současné době je
na lokalitu vydáno platné územní
povolení a dokončuje se projekto−
vá dokumentace. Projekt myslel
i na odhlučnění překážek, tak aby
nebylo rušeno okolí areálu.
Dalším důležitým úkolem, kterým
se zabývá komise, je doprava
v klidu ve vnitřním lázeňském
území. Zatím zde funguje vjezd na
povolenky, které vydává městská
policie, což je systém poměrně
komplikovaný. Naše vize je vjezd
na magnetickou kartu přes závory
umístěné na třech vjezdových
místech. Celý prostor by monito−
rovala městská policie kamero−
vým systémem. Zkušenosti
z jiných měst jsou velmi dobré,
systém by uvítali i hoteliéři, jejichž
hosté se do vnitřního lázeňského
území dostávají jen velmi obtížně.
Nyní vzniká pracovní skupina
složená z odborníků, která se
touto problematikou bude zabý−
vat.
ptala se
Hana Kaňovská

Z projektové dokumentace chystaného víceúčelového areálu v Bohaticích
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AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
ZÁVOD MÍRU
15. 5. trasa Bílina − Karlovy Vary, 184,6 km před cílovým
dojezdem na Divadelním náměstí závodníci budou absolvovat 4x
okruh Karlovými Vary: Divadelní náměstí, Vřídelní, Ondřejská,
Bezručova, Palackého náměstí, Jiráskova, Na Vyhlídce,
U Imperiálu, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová Louka,
Divadelní náměstí
předpokládaný dojezd etapy je v 16.00 hod.
16. 5. trasa Karlovy Vary − Praha
8.00
Divadelní náměstí − doprovodný program
10.40 až 11.35 prezentace s podepisováním
11.40
přesun k hotelu Richmond
11.45
START

15. 5. 12.15 SK Buldoci − FK SIAD Most
29. 5. 12.15 SK Buldoci − SK Slaný
hřiště Dvory ČFL muži:
9. 5. 10.30 SK Buldoci − FK Kolín
19. 5. 17.00 SK Buldoci − FC Střížkov
23. 5. 10.30 SK Buldoci − FK Náchod
hřiště Drahovice krajský přebor starší žáci:
9. 5. 10.00 SK Buldoci − FK Nejdek
23. 5. 10.00 SK Buldoci − Jiskra Aš
hřiště Drahovice krajský přebor mladší žáci:
9. 5. 11.45 SK Buldoci − FK Nejdek
23. 5. 11.45 SK Buldoci − Jiskra Aš
hřiště Dvory Mladá liga:
11. 5. 16.00 SK Buldoci − Sp. Horní Slavkov

KOŠÍKOVÁ

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
po až pá 13.00 až 21.00, so až 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, so 10.00 až 12.00, ne po domluvě)
6. 5. 16.00 výběr do sportovní třídy školy
11. 5. dopol. atletický trojboj MŠ
12. 5.
9.00 Středoškolský pohár
18. 5. dopol. Pohár rozhlasu ZŠ, okresní kolo
20. 5.
Pohár rozhlasu ZŠ, okresní kolo
21. 5. 12.00 Bamberiáda
21. 5. 15.00 Atletický mítink žáků Karlových Varů
a družebního města Bernkastel−Kues

JEZDECTVÍ
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, kontakt 353 562 816
8. až 9. 5. CDN Jarní drezúry s mezinárodní účastí
15. až 16. 5. Jarní skokové závody všech věkových kategorií

KOPANÁ
SK Buldoci, kontakt 353 227 426
hřiště Stará Role − Česká liga starší žáci:
1. 5. 10.00 SK Buldoci − FSC Libuš
22. 5. 10.00 SK Buldoci − SIAD Most
hřiště Stará Role − Česká liga mladší žáci:
1. 5. 11.45 SK Buldoci − FSC Libuš
22. 5. 11.45 SK Buldoci − SIAD Most
hřiště Drahovice krajská soutěž dorost:
2. 5. 10.00 SK Buldoci − Loko K. Vary
16. 5. 10.00 SK Buldoci − S. Pernink
30. 5. 10.00 SK Buldoci − FK N. Role
hřiště Doubí krajský přebor dorost:
2. 5. 12.30 SK Buldoci − Jiskra Aš
16. 5. 12.30 SK Buldoci − OSS Lomnice
30. 5. 12.30 SK Buldoci − FK Union Cheb
hřiště Konečná minižáci starší:
2. 5. 13.00 SK Buldoci − Kamp Doubí
9. 5. 13.00 SK Buldoci − DDM St. Role
16. 5. 13.00 SK Buldoci − FK Nová Role
30. 5. 13.00 SK Buldoci − Kamp Doubí
hřiště Dvory krajský přebor muži:
2. 5. 17.00 SK Buldoci − S. Trstěnice
16. 5. 17.00 SK Buldoci − S. Toužim
30. 5. 17.00 SK Buldoci − Jiskra Aš
hřiště Drahovice Česká divize starší dorost:
8. 5. 10.00 SK Buldoci − FK Chmel Blšany B
15. 5. 10.00 SK Buldoci − FK SIAD Most
29. 5. 10.00 SK Buldoci − SK Slaný
hřiště Drahovice − Česká divize mladší dorost:
8. 5. 12.15 SK Buldoci − FK Chmel Blšany B

BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
I. liga ženy:
1. 5.
utkání play off
2. 5.
utkání play off
8. 5.
uktání play off
12. 5.
utkání play off
extraliga ml. dorostenky:
1. 5.
BK Loko − Basket Academy
2. 5.
BK Loko − MUS Strakonice

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost Jaltská 7, 3. poschodí,
kontakt 777 740 223
30. 4. až 4. 5.
OPEN Karlovy Vary

TENIS
TJ Slovan TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 353 222 662
1. 5.
TCG „B“ − Loko Plzeň B, obl. II. třída dospělí
1. 5.
TCG „B“ − Loko Karlovy Vary,
obl. II. třída star. řáků
2. 5.
TCG „B“ − Škoda Plzeň A, Junior Tour dorostu
2. 5.
TCG „B“ − TK Cheb, obl. třída mlad. žáků
8. až 9. 5.
Okresní přebory dorostu a dospělých
15. 5.
TCG „B“ − Loko Plzeň C, obl. II. třída dospělí
16. 5.
TCG „A“ − TK Mariánské Lázně A,
Junior Tour dorostu
16. 5.
TCG „C“ − TK Ostrov, obl. II. třída dorostu
16. 5.
TCG „A“ − Loko Plzeň, obl. I. třída ml. žáci
17. až 21. 5.
Mezinárodní mistrovství ČR seniorů od 40 let
turnaj ITF
22. 5.
TCG „A“ − TK Františkovy Lázně, divize dospělí
22. 5.
TCG „A“ − TK Klatovy, Kadet Tour st. žáků
23. 5.
TCG „B“ − Loko Plzeň A, Junior Tour dorostu
23. 5.
TCG „B“ − Loko Karlovy Vary, obl. II. třída
ml. žáků
29. 5. až 6. 6.
Světový turnaj mužů FUTURES 2004
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

ZŠ RŮŽOVÝ VRCH A ODDÍL ATLETIKY ACD
zve na VÝBĚR DĚTÍ
DO ATLETICKÉ SPORTOVNÍ TŘÍDY − ŠESTÉ
Kde? Školní hřiště ZŠ Růžový Vrch
Kdy? Čtvrtek 6. května od 16.00 hod.
Určeno pro děti 5. tříd. Sportovní oblečení,
obutí a chuť sportovat s sebou.
Budeme rádi, když přijdou i rodiče.
Možnost kontaktu na tel.: 353 437 111;
e−mail: skola@zsruzovyvrch.cz

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V KVĚTNU
so 1. 15. 00 Městské divadlo Iva Peřinová: Bezhlavý rytíř,
Karlovarské divadlo připravilo k letošnímu zahájení
lázeňské sezóny svoji nejnovější inscenaci, rodinné
představení, inspirované českými lidovými pohádkami,
režie: Tomáš Dvořák, vstup zdarma
16.15 Sadová kolonáda Koncert v rámci oslav Zahájení
lázeňské sezóny
19. 30 Městské divadlo J. Murell: Poslední léto Sarah
Bernhardtové, Agentura PKS Praha, Marta Vančurová a
Vlastimil Harapes v komorním příběhu o životě legendární
herečky, režie: H. Ižofová, představení se koná v rámci
programu k zahájení lázeňské sezóny, vstup zdarma!
ne 2. 16.00 Mlýnská kolonáda Koncert v rámci oslav Zahájení
lázeňské sezóny
po 3. 19. 30 Městské divadlo P7 Jeepe řádí aneb Pryč s prachem
všednosti, Divadelní společnost Josefa Dvořáka,
komedie o sedlákovi, který se stal pánem, v titulní roli
exceluje Josef Dvořák, dále hrají: D. Schlehrová, K. Gult,
J. Veit a H. Ulrichová, režie: Miloš Horanský
út 4. 19. 30 Městské divadlo P3 Antonín Procházka: Přes přísný
zákaz dotýká se sněhu, Divadlo J. K.Tyla v Plzni,
nejnovější hra českého W. Allena vypráví příběh slušňáka
Edy, který je v drsném prostředí současné české
společnosti víc než bezradný, Hrají: A. Procházka, M.
Švábová, V.Limr, Š. Křesťanová, A.Černá, M. Štrich aj.,
režie: A. Procházka
19.30 Paderewski Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Njorek,
akustická lahůdka pro příznivce blues, rocku a především
moravských lidových písniček v podání věhlasného
viloncellisty, kapel E.t.c. či Marsyas a jeho kolegů kytaristy
Stanislava Barka a citeristy Michala Millera, originální
hudební fúze a folklór našich i jiných národů a také vlastní
skladby
st 5.
Paderewski Práce s rušivými emocemi, meditační
centrum tibetského buddhismu pořádá přednášku
polského učitele Rafala Olecha, dlouholetého žáka lamy
Oleho Nydahla o tom, co může Buddhovo učení nabídnout
západní společnosti
čt 6. 19. 30 Městské divadlo Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a
Čardášová princezna, Městské divadlo v Karlových
Varech ve spolupráci s Operním studiem, divadelní
inscenace, sestavená z árií a slavných scén
nejpopulárnějších Kálmánových operet, režie: Dalibor
Janota, dirigent: Jarmila Štruncová
19.30 Kino Drahomíra Škyt, Maďarsko 2002, režie: György Pálfi
pá 7. 19. 30 Městské divadlo Alexander Dumas: Tři mušketýři,
divadelní ztvárnění románu, jenž se jednou provždy zapsal
do srdcí čtenářů, hrají: Z. Kalina, Z. Kupka, R. Bár, V. Efler,
D. Červinka, L. Hušková, H. Karochová a další, režie:
Daniel Fleischer − Brown
19.30 GH Pupp Abonentní koncert cyklus A (7) Bedřich
Smetana: Má vlast, dirigent: Jiří Stárek (SRN)
so 8.
Mateřské centrum Den pro spokojenou mámu, oslavit
Den matek se dá i trochu jinak, myslete dnes jen na sebe,
čeká vás cvičení, trochu kultury, kosmetička
18.30 Paderewski Petra Vastlová: Borneo, vernisáž výstavy
fotografií mladé ostrovské autorky
19.30 Paderewski Čekání, A. Lustig, P. Kohoutová,
N. Pajanková: Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou;
Z. Šmíd, A. Franková, H. Franková: Lesk a bída čekání
19. 30 Městské divadlo P1 L. Lunari: Tři muži na špatné adrese,
Divadlo Bez zábradlí Praha, komedie, v níž není normální
skoro nic, hrají: B. Klepl, K. Heřmánek, Z. Žák,
N. Konvalinková/alt. J. Šulcová, režie: B. Ščedrin
ne 9. 15. 00 Městské divadlo P9 I. Peřinová: Bezhlavý rytíř
po10.19. 30 Městské divadlo P6 Christopher Hampton: Nebezpečné
vztahy, Středočeské divadlo Kladno, divadelní
dramatizace slavného románu o krutých hrách lásky, hrají:
Z. Mixová, J. Jiskrová, L. Jurek, E. Nádaždyová aj. režie:
Petr Svojtka

po10. 19.30 Paderewski Pavel Nilin: Poprvé vdaná, poetická komedie
se strhujícím výkonem Taťjany Medvecké, za nějž získala
herečka Cenu Thálie 2002, nelehké životní osudy řešené
s nadhledem, optimismem a velkým smyslem pro humor
v podání jediné hrdinky, vynikající hra ruského dramatika,
sklízející obdiv již při moskevské premiéře před
pětadvaceti lety
út 11. 19.30 Komorní scéna „U“ Pašije, scénická koláž z textů českých i
světových autorů; dnešní pohled na hledání odpovědí
základních otázek společného bytí
19. 30 Městské divadlo P5 Šlamastyky, Směšné divadlo Luďka
Soboty, psycholog pojízdné psychologické poradny
vyžene z vaší duše všechny mraky! hrají: L. Sobota,
P. Jančařík, A. Sobotová, J. Čejka aj. režie: L. Sobota
st 12. 19.30 Thermal, velký sál Spirituál kvintet, koncert populární
vokální skupiny
19.30 Komorní scéna „U“ P.O. Enguist: Svržený anděl,
scénická koláž věnovaná všem, kteří od roku 1993
pracovali v divadle Dagmar
čt 13. 19. 30 Městské divadlo W. A. Mozart: Kouzelná flétna
Nejslavnější zpěvohra všech dob s nadčasovou hudbou
geniálního skladatele, hrají: K. Beseda, P. Liška,
H. Varadzinová, M.M. Modrá aj. režie: Ondrej Spišák
19.30 Kino Drahomíra Nespatřené, ČR 1997, režie: Miroslav
Janek
pá 14.19.30 Paderewski Jiří Smitzer: Recitál, pro zájemce, na které
se v lednu nedostalo, ještě jednou a totéž, nový program
jednoho z nejoriginálnějších písničkářů současné české
hudební scény, syrový zvuk i hlas, vtipné i parodické texty,
nenapodobitelná interpretace, to vše v podání originálního
muzikanta a herce pražské Ypsilonky
19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus B (7),
E. Suchoň: Malá suita s passacagliou, op.3, P. Breiner:
Beatles Concerto grosso, I. Zeljenka: Musica Slovaca pro
housle a orchestr, M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy,
Jan Figura: flétna, F. Figura: housle, dirigent: Karol
Kevický (Slovensko)
so 15. až
Thermal, předsálí velkého sálu, so 9.00 až 18. 00, ne
9.00 až 16.00 24. Mezinárodní mineralogická výstava,
ne 16.
vystavovatelé z tuzemska i zahraničí představí vzácné
minerály, drahé kameny a originální šperky
so 15. 15.00Paderewski Judaismus, křesťanství a islám, přednáška
Křesťanské akademie na téma, co spojuje a rozděluje tři
světová náboženství, přednáší Roman Paďouk,
religionosta
19.30 Městské divadlo J. Strauss: Netopýr, Městské divadlo
v Karlových Varech ve spolupráci s Operním studiem,
divadelní inscenace nejslavnější operety krále valčíků,
režie: Dalibor Janota, dirigent František Drs
út 18. 19.30 Městské divadlo P3 D. Mamet, E. May, W. Allen: Životu
nebezpečné akty, Divadlo Rokoko, tři jednoaktové
komedie nejen od W. Allena, nejen o Manhattanu a nejen o
aktech, hrají: M. Steinmasslová, U. Kluková, V. Zawadská,
V. Mareš a další, režie: Zdeněk Potužil
st 19. 19. 30 Městské divadlo Já jsem já, retrorecitál Marty Kubišové,
v němž zazní všechny její nejslavnější hity, spoluúčinkují:
hudební skupina Petra Maláska a Milan Hein
čt 20. 19.30 Kino Drahomíra Zuřící býk, USA 1980, režie: Martin
Scorsese
19.30 Komorní scéna „U“ Pokusy I, večer vlastní literární tvorby
studentů SPgŠ Karlovy Vary
19.30 Galerie umění Klezmerim − Yiddish Blues židovská a
klezmer hudba v podání pražského instrumentálního
souboru
pá 21.19.30 Lázně I Mimořádný koncert, J. Brahms: Klavírní koncert
B dur, P.I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 „Tragická“, H. Wickett
klavír (USA), dirigent: Jonathan Pasternack (USA)
19.30 Paderewski Cesta kolem světa za 80 minut − lidové,
moderní, známé i neznámé písničky zazpívají žáci Jany
Přibilové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary − Rybáře
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V KVĚTNU
ne 23.15.00 Městské divadlo P9 K. J. Erben, J. J. Dvořák: Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, divadlo Alfa Plzeň. Originální
verze klasické pohádky. Režie: Jan J. Dvořák
po 24.19.30 Městské divadlo Dáma s kaméliemi, Balet Státní opery
Praha
út 25. 19.30 Lázně I Populární koncert, R. Binge, L. Boccherini,
J. Brahms, B. Smetana, A. Dvořák, P.I. Čajkovskij,
F. Chopin. E. Grieg, G. Bizet, dirigent: Jan Kučera
19.30 Komorní scéna „U“
P.O. Enguist: Svržený anděl,
scénická koláž věnovaná všem, kteří od roku 1993
pracovali v divadle Dagmar
19. 30 Městské divadlo P2 Moliére: Misantrop Činoherní klub
Praha. Věčné dilema mezi mravním ideálem
a pragmatickou přízemností života, hrají: M. Dadák,
Z. Fialová, B. Hrtanová/M. Zaťková, P. Kikinčuk, M. Taclík,
režie: M. Čičvák
st 26. 18.30 Paderewski Platón a Kristus − křesťanství a
platonismus v myšlení sv. Augustina přednáška
Křesťanské akademie o platónské filosofii v myšlení
církevních Otců, přednáší Václav Němec (Centrum pro
práci s patristickými, středověkými a renesančními texty)
19. 30 Městské divadlo A. Ayckbourn: Aby bylo jasno, situační
komedie o těch nejneuvěřitelnějších situacích, jaké mohou
vzniknout v rámci manželského trojúhelníku, hrají: V. Efler,
L. Hušková, Z. Kupka, L. Domesová, režie: P. Veselý
čt 27. 13.30 Poštovní dvůr Konference na téma Alzheimerova
demence
19. 30 Městské divadlo A. Dumas: Tři mušketýři
19.30 Kino Drahomíra Náhradní díly, Slovinsko 2002
19.30 Komorní scéna „U“ M. Samec, H. Franková: Král
William, drama synů a dcer, scénická koláž z děl
W. Shakespeara
pá 28.19. 30 Městské divadlo S. Remunda, I. Janžurová: Vrátíš se ke
mně po kolenou, známý umělecký pár nám předvede, co
může nastat po letech manželství.Hrají: S. Remunda
a I. Janžurová, režie: S. Remunda
so 29.19. 30 Městské divadlo P1 J. M. Synge: Studna světců,
Švandovo divadlo Praha, komedie o nečekaném zázraku,
hrají: V. Galatíková, S. Šárský, Z. Norisová, Z. Velen aj.,
režie: M. Lang
Mateřské centrum Kolečkyáda, závody na všem, co má
aspoň jedno kolo, kočárek, koloběžky, kola…a jarmark
šikovných dětí, soutěž pro děti

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772
Hvezdarna.kv@email.cz, www. astropatrola.cz
každý pá a so 20.30 Čelenka královny Ariadny, pořad s umělou
oblohou, pohádková mytologie souhvězdí. Je−li jasno a není silný vítr
pozorování noční oblohy (pro mladší děti od 5 do 9 let)
22.30 Klenoty jarní oblohy, pořad s umělou
oblohou, zaměřeno na pozorování noční oblohy v daném období. Je−li
jasno a není silný vítr pozorování noční oblohy (pro zájemce starší 10ti
let a dospělé)
Mimořádně!
4. 5. 20.30 až 00.10 Ú p l n é z a t m ě n í m ě s í c e , v z h l e d e m
k zarostlému východnímu obzoru začnou pozorování probíhat až se
měsíc, který vychází až ve 20.12 dostane na náš horizont, nejdříve
kolem 21. hodiny
7. 5. 18.15
přednáška: Světová kosmonautika 2004
Columbia: Vyšetřování ukončeno, Apollo známé, neznámé, přednáší
Milan Halousek, Kosmos News Pardubice
Nepravidelně od 15. 5.
Kometa C/2001 Q4 (NEAT), podle předpovědí bude kometa
v květnu velmi jasná, viditelnost komety závisí také na fázích
Měsíce, program mimořádných pozorování budeme aktuálně
upřesňovat

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875,
e−mail: klubpaderewski@volny.cz
do 8. 5
Jan Pleticha: Barevná fantazie, výstava abstraktních
obrazových kompozic pražského autora.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
do 20. 5. Jak to vidím já (fotografie) Robert Kaločai
do 20. 5. Kresba a malba, Martin Jelínek
od 26. 5. Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388
e−mail: gukv@volny.cz
otevírací doba: út až ne 9.30 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00
6. 5. 17.00 vernisáž Intermezzo: Zbyněk Illek, Jan
Schýbal fotografie, retrospektivní výstava zakladatele Galerie
fotografie G 4 v Chebu a autorská výstava významného
představitele dokumentární fotografie, do 20. 6.
22. 5.10.00 až 19.00 Den otevřených dveří − Galerie pro
všechny, výtvarné hry, soutěže, animace, výtvarné ateliéry pod
širým nebem, divadlo, prohlídky výstavních sálů i odborných
pracovišť galerie, pořádá Galerie umění ve spolupráci se ZUŠ
Antonína Dvořáka, se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary−Rybáře, se Střední
pedagogickou školou a Gymnáziem a I. českým gymnáziem
v Karlových Varech
18.00 Pyšná princezna, Divadlo Studna, pohádkový
evergreen o potrestané pýše, král Miroslav a princezna Krasomila
tentokrát v netradiční lipové podobě

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
do 13. 6.
Kouzlo starých stromů, přírodovědná
fotografická výstava zapůjčená Krajským muzeem v Sokolově

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
Partnerská města vystavují

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
I.P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
11. 5. 13.00 až 16.00 oddělení pro děti a mládež Dětská výtvarná
dílna Máj: vyženeme husy v háj, kreslíme zvířátka a jarní květiny
11. 5. 19.00 Studijní oddělení, Lidická 40 přístavek SpgŠ,
tel.: 353 224 034
Folklór − Indiánky, poslechový pořad Jiřího Černého doplněný
hudebními novinkami
13. 5. 16.30 seminář: Cambridgeské zkoušky, mezinárodně
platné zkoušky z angličtiny, určeno pro širokou veřejnost a jeho
obsahem budou základní informace o typech a úrovních zkoušek,
jejich náplni, hodnocení, uplatnění v praxi a organizace v ČR,
pořad bude trvat asi 60 minut a bude veden v češtině

GALERIE NA OCHOZU
denně 10.00 až 18.00, e−mail: stepanka.berg@volny.cz
do 15. 5.
Jaroslav Šulek − obrazy tzv. neviditelného světa
mladého slovenského malíře z Lučence
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

INFORMACE

o kulturních programech, sportu a službách ve městě
přináší časopis

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

