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K AR L O VAR S KÉ

REFERENDUM O PŘISTOUPENÍ ČR K EVROPSKÉ UNII
Datum a hodiny konání

Pátek 13. června od 14.00 do 22.00 
hodin
Sobota 14. června od 8.00 do 14.00 
hodin.

Právo hlasovat
Má každý občan ČR, který dosáhne 
alespoň druhý den konání referenda 18 
let. Hlasovat nemohou osoby zbavené 
způsobilosti k právním úkonům, 
osoby s omezenou osobní svobodou 
z důvodu ochrany zdraví lidu (infekční 
nemoc)  a  vojác i  z  povolání  
v zahraničí.

Hlasovací místnosti
Budou umístěny ve stejných objektech 
jako při loňských podzimních volbách 
do zastupitelstva města.
Seznam hlasovacích místností bude 
zveřejněn na reklamních plochách na 
území města a v červnových 
Karlovarských radničních listech 
formou oznámení, v němž bude 
uvedeno, které části města náleží do 
jednotlivých okrsků a budou zde 
uvedeny adresy místností pro 
hlasování.

Hlasovací lístky
Obdrží občané v hlasovacích 
místnostech.
Na hlasovacím lístku bude uvedeno:
1. dny konání referenda
2. otázka pro referendum
3. v levé části slovo "ANO," v pravé 
části slovo "NE" a vedle každého 
z těchto slov rámeček
4. poučení o způsobu hlasování.

Způsob hlasování
1. Po obdržení úřední obálky a 
hlasovacího lístku vstoupí oprávněný 
občan do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků, kde hlasovací 

lístek předepsaným způsobem upraví 
a vloží do úřední obálky.
2. Odpověď na otázku vyznačí 
oprávněný občan na hlasovacím lístku 
tak, že ji v příslušném rámečku označí 
křížkem.
3. Oprávněný občan hlasuje tak, že po 
opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou 
komisí do hlasovací schránky.
4. Oprávněný občan, který se dostavil 
do místnosti pro hlasování s hlasova−
cím průkazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové komisi.

Hlasování mimo trvalé bydliště
Kdo bude chtít hlasovat v jiném než ve 
svém okrsku, může požádat o vydání 
hlasovacího průkazu.
Pro občany s trvalým pobytem 
v Karlových Varech je příslušná 
k podání této žádosti evidence 
obyvatel magistrátu města.
O hlasovací průkaz lze požádat buď:
* písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem oprávněného 
občana doručeným nejpozději do 
4. června do 16.00 hodin nebo
* osobně s občanským průkazem do 
11. června do 16.00 hodin
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 až 12.00 a 12.30 
až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 až 12.00 a 12.30 až 
15.30 hod
pátek 8.00 až 12.00 a 12.30 až 15.00 
hod.
Hlasovací průkazy se vydávají od 29.  
května přímo oprávněnému občanu 
nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem oprávně−
ného občana žádajícího o vydání 

hlasovacího průkazu, anebo jej lze 
zaslat poštou.
V zahraničí se hlasovat při 
referendu nebude.
Hlasovací průkaz pro oprávněného 
občana, který má bydliště v zahraničí, 
vydává zastupitelský úřad, u něhož je 
občan veden ve zvláštním seznamu. 
Hlasovací průkaz opravňuje občana 
hlasovat v kterémkoli okrsku v ČR.
Hlasování pacientů v nemocnicích

Do karlovarské nemocnice se dostaví 
část komise s přenosnými hlasovacími 
schránkami. Mohou zde hlasovat 
pacienti, kteří si nechali v místě svého 
trvalého bydliště vystavit hlasovací 
průkaz a dále také občané bez 
hlasovacího průkazu, které však 
nahlásila správa nemocnice nejpozději 
do 6. června k zapsání do zvláštního 
seznamu. Nebudou hlasovat občané 
hospi ta l izovaní  na infekčním 
oddělení, neboť jde o zákonem 
stanovenou překážku ve výkonu práva 
hlasovat v referendu.

Hlasování lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu 
lázeňské péče nemohou hlasovat 
v místě svého trvalého pobytu, mohou 
hlasovat v jakémkoli okrsku v případě, 
že si přivezli do lázní hlasovací 
průkaz. Pokud hlasovací průkaz 
nebudou mít, mohou hlasovat 
v okrsku, kam územně jejich léčebné 
zařízení spadá, ale pouze v případě, že 
je správci těchto zařízení nahlásili 
nejpozději do 6. června k zapsání do 
zvláštního seznamu.

Seznamy oprávněných 
občanů pro referendum

Město vede stálý seznam pro občany, 
kteří jsou přihlášeni v Karlových 

Varech k trvalému pobytu. Každý 
oprávněný občan si může v úředních 
hodinách ověřit, zda je v seznamu 
zapsán a může požadovat doplnění 
údajů (titul apod.) nebo provedení 
oprav.
Občané ČR, kteří mají trvalé bydliště 
v zahraničí a byli zapsáni při volbách 
do Par lamentu ve zvláš tních 
s e z n a m e c h  n a  k o n z u l á t e c h  
v zahraničí, jsou vyškrtnuti ze stálých 
seznamů v ČR. Tito občané mohou 
u nás hlasovat v referendu buď na 
hlasovací 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 z konzulárního úřadu 
v zahraničí o tom, že byli vyškrtnuti ze 
zvláštního seznamu v zahraničí.  
Pokud příslušný obecní úřad takové 
potvrzení obdrží, je možno oprávněné−
mu občanu obnovit zápis ve stálém 
seznamu v ČR.

Okrskové komise
Členem okrskové komise může být 
občan ČR, který v den složení slibu 
dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož 
nenastala překážka ve výkonu 
hlasovacího práva. Pokud nenaplní 
politické strany, politická hnutí a 
volební strany minimální stanovený 
počet členů, mohou se hlásit další 
zájemci o členství v komisích sami na 
Magistrátu města Karlovy Vary, 
o d b o r  v n i t ř n í c h  v ě c í ,  
tel.: 353 118 289 a 353 118 220 
(Zdeňka Raková a Žofie Dostálová).

Ing. Jindřiška Gallová, 
vedoucí odboru vnitřních věcí

Ve dnech 1. − 4. května byla zahájena letošní lázeňská sezóna Foto: Radek Kletečka
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Mgr. Jiří Klsák se narodil 24. 
února 1954 v Mariánských Lázních, 
kde také odmaturoval na gymnáziu. Po 
ukončení studia na Filosofické fakultě 
Univerz i ty  Kar lovy  v  oboru  
prehistorie a dějepis nastoupil do 
Karlovarského muzea nejprve jako 
vedoucí pobočky ve Žluticích, od roku 
1983 je archeologem a historikem 
starších dějin v Karlových Varech.

Na území bývalých okresů Karlovy 
Vary a Sokolov není snad jediná 
lokali ta,  kterou byste neměl 
prozkoumanou z archeologického 
pohledu. Na jaký výzkum nejraději 

vzpomínáte?
Nejvíce mi k srdci přirostl výzkum 

na středověkém hrádku v Bražci −  
Kostelní Horce, který jsem prováděl 
koncem osmdesátých let minulého 
století. Na lokalitu jsem každý den 
dojížděl na kole, po práci jsem se 
osvěžoval v místním rybníku, doba 
nebyla tak uspěchaná. A po odborné 
stránce nám místo poskytlo nebývale 
mnoho nálezů a informací.

Poradil byste karlovarským 
občanům nějaký výlet za minulostí?

Rád. A ani nemusí jezdit daleko. 
P ř ímo ve  měs tě  máme řadu  
archeologických lokalit z různých 
období, od mezolitu až po středověk. 
Těm, co rádi chodí pěšky, doporučím 
podívat se ke zbytkům kostela sv. 
Linharta v lázeňských lesích, kde ti 
všímavější jistě najdou v okolí zbytky 
tvrze a možná i stopy zaniklé vesnice. 
A těm, co se spíše dopravují, 
doporučím navštívit tašovické 
hradiště, kde najdou na jednom místě 
hned tři fáze osídlení −  mezolitickou 
stanici, sídliště z pozdně bronzové 
doby a slovanské hradiště.

Kromě vlastního bádání jste známý 
jako pedagog − amatér. Jak jste se 
k této bohulibé činnosti dostal?

Asi od třinácti let jsem působil 
v Hlídkách ochrany přírody, později 
jsem se tu stal i vedoucím. Po nástupu 
do Karlovarského muzea jsem založil 
a dodnes vedu archeologický kroužek, 

kterým prošlo již pět generací mládeže 
zajímající se o historii. Myslím, že je 
důležité vychovávat si nástupce. 
Jednoho již mám, je jím odchovanec 
mého kroužku, dnes pracovník 
zdejšího muzea Tomáš J irát .  
Působnost jednoho archeologa na 
území dvou bývalých okresů  
Karlovarsku a Sokolovsku byla 
poměrně náročná. V průběhu času 
studovalo archeologii na vysoké škole 
již několik členů mého kroužku, 
z čehož jsem měl samozřejmě radost. 
V letošním roce dochází na naše 
schůzky sedm dětí ve věku od 
jedenácti do třinácti let. Po dlouhé 
zimě už se těšíme na výzkumy do 
terénu. Během prázdnin nás posílí též 
brigádníci. Chystáme se na kostel sv. 
Mikuláše pod Krudumem a na Horní 
hrad  − Hauenštejn u Ostrova.

Ochrana přírody, se kterou jste 
kdysi začínal, Vás ale zaměstnává 
dodnes?

Ze svého bydliště mám nedaleko 
k Malému Versailles, kde před lety 
iniciovala rodina Melicharova 
přenášení  obojž ivelníků přes  
komunikaci v době jejich jarního tahu 
do zdejšího jezírka. Získal jsem pro 
tuto akci i syna, ze začátku se štítil vzít 
ropuchu do ruky, dnes už mi říká, jaká 
je roztomilá. V tom vidím pokrok ve 
vztahu k přírodě.

Já osobně se věnuji ochraně přírody 
přes třicet let, dlouhá léta jsem působil 

jako dobrovolný spolupracovník 
CHKO Slavkovský les. Doufám, že se 
synek vydá v mých stopách.

Vaše zájmy jsou ale téměř 
renesančního rozsahu, kromě 
historie a ochrany přírody jste i 
předsedou karlovarské pobočky 
Mírového klubu Johna Lennona?

Pobočku jsme zakládali na jaře 
v roce 1990. Dnes se bez pevného 
členství na její činnosti podílí více než 
sto sympatizantů. Každoročně si 
v prosinci připomínáme výročí 
Lenonnovy smrti, zázemí jsme nalezli 
u Lázní V, zdejší ředitel má pro naše 
aktivity velké pochopení, v jednání je 
osazení pamětní desky. Pořádáme také 
koncerty, většinou po klubech, ale 
rovněž pod širým nebem, v minulosti 
třeba na hradě Andělská hora či na 
koupališti Rolava, v poslední době 
v lesním prostředí bývalého kostela sv. 
Linharta.

Neláká Vás Praha, Národní 
m u z e u m ,  b ý t  b a d a t e l e m  
celorepublikově známým…?

Radši mám určité renomé na 
regionální úrovni, než abych se 
prosazoval v centrálních institucích, 
kde bych byl jen jedním z mnoha. 
Netoužím po slávě a je mi cizí boj o 
peníze. Jsem v oboru již třiadvacet let a 
je pro mne důležité, že za tu dobu se 
postupně archeologie v našem regionu 
dostala do povědomí lidí, systém 
funguje,  rodí se následovníci…

Koncem února letošního roku se 
dožil významného životního jubilea 
keramik a průmyslový designer 
Ladislav ŠVARC (*1933). S jeho 
dílem se mohla veřejnost seznámit 
mimo jiné na přelomu let 2000 a 2001, 
kdy mu zdejší Galerie umění 
uspořádala retrospektivní výstavu pod 
názvem Pokus o porcelán jinak. 
Mnohokrát vystavoval i na prestižních 
výstavách v zahraničí, odnesl si 
dokonce zlatou medaili ze soutěže 
v italském Gauldo Tadino 1970.

Ač rodák z východních Čech, 
většinu života jste prožil v Karlových 
Varech. Jaký vztah k nim máte?

Narodil jsem se v Pardubicích, pak 
mě osud zavál do Chebu, který mě 
nijak zvlášť neoslovil. A pak jsem 
v šestnácti letech přišel do Březové  
učit se malovat porcelán. Karlovy 
Vary mi doslova vzaly dech.
Dnes mám ateliér na okraji Rybář a žiji 
ve Staré Roli. Pro mnohé končí město 
u Chebského mostu, cítím tak trochu 
odcizení. Sleduji z povzdálí snahy, 
např. architektonické a vidím 
v odstupu zlepšení i ty horší stránky. 
Romantika mládí zmizela, přesto mám 
ke Karlovým Varům vztah velmi 
pozitivní.

Léta jste pracoval jako průmyslový 

návrhář návrhového atel iéru 
Vývojového závodu Karlovarského 
porcelánu v Lesově. S Vaší tvorbou se 
dodnes veřejnost setkává každodenně 
přímo ve svém bytě. Co pro Vás tato 
práce znamenala?

Naplnila můj život. Snad jsem 
potěšil ty, kteří jedli z hotelového 
porcelánu Princip, souprav Athos 
nebo Isida. Karlovarská veřejnost 
denně míjí lunetu na hotelu Kolonáda, 
či obkladovou stěnu na průčelí 
hasičské zbrojnice v Rybářích .

A kdo zavítá na magistrát, prochází 
kolem Vašeho monumentu Velká 
špička. Co symbolizuje?

Vysoký kužel vyjadřuje svou 
strohostí vážnost úřadu, před kterým 
stojí. Jednoduchost a čitelnost tohoto 
objektu by měla pánům radním 
připomínat, že takové by mělo být i 
je j ich  rozhodování   jasné  a  
srozumitelné.

Co Vás přivedlo právě ke 
keramice?

Cestička byla klikatá, ale nakonec 
vedla k cíli. Keramice jsem se věnoval 
v e  v o l n é m  č a s e ,  p o  p r á c i .  
Neuspokojovaly mě pseudohistorické 
tvary, snažil jsem se hledat nové, 
zkoušel, co porcelán unese.

Problematické bylo projít přes tzv. 

výtvarnou radu, tam seděli komisaři, 
kteří si libovali v průměrnosti, pro 
novoty neměli pochopení. A za 
normalizace jsem se stal nežádoucí 
personou. Tak jsem si za normalizace 
vybudoval vlastní ateliér, kde se 
realizuji dodnes.

Kde čerpáte inspiraci pro svou 
tvorbu?

Inspirace se dostavuje sama, pokud 
se člověk snaží. Motor, co mě žene, je 
nutkání ,  nápad,  který musím 
realizovat. Nikdy jsem nebyl spokojen 
se zaběhnutými postupy, snažil jsem 
se je bourat. Často jsem se pak ocitnul 
ve slepé uličce, ale někdy se přede 
mnou otevřela oblast slibující řadu 
možností. Pak jsem měl plné ruce 
práce. Vždy jsem si rád hrál.

Během svého plodného života se 
účastníte řady kolektivních i 
individuálních výstav doma i v cizině. 
Co považujete za svůj největší 
profesionální úspěch?

Všechny děti jsou milovány stejně. 
V umění ostatně tvůrce nikdy neví, zda 
jeho úspěch je opravdový. Jako šermíř 
mám srovnání se výkony sportovními. 
Tam je vítězství v soutěži nezpochyb− 
nitelné, vítěz je jasný. V umění vždy 
záleží na rozpoložení poroty, 
hodnocení je velmi subjektivní.

Potěšilo mne, že v současné 
expozici moderního umění Národní 
galérie ve Veletržním paláci jsou 
vystaveny i tři z mých konviček.

Vaše reakce na zprávu, že Vám 
bude udělena Cena města?

J s e m  a u t o r e m  p ů v o d n í h o  
výtvarného návrhu. Rozhodně mne 
nikdy nenapadlo, že tuto cenu také 
jednou obdržím. Vzhledem k tomu, že 
ta moje již byla rozdána, budu mít 
doma vlastně dvě − vlastním autorskou 
a nyní i skutečnou.

JE DOBRÉ, ŽE SE ARCHEOLOGIE DOSTÁVÁ DO POVĚDOMÍ LIDÍ

TVŮRCE UMĚNÍ NIKDY NEVÍ, ZDA JE ÚSPĚCH OPRAVDOVÝ
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MÝM SNEM JE MUZEUM FILMU

Návrhů na udělení Ceny města 
Mgr. Květoslavu KROČOVI se 
sešlo hned několik. Není divu, vždyť 
jeho kniha Kronika MFF Karlovy 
Vary se stala bezpochyby počinem 
loňského roku.

Jaký vztah máte ke Karlovým 
Varům?

Pocházím z Moravského Slovácka, 
z kraje pod Buchlovem a do Karlových 
Varů jsem se přišel počátkem šedesá−
tých let z Prahy jako student 
Filosofické fakulty Univerzity 
Karlovy, oboru dějepis a český jazyk. 
Po absolutoriu jsem pak dostal 
umístěnku do zdejšího muzea. 

Postupem času se mi město stalo 
druhým domovem.

Léta šedesátá charakterizovalo 
uvolnění, větší svobodu. Té jsem 
využil i já. Po té, co jsem se v roce 
1970 stal ředitelem muzea, podařilo se 
mi nahradit deset let staré Muzeum 
Karla Marxe expozicí skla a porcelá−
nu. Z původní výstavy o komunistic−
kém „velikánovi“ zůstalo jen několik 
panelů vážících se k jeho pobytu v 
našem městě.

Ale to již klepala na dveře normali−
zace?

Byl jsem uklizen nejprve do poboč−
ky v Jáchymově, později jsem rok učil 
na škole v Rybářích a nakonec jsem až 
do roku 1990 byl zaměstnán jako 
m o n t é r  h a s i c í c h  p ř í s t r o j ů  v  
Strojopravu na Hůrkách.

K práci historika jste se směl vrátit 
až po „sametové revoluci“?

Bohužel až téměř po dvaceti letech. 
Před odchodem do důchodu se mi 
podařilo ještě instalovat v Jáchymově 
expozici o koncentračních táborech 
50. let, kterou jsme konečně splatili 
dluh politickým vězňům.

Získal jsem také pro muzeum sbírku 
porcelánu z Březové, kde se zachovala 
ojedinělá vzorkovna čítající na sedm 
tisíc kusů.

V té době jsem také zajistil instalace 
zabezpečovacích zařízení v jednotli−
vých objektech muzea, což byla 
paradoxně činnost, která měla blízko k 
mé dlouholeté práci s hasícími přístro−
ji…

Do povědomí široké veřejnosti jste 
vstoupil jako autor unikátní publika−
ce o Mezinárodním filmovém festiva−
lu Karlovy Vary.

Jsem rád, že Kroniku MFF dobře 
přijali jak lidé, pro které je kinemato−
grafie zálibou, tak filmoví profesioná−
lové. Nejvíce mne těší písemné 
poděkování z USA od Miloše 
Formana.

Práce na tomto dokumentu ale 
nekončí, z každého dalšího ročníku by 
měla vyjít brožovaná příloha. Takto 
mám zpracovaný loňský ročník a na 
letošní se již těším.

Před lety jste se médiím svěřil se 
svým projektem muzea filmu 
v Karlových Varech.

Naše město bylo s filmem vždy úzce 
spjato. Ostatně MFF hostí již více než 
půl století. Festival však trvá jen dva 
týdny a po celý dlouhý rok se zde 
návštěvníci nemají možnost s připo−
menutím tohoto fenoménu potkávat. 
Mám zpracované libreto k muzeu 
kinematografie, již v roce 2000 jsem si 

je nechal zaregistrovat na DILII. Jedná 
se o rozsáhlý projekt, který by si 
zasloužil reprezentativní prostory. 
Ideální by byly Lázně I, ale jedná se o 
nákladnou rekonstrukci. Přesto se této 
myšlenky nevzdávám.

Jak by mělo takové muzeum vypa−
dat?

Expozice by mohly obsahovat řadu 
témat zaměřených na českou i světo−
vou kinematografii. Zvláštní sál bych 
rád věnoval pohádkám, chybět by 
neměla ani Síň slávy českého filmu a 
za důležité považuji rovněž interaktiv−
ní studio. Tam by si návštěvník mohl 
zahrát na režiséra, moderátora či 
herce, nechat se nalíčit pro historický 
film, na otáčivém glóbu se seznámit 
s místy konání filmových festivalů i 
s žertovnými exponáty, zkrátka 
pobavit se. Třeba i v kině Retro, které 
by u vstupu vítalo návštěvníky. 
Jednotlivé mutace by byly zaměřeny 
na kinematografie jejich domovské 
země.

Vaše reakce na zprávu, že Vám 
bude udělena Cena města?

Radostnou zvěst jsem s potěšením 
přijal. Rád bych touto cestou poděko−
val všem, kteří mne navrhli i těm, kteří 
návrhy schválili.

Rozhovory připravila HaKa

UZAVÍRKY
V době od 30. dubna do 30. října se 
uskuteční rekonstrukce komunikací 
Dr. Davida Bechera a Jaltské ulice. 
Uzavírky budou prováděny průběžně, 
a to podle etap, které Vám nabízíme 
v připojeném rozpisu:
do 18. května nám. Republiky 
(u budovy Karlovarské Becherovky, a. 
s.), Dr. Davida Bechera, část 
křižovatky s ul. Moskevskou (směrem 
ke Skleněnému paláci)
18. května až 8. června křižovatka 
Moskevská s Dr. D. Bechera a s Krále 
Jiřího
8 .  č e r v n a  a ž  2 0 .  č e r v e n c e  
Dr. D. Bechera od křižovatky 
Moskevská, po Jaltskou  ul.
20. července až 31. srpna spodní část 
ul. Dr. D. Bechera od Jaltské po 
nám.Republiky
31. srpna až 15. října Jaltská ul. od Dr. 
D. Bechera po Bělehradskou ul.
15. až 30. října pokládka obrusné 
vrstvy s využitím dopravního značení 
Poznámka:
Od 18. 5. do 8. 6. dojde ke změně trasy 
městského autobusu č. 4 MHD a 
k přemístění zastávky Svahová.
Pro potřebu obousměrných provozů 
v jednosměrkách bude operativně 
vyloučeno  parkování. Stanovení trasy 
objížďky: Moskevská, Bělehradská, 
Jaltská/Dr. D. Bechera

Odbor dopravy

BEZBARIÉROVÝ 
PŘÍSTUP 

NA KARLOVARSKOU 
MLÝNSKOU KOLONÁDU

 Podle slov ředitele Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád RNDr. 
Tomáše Vylity se jedná o první zásah 
do historických stavebních prvků 
kamenné kolonády od doby jejího 
vzniku, tedy od roku 1871. 

„Jak si můžete sami ověřit, jedná 
se o zásah opravdu citlivý, který 
v žádném případě nenarušuje ráz 
objektu a je přitom zcela v souladu se 
současným trendem začleňování 
hand i capovaných  občanů  do  
společnosti“, řekl Tomáš Vylita. 

„Tato stavební úprava je součástí 
III. etapy rekonstrukce Mlýnské 
kolonády, náklady na ni činí 245 tisíc 
korun a projektoval ji pro nás pražský 
architekt Ing. Tomáš Šantavý. Použitý 
materiál je shodný s tím, ze kterého je 
budova vystavěna − tedy oblíbený 
granit z pomezí Čech a Moravy. 
Současná barevná odlišnost kamene je 
logicky způsobena tím, že se jedná o 
materiál zcela nový, nezvětralý, který 
se však působením klimatických 
podmínek bude časem shodovat s tím 
původním“, dodal ředitel Vylita.   

Podle plánů RNDr. Vylity je to 
sice první, ale zdaleka ne poslední 
stavební úprava tohoto druhu. 
„V tomto trendu chceme pokračovat a 
zpřístupnit tak většinu pramenů, ke 
kterým byly až doposud právě masivní 
schody velkou bariérou pro naše 
postižené spoluobčany“,  řekl.

A. Klimeš

TELEGRAFICKY

Při letošním zahájení lázeňské sezóny obdrželi čestné občanství města Karlovy 
Vary paní Helga Verspohl, radní města Baden − Baden a pan René Achtermann, 
ředitel Moselského centra pro hosty.                                  Foto: Radek Kletečka

Zastupitelstvo města Karlovy Vary se sejde na svém příštím jednání
dne 20. května od 8.30 v hotelu Imperial.

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná.
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AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883
Pro návštěvníky divadla je po představeních připraven autobusový spoj, 
který jede po trase divodlo − Richmond − Na Vyhlídce − Tržnice − Horní 
nádraží − Stará Role − Dvory − Doubí − Stadion ZM. Na lince platí tarif 

MHD (nejedná se o bezplatnou přepravu)
Ceny vstupenek na jednotlivá představení:

40 až 350 Kč u činohry, 80 až 500 Kč u oper a baletů, 
60 ažo 350 Kč u operet

14. 5. 19.30 P4 Zoltán Egressy: Portugálie, Činoherní klub Praha, 
drsný, hyperrealistický, černým humorem protkaný 
obraz postkomunistické kocoviny je možné vztáhnout
na každodenní život jakékoli reálné komunity, režie: Ivo 
Krobot, hrají: V. Žilková, O. Navrátil, a další

17. 5. 19.30 premiéra P1 Wolfgang Amadeus Mozar: Kouzelná 
flétna, (zpěvohra pro činoherce), nejslavnější a nejta
jemnější singspiel všech dob, režisér Ondrej Spišák 
s hudebním skladatelem Karlem Šimandlem ji “upravili 
na tělo” hercům karlovarského divadla.

18. 5. 15.00 P9 Popelka, Divadlo Skelet Pavla Trávníčka, pohádko
vý muzikál pro děti, napsal Pavel Trávníček na motivy 
pohádky B. Němcové, režie: Pavel Trávníček

20. 5. 19.30 Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna, MDKV, 
(zpěvohra pro činoherce), nejslavnější a nejtajemnější 
singspiel všech dob, režie: Ondrej Spišák, hrají a 
zpívají: členové MDKV, orchestr K. Šimandla

21. 5. 17.00 P4 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: 
Afrika, Divadlo Járy Cimrmana, režie: Ladislav 
Smoljak, hrají: členové souboru divadla Járy Cimrmana

21. 5. 20.00 P5 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: 
Afrika

23. 5. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační 
komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Peter Veselý

24. 5. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD, divadelní inscenace duetů, árií a slavných 
scén z operet Emmericha Kálmána zazní v německém 
originále, překlad na titulkovacím zařízení, režie: 
Dalibor Janota, dirigent: Josef Chaloupka.

28. 5. 19.30 P6 Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV, už nic nebude 
jako předtím, režie: Viliam Dočolomanský

29. 5. 19.30 P5 Murray Schisgal: Láska, Divadlo Bez zábradlí 
Praha, režie: Alice Nellis, hrají: Ivana Chýlková, Karel 
Heřmánek, Zdeněk Žák

31. 5. 19.30 P78 Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna, 
MDKV, (zpěvohra pro činoherce).

1. 6. 15.00 Marie Petrovská: O princezně Haničce, Divadlo M 
Duchcov

4. 6. 19.30 PH Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV
5. 6. 19.30 P4 Michail Bulgakov: Pokus PES čili potwor, Divadlo 

v Řeznické
7. 6. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 

princezna, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD

DIVADLO HUSOVKA
Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2

13. 5. 19.30 Petr Michálek: Pingl Story, hudební komedie, která byla 
napsaná v Karlových Varech, odehrává se v Karlových 
Varech a je věnována Karlovým Varům, režie: Petr 
Michálek, hraje: soubor MDKV

14. 5. 19.30 Kol. autorů a další: Kam až se dá sáhnout rukou, 
Pražské Divadlo BezDirky v Karlových Varech, snad už 
poslední výron bezduché zábavy v této sezóně.

16. 5. 19.30 Skrupule III Tomáš Halík, název knihy kněze, filosofa 
a učitele Tomáše Halíka Co je bez chvění, není pevné je 
i mottem debatního večera o věcech, které se dotýkají 
nás všech

20. 5. 19.30 PH Mark Ravenhill: Shopping and Fucking, Činoherní 
studio Ústí nad Labem, skandální hru čelného představite−

Prohlídky divadla s výkladem o historii
neděle 18. a 25. května vždy v 10.00, prohlídky probíhají v českém jazyce 

Vstupné 80 Kč 

le coolness dramatiky režíroval umělecký šéf Národního 
divadla v Praze Michal Dočekal

22. 5.  19.30 Hazard XIV. Mikrovlnný trouba, další ze série 
"fastfoodových" improvizačních večerů, kdy diváci 
určují témata a herci předvádějí nemyslitelné, režie: 
Daniel Fleischer−Brown, hraje: soubor MDKV

23. 5. 21.00 Jazz v Husovce Tellemarkk, naprosto otevřená spontán
ní komunikace Pavla Hrubého 

12. 6.  19.30 Skrupule IV. Viktor Preiss
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

I. P. Pavlova 14, tel.: 353 222 807
16. 5. 19.30 Lázně I Operní koncert s Mezinárodním pěveckým 

centrem A. Dvořáka Předehry, árie a dueta z oper W. A. 
Mozart: Figarova svatba, Gioachino Rossini: Lazebník 
Sevillský, zpívají mladí operní sólisté, dirigent Josef 
Chaloupka

22. 5. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert − cyklus B Antonín 
Rejcha: Symfonie Es dur, op. 41, W. A. Mozart: 
Motetto “Exsultate, Jubilate” pro soprán a orchestr, 
K.165, W. A. Mozart: Koncertní árie “Bella mia 
fiamma adio,” K. 528, Jan Hugo Voříšek: Symfonie D 
dur, Monika Brychtová  soprán, dirigent Petr Vronský

30. 5. 19.30 Lázně I Operetní koncert J. Strauss, F. Lehár, O. 
Nedbal, Gabriela Kopperová − soprán, Robert Šicho  
tenor, dirigent Miloš Formáček

8. 6.  19.30 Lázně I Populární orchestrální koncert Strauss, 
Nedbal, Fučík, Lehár, Smetana, Dvořák, dirigent 
Jaromír Krygel

Změna programu vyhrazena                               Sestavila Jitka Arnoldová, 
                                                odbor lázeňství a kultury

Od 26. 5. se na Mlýnské kolonádě konají kolonádní koncerty 
vždy v 16.30 hod.

28. 5. 18.30 zahajovací ceremoniál
29. 5. 13.00 oficiální trénink

14.30 non stop  junioři, non stop  senioři
30. 5. 13.00  klasický sjezd  junioři, klasický sjezd senioři
31. 5. 8.30 sprint  junioři, sprint − senioři

11.00 sprint  junioři  2. kolo, sprint  senioři  2. kolo
1. 6.  9.30 závod družstev junioři, závod družstev −senioři

13.00 Thermal vyhlášení vítězů závodu družstev a závěrečný 
ceremoniál

VEŘEJNÝ ZÁVOD REGISTROVANÝCH
31. 5. 10.00 start veřejného sjezdu registrovaných na trati Březová 

Letní kino
1. 6. 11.30 start veřejného sjezdu registrovaných na trati Březová 

Thermal
14.30 vyhlášení vítězů veřejného sjezdu registrovaných

ZÁVOD PŘÍCHOZÍCH
1. 6. 12.30 start sjezdu příchozích na trati Březová Thermal

15.00 vyhlášení vítězů sjezdu příchozích
Přihlášky na tento závod do 20. 5. na adrese: www.ewcc2003.com

ZÁVOD V ESKYMÁCKÝCH OBRATECH
To závod je otevřen všem zájemcům, závodí se v bazénech před 
Thermalem na kajaku a singl kanoi (dodá pořadatel) ve třech obratech na 
čas.
Kvalifikace v sobotu 31. 5 a neděli 1. 6 od 10.00, finále v neděli 1. 6. od 
13.00.
Přihlášky na místě.

DOPROVODNÝ PROGRAM PŘED THERMALEM
26. 5. 18.00 − 20.00 Kamil Střihavka + M. Pavlíček, Coda
27. 5. 18.00 − 20.00 Kryštof, Palice (bývalá Alice)
28. 5. 18.00 − 20.00 Ready Kirken
29. 5. 18.00 − 20.00 Abraxas, Deset očí
30. 5. 16.00 − 18.00 Anna K.
31. 5. 18.00 − 20.00 Žlutý Pes, Pumpa
1. 6. 10.00 − 15.00 Black Milk, MIG 21, Leoš Mareš

Změna programu vyhrazena

KANOE MATTONI 2003
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Karlovy Vary

 Alexander Klimeš

radniční  listy
KARLOVARSKÉ

Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Karlovy Vary 
odsouhlasí určitou vymezenou částku 
určenou z rozpočtu města na realizaci 
cest do zahraničí jako neinvestiční 
dotaci pro občany města Karlovy Vary 
v rámci rozpočtu města na konkrétní 
kalendářní rok. V partnerských 
smlouvách se představitelé našeho 
města spolu se svými partnery 
zavázali k napomáhání spolupráce 
mezi občany na obou stranách.

II.
Podmínky udělení finančního 

příspěvku
1. Žadatel předloží písemný program 
návštěvy v zahraničí komisi pro vnější 
vztahy a partnerskou spolupráci 
města, a doloží svou jazykovou 
vybavenost (jazyková vybavenost 
organizátora akce − žadatele − je 
podmínkou udělení finančního 
příspěvku).
2 .  Písemný program by měl  
obsahovat:
a) termín setkání s oficielními 
představiteli zahraničního města 
(zajistí vždy spolu organizující 
zahraniční partner);
b) mimo specifikace hlavní náplně 
aktivit v zahraničí (ať již sport, 
zájmová činnost, výuka jazyka, 
kulturní prezentace, aktivní účast na 

semináři a podobně) by měl program 
obsahovat:
− poznávání partnerského města, jeho 
historie, případně země, kde leží; nebo
− část věnovanou problematice 
evropanství nebo integrace Evropy; 
nebo
− problematiku ekologie s akcentem na 
mezinárodní spolupráci;  nebo
− problematiku menšin a soužití 
s menšinami.
3. Žadatel doloží zajištění medializace 
v průběhu akce, eventuelně po návratu 
zpět.

III.
Kategorizace akcí, kterým by byla 

vyplácena neinvestiční dotace
1. Akce s důrazem na partnerská 
města, organizované městem Karlovy 
Vary  p ro  j edno t l i vce :  nap ř .  
individuelní studentské výměny, 
návštěvy významných osobností, 
např. umělců, sportovců, vědců a 
jiných reprezentantů města − návrh do 
4 osob ve stejném termínu:
− poskytnutí 50% příspěvku na 
nejekonomičtější  dopravu + 
kapesné ve výši 10 EUR na osobu a 
den.
2. Akce pro skupiny organizované 
školami, tělovýchovnými jednotami či 
zájmovými sdruženími − podmínka 
minimálně 15 osob a více než polovina 

osob ve věku mladším než 21 let  50% 
příspěvek na dopravu + 5 EUR na 
osobu/den jako kapesné.
3. Akce pro skupiny minimálně 15 
osob  bez podmínky mládež  50% 
příspěvek na dopravu.

IV.
Pravomoc rozhodnutí o udělení 

neinvestiční dotace
1. Komise pro vnější vztahy a 
partnerskou spolupráci  města 
projedná žádost o udělení dotace a 
posoudí vhodnost plánovaného 
programu akce.
2. Na základě doporučení této komise 
je zpracován odborem kanceláře 
primátora materiál pro Radu města 
Karlovy Vary a následně pro 
Zastupitelstvo města Karlovy Vary, 
které rozhodne o adresném udělení 
dotace na akci.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Na udělení této dotace nemají 
občané zákonný nárok a může být 
udělována pouze do výše schváleného 
obnosu na konkrétní kalendářní rok.
2. I když je kladen důraz na spolupráci 
s  pa r tnerskými  měs ty  měs ta  
Karlových Varů, tato pravidla se 
vztahují i na podporu podobných akcí 
se zvláštním zřetelem na mezinárodní 
spolupráci.

3. Žadatel předloží po návratu zpět 
krátkou písemnou zprávu o průběhu a 
zhodnocení celé akce komisi pro 
vnější vztahy a partnerskou spolupráci 
města.

Už se zelenají stromy včetně těch, 
které jsme v minulém roce ve městě 
zasadili. Bylo jich více než tisíc. Jsem 
ráda, že mohu toto vysoké číslo 
v tisku uvést a oponovat tak četným 
kritikům naší organizace, kteří se 
domnívají, že stromy pouze kácíme a 
zeleň ve městě ničíme.

Největší množství stromů, 744, 
bylo vysazeno ve svazích mezi 
Železniční  ul ic í  a  železnicí  
v Rybářích v rámci doplnění 
lokálního biokoridoru. Podél 
komunikace bylo založeno jasanové 
a lipové stromořadí, v plochách byly 
osazeny domácí, tedy původní 
dřeviny − buky, duby, lípy, habry, 
jilmy, borovice, z keřů dříny, lísky, 
trnky a botanické druhy keřových 

růží. Výsadby dřevin byly realizovány 
s finanční podporou Státního fondu 
životního prostředí.

S přispěním dotace ze Státního 
fondu životního prostředí byl 
v minulém roce rekonstruován park 
U kočky, v blízkosti vily Lutzow. Zde 
jsme na podzim minulého roku 
vysázeli 44 stromy. Jejich druhová 
s k l a d b a  j e  v e l m i  p e s t r á  o d  
barevnolistých buků, přes třešně a 
javory až po jírovce, dříny a duby.

Ve Smetanových sadech byly 
vysazeny dva platany, třešeň a 
šácholan.

Další solitérní stromy byly 
vysazeny ve Dvořákových sadech − 
dřezovec, v sadech Karla IV. před 
Lázněmi I dvě převislé sakury, 

okrasná jabloň a jinan, u vyhlídky 
Bellevue jinan a javor, u Galerie 
umění  tři smuteční vrby, i na mnoha 
dalších místech.

V Olšových Vratech u kostela, u 
dětského hřiště ve Vančurově ulici a 
podél ulice Hamerské byla založena 
lipová stromořadí, celkem 23 stromů. 
V Táborské ulici byly vloni na jaře 
v rámci rekonstrukce uličního 
stromořadí zasazeny 24 okrasné 
jabloně.

Ve výsadbách stromů budeme i 
nadále pokračovat, v letošním roce 
máme v rámci finančního příspěvku 
300 tisíc korun právě na realizace 
výsadeb stromů. Díky němu bude 
založeno stromořadí jeřábů na 
Palackého náměstí, na podzim by měla 

být hotova rekonstrukce stromořadí 
v Chodské ulici, zahájíme i postupnou 
obnovu aleje mezi železniční dráhou a 
řekou Ohří u Chebského mostu. Ta by 
se během několika let měla proměnit 
ve velkolepé platanové stromořadí.

Vysazení každého stromu ve městě 
j e  p o m ě r n ě  k o m p l i k o v a n o u  
záležitostí, neboť vyžaduje zajištění 
vedení všech podzemních sítí, (voda, 
kanalizace, plyn, elektrické vedení, 
telekomuni−kační kabely, veřejné 
osvětlení, teplovod a další). Po zjištění 
těchto skutečností je velmi obtížné 
najít místo, kam je možné strom ve 
městě umístit. Jednoduché nebývají 
ani obnovy současných stromořadí, 
neboť v minulosti nebyla dodržována 
ochranná pásma a výsadba, byť do 
původní linie stromořadí, je téměř 
nemožná, protože podzemní sítě 
vedou v těsné blízkosti kmenů stromů.

Ing. Hana Petrlíková
Správa lázeňských parků

DISTRIBUCI
Karlovarských radničních 

listů
do každé poštovní schránky 

ve městězajišťuje Česká pošta, s. p.
Pokud do 14. dne v měsíci KRL 

neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosím, přímo na 

Českou poštu, tel.: 353 161 310 
nebo 353 161 328.

Foto: Radek Kletečka

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města při cestách do zahraničí
s důrazem na podporu aktivit občanů směrem k partnerským městům statutárního města Karlovy Vary
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KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
22. 5. 19.30 Komorní scéna “U” M. Samec, H. Franková: Král 

William, Drama synů a dcer, premiéra, koláž z díla 
W. Shakespeara

27.5. 19.30 Klub Paderewski Bajky aneb jak přežít na širém moři 
(vyprávění bajek R. Kiplinga a J. Thurbera)

FILMOVÝ KLUB
Vítězná 48, tel.: 353 229 185,

 představení se konají vždy ve čtvrtek od 19.30 v kině Drahomíra
15. 5. Cool and grazy, režie Knut Erik Jensen, Norsko 2001
22. 5. Muž bez minulosti, režie Aki Kaurismäki, Finsko 2002
29. 5. Ostrov, režie Kim Ki−duk, Korea 2000

5. 6. Samsara, režie Pan Nalin, Itálie 2001
12. 6. Kdo ví, režie Jacques Rivette, Francie 2001

KARLOVARSKÉ MUZEUM
Nová louka 23. tel.: 353 226 253

otevřeno středa − neděle 9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00
do 1. 6. Skvosty Karlovarského archívu, výstava ze sbírek 

Státního okresního archívu Karlovy Vary
11. 6. 17.00 vernisáž Barokní plastiky Karlovarského kraje

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 888

Otevřeno: středa − neděle 9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00
Od 3. 5. Partnerská města Karlových Varů se představují
15. 5. 19.00 Špicberky − Speleo − J. A J. Řehák, Česká polární glaci

ospeleologická expedice přednáška

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

e−mail: klubpaderewski@volny.cz
15. 5. Vladimír Václavek, vynikající kytarista a frontman 

několika mezinárodních i našich kapel  se představí 
s vlastním sólovým akustickým programem a zcela novými 
skladbami

19. 5. (Pod) Černý vrch, jediná česká smyčcová rocková 
kapela pokřtí a představí své nové album Semotam, 
vycházející převážně z lidových textů
Prokop*Tolar*Sokol v roli kmotra a předskokana se premiéro−
vě uvede karlovarská psychedelic folk kapela, která rovněž 
pokřtí svůj nový repertoár o lásce, přátelství, životě, bobřících 
odvahy atp.

26. 5. Jan Spálený & ASPM, Jan Spálený, skvělý bluesman, pianis−
ta, skladatel, rozhlasový moderátor oblíbených pátečních 
Černobílých mozaiek, slibující skvělé blues, oceněné letošním 
Andělem za Album roku 2002 v kategorii jazz a blues

27. 5. Bajky aneb Jak přežít na širém moři, Divadlo Dagmar 
uvádí obnovenou premiéru vyprávění bajek R.Kiplinga a 
J.Thurbera, ve kterém účinkují N. Pajanková, M. Hniličková, 
J. Volek a H. Franková, představení je učeno dětem i dospě−
lým

VÝSTAVY:
do 27. 5. Petra Timurová: Vnitřní světy, Dušan Pomahač: Obrazy, 

výstava obrazů z tvorby pražského malíře a chodovské 
autorky

6. 6. 18.30 Abstraktní realismus Tomáše Salcmana, vernisáž výstavy 
obrazů karlovarského malíře, (do 29. 6.)

19.30 PelMel, Karlovarsky hudební tabák fermentovaný improvizací 
− fúze hudebních stylů v písničkách známých karlovarských 
muzikantů Jindřicha Pelce , Radka Pelce, Martina Kašpara a 
Václava Vejvody 

8. 6. T. Murphy: Baileg Angaire aneb Město beze smíchu, 
Divadlo Dagmar uvádí příběh tří žen o tom, jak město 
Nechechtov přišlo ke svému jménu, v hlavní roli Libuše 
Balounová

13. 6. Svatopluk Karásek & Pozdravpámbu, proslulá zpívaná
evangelicko−undergroundová kázání i písničky “sprostého” 
faráře a svérázného písničkáře za doprovodu jeho originální 
kapely

Změna programu vyhrazena

Sestavila Jitka Arnoldová, odbor lázeňství a kultury

ART 38, a. s. KARLOVY VARY
Západní 63, tel.: 353 224 598, 353 226 607, fax: 353 224 827

13. 5. Thermal, velký sál O. Daněk: Trojhvězdí, Divadlo na 
Vinohradech, hrají J. Jirásková, H. Maciuchová, 
J. Hlaváčová, M. Moravec, J. Teplý, O. Vlach

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

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

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy
13. 5. 17.00 Jánuš Kubíček:  obrazy, kresby, grafika, retrospektivní 

výstava brněnského autora okouzlujícího čistotou 
abstraktního projevu

17. 5.  − DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ − GALERIE PRO VŠECHNY
10.00 − 18.00  Prohlídka výstavních sálů i odborných pracovišť 

galerie s doprovodným programem kterého se můžete 
aktivně zúčastnit

10.00 − 17.00 Umění jako inspirace výtvarné hry, dětští průvodci 
a jejich inspirace výtvarnými díly

10.00 − 19.00 Výtvarné ateliéry pod širým nebem − malba, kresba, 
modelování

11.00 Výměny − hra na zobcové flétny
12.00 − 17.00 Ekoateliér Jitky Horové − výtvarná tvorba z přírodnin 

a odpadových materálů
14.00 Riskuj − soutěž o výtvarném umění pro 10 − 12ti leté

17. 5. 18.00 Popelka − Studio Dell´Arte, klasická pohádka v nekla −
sickém loutkohereckém podání plném humoru, v němž 
si zahrají i diváci

3. 6. 19.30 Jablkoň, vždy vynikající a nikdy nezařaditelná kapela 
pokřtí své nové písničkové album Cestující v noci

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

Otevírací hodiny: po − ne 16.00 − 18.00, stř 14.00 − 16.00, so −  zavřeno
do 22. 5. Obrazy, obrázky a kresby, Eva Marková, Jaroslava 

Dvořáková 
od 28.5. Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ, ZŠ a ZUŠ Karlovy 

Vary, Šmeralova 15

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

e−mail: hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
JARNÍ ASTRONOMICKÝ WORKSHOP 2003

Oslavy 40. výročí otevření hvězdárny veřejnosti
16. 5. 19.00 Dr. Josip Kleczek: Vznik a zánik Vesmíru
17. 5. 20.00 Dr. Josip Kleczek: Energie z Vesmíru v našich 

službách
29. 5. 19.00 RNDr. Eva Marková: Novinky ve výzkumu Slunce
30. 5. 19.00 Ladislav Křivský: Počítače v astronomii
6. 6. 20.00 RNDr. Jiří Grygar: Žeň objevů 2001 − 2002
7. 6. 10.00 Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem: O všem, co Vás 

zajímá
7. 6. 14.00 − 17.00 Astronomický den dětí, odpoledne na hvězdárně plné 

promítání, her a pozorování, pro děti 9 − 14 let
květen − každý pátek a sobota

21.30 Ledové světy, Jaký osud čeká těleso mylně považované 
za planetu? premiéra pořadu

22.30 Klenoty jarní oblohy − pozorování za jasné oblohy
červen − čt, pá a so

22.00 Ledové světy, Jaký osud čeká těleso mylně považované 
za planetu? premiéra pořadu

23.00 Pod křídly Labutě a Orla − pozorování za jasné oblohy
so 14. 6. 15.00 Magie karlovarské krajiny − audiovizuální pořad, 

netradiční pohled na Karlovarska očima 
PhDr. S. Burachoviče a Ing. S. Wiesera

16.00 Slunce − pozorování Slunce, pouze za jasného počasí

DIVADLO DAGMAR
od ledna v nových prostorách Komorní scény “U” na Střední pedagogické 

škole a gymnáziu v Lidické ul., tel.: 353 231 238
13. 5.  19.30 Komorní scéna “U” Čekání (večer dvou monodramat)

A. Lustig, P. Kohoutová, N. Pajanková: Modlitba pro 
Kateřinu Horowitzovou; Z. Šmíd, A. Franková, 
H. Franková: Lesk a bída čekání
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Město Karlovy Vary, jako zakladatel 
příspěvkové organizace Správa 
lázeňských parků Karlovy Vary se 
sídlem U Solivárny 2, 360 01 Karlovy 
Vary, IČ: 00871982 (dále jen 
„provozovatel pohřebiště“), vydává 
v souladu s ustanovením § 19 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, řád veřejného 
pohřebiště.

Čl.1
Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen 
„řád“) upravuje provoz pohřebišt 
v Karlových Varech − Drahovicích, 
Doubí, Staré Roli a na Růžovém 
Vrchu (dále jen „pohřebiště“).
2. Dle zřizovací listiny ze dne 5. 1. 
1994 vyplývá příspěvkové organizaci 
Správa lázeňských parků Karlovy 
Vary se sídlem U Solivárny 2, 360 01 
Karlovy Vary, IČ: 00871982 (dále jen 
„provozovatel pohřebiště“), právo 
zřizovat úplatný nájemní vztah 
k hrobovým místům na pohřebištích 
dle bodu 1 tohoto článku, za účelem 
zřízení hrobů, hrobek, uložení uren a  
oprávnění poskytovat jiné služby 
s takovým nájmem související.
3. Jménem provozovatele pohřebiště 
je oprávněn jednat správce pohřebiště 
nebo osoba jím pověřená.

Čl. 2
Provozní doba

Provozní doba, v jejímž průběhu jsou 
jednotlivá pohřebiště v Karlových 
Varech zpřístupněna veřejnosti je 
stanovena následovně:
1. U pohřebiště v Drahovicích:
v období od 1. dubna do 31. října 7.00 −  
20.00 hodin
v období od 1. listopadu do 31. března 
8.00  17.00 hodin
2. U pohřebiště v Doubí a ve Staré Roli 
je provozní doba 24 hodin po celý 
kalendářní rok.
3. U pohřebiště Růžový vrch:
v období od 15. dubna do 15 .října 8.00 
−  19.00 hodin,
v období od 16. října do 14. dubna 8.00 
− 17.00 hodin.

Čl. 3
POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI

1. Dozor nad pořádkem na pohřebišti 
provádí provozovatelem pohřebiště 
určený správce pohřebiště, který má 
sídlo v budově Hřbitovní správy  na 
u l i c i  H ř b i t o v n í  ( p o h ř e b i š t ě  
v Drahovicích).
2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni 
zdržet se takového jednání, které by se 
mohlo dotknout důstojnosti zemřelých 
nebo mravního cítění pozůstalých a 
veřejnosti, zejména jsou povinni se 
zdržet  se hlučného chování, pouštění 
přenosného nosiče zvuku a hluku, 
používání alkoholických nápojů, 
omamných a psychotropních látek, 
odhazování odpadků mimo nádoby 
k tomu určené a používání prostorů 
pohřebiště a jeho vybavení k jiným 
účelům, odporujícím řádu pohřebiště.
3. Na pohřebišti je možné se zdržovat 

pouze v provozní době pohřebiště 
stanovené v čl. 2 tohoto řádu.
4. Děti do 10 let věku mají na 
pohřebiště přístup pouze v doprovodu 
dospělé osoby.
5. Na pohřebiště je zakázán přístup 
podnapilým osobám a osobám se psy, 
kočkami a jinými zvířaty.
6. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na 
jízdních kolech, koloběžkách, 
skateboardech a  kolečkových 
bruslích. 
7. Vozidla (s výjimkou invalidních 
vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a 
zdržovat se na něm  pouze se 
souhlasem správce pohřebiště a při 
splnění správcem stanovených 
podmínek. Vozidla do areálu 
pohřebiště jsou vpuštěna nejpozději 1 
hodinu před ukončením pracovní doby 
provozovatele pohřebiště a současně 
musí vozidlo pohřebiště opustit 30 
minut před ukončením této doby. 
Chodci − návštěvníci pohřebiště mají 
v areálu pohřebiště vždy přednost před 
vozidly. Po pohřebišti se smí vozidla 
pohybovat maximální rychlostí 10 
km/hod.
8. Pojízdné a průchodní plochy na 
pohřebištích je povoleno používat 
k parkování vozidel jenom v provozní 
době pohřebiště ,  a  to  pouze 
s předchozím písemným souhlasem 
správce pohřebiště. Není dovoleno 
parkovat vozidla u hrobových míst a 
provádět zde opravy a údržbu vozidel.
9. Přístup na pohřebiště nebo do jeho 
části může správce pohřebiště 
z oprávněných důvodů (terénní 
úpravy, náledí, vichřice, exhumace, 
atd.) na vymezenou dobu omezit nebo 
zcela zakázat.
10. Vstup na vsypovou loučku 
pohřebiště je pro veřejnost zakázán. 
Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze 
umisťovat jen na plochy, které jsou 
k tomuto účelu na vsypových a 
rozptylových loučkách vyhrazené. 
Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé 
nebo jinak znehodnocené květinové 
dary případně jiné předměty z těchto 
míst odstranit.
11. Ukládání nádob, nářadí, jiných 
předmětů na zelené pásy a místa kolem 
hrobových míst není dovoleno.
12. Svítilny a svíčky je možno na 
poh řeb i š t í ch  roz svěcova t  na  
jednotlivých hrobových místech 
pouze tehdy, pokud jsou vhodným 
způsobem zabezpečeny proti vzniku 
požáru. Na vsypových a rozptylových 
loučkách je dovoleno rozsvěcovat 
svíčky pouze na plochách k tomu 
účelu vyhrazených. V odůvodněných 
případech může správce pohřebiště 
používání otevřeného ohně (svíček, 
aj.) omezit nebo zcela zakázat. Není 
dovoleno používání otevřeného ohně 
(svíček, aj.) v uzavřených prostorách 
(kaple, kolumbária, aj.), na místech 
kolem hrobových míst  a na zelených 
pásech.
13. Z hygienických důvodů není 
dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu 

z vodovodních výpustí a studní. Tato 
voda je určena výhradně k provozním 
účelům správce pohřebiště, na 
zalévání zeleně a při údržbě zeleně na 
pronajatých hrobových místech. Je 
zakázáno odnášet vodu v náhradních 
obalech z areálu pohřebiště.
14. Odpadky je třeba odkládat na místa 
s t a n o v e n á  p r o v o z o v a t e l e m  
pohřebiště. V případě zavedení třídění 
odpadů na pohřebišti je nutno tato 
opatření respektovat.
15. Návštěvníci pohřebiště mají 
zakázáno bez předchozího písemného 
souhlasu  správce pohřebiště provádět 
jakékoli zásahy do zeleně vysázené 
správcem pohřebiště, včetně nové 
výsadby zeleně.
1 6 .  P o ř á d á n í  p i e t n í c h  a  
vzpomínkových akcí na pohřebišti je 
možné pouze s předchozím písemným 
souhlasem správce pohřebiště. Tím 
není dotčena povinnost svolavatele 
předem oznámit příslušnému orgánu 
shromáždění podle zvláštního 

 1)předpisu .
17. Na pohřebišti je povoleno provádět 
práce pouze v takovém rozsahu a 
takovým způsobem, který stanový 
tento řád.

Čl. 4
Rozsah služeb poskytovaných 

na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje 
zejména následující služby:
− výkopové práce související  
s pohřbením a exhumací  provádí 
pouze zaměstnanci provozovatele 
pohřebiště;
− pohřbívání;
− provádění exhumací;
− ukládání a vsyp zpopelněních 
lidských ostatků;
− pronájem hrobových míst;
− vedení evidence o hrobových 
místech a uložení lidských ostatků 
související s pronájmem hrobových 
míst;
− správu a údržbu pohřebiště včetně 
komunikací a okolní zeleně v areálu 
pohřebiště;
− propůjčování obřadních síní a jejich 
správu;
− zajišťování provozu veřejných WC;
− zajišťování likvidace odpadu;
− úpravy a likvidace hrobových 
zařízení (za úplatu);
− půjčování nářadí a nádob na vodu;
− informační služby;
− výsadba letních záhonů ve 
vymezených odděleních nebo i 
jednotlivě.

Čl. 5
Povinnosti provozovatele 

pohřebiště
*Provozovatel pohřebiště je povinen 
předat nájemci hrobového místa (dále 
jen „nájemce“) k užívání vytýčené 
hrobové místo, které je předmětem 
uzavřené nájemní smlouvy. V případě 
v s y p u  e v i d u j e  p r o v o z o v a t e l  
pohřebiště toto místo pouze v evidenci 
související s provozováním veřejného 
pohřebiště.

*Hrobová místa správce pohřebiště 
zřizuje a připravuje k pronájmu tak, 
aby vznikly ucelené řady, oddíly, 
skupiny hrobů a hrobek stejného 
charakteru a rozměrů. Nikdo nemá 
nárok na individuální umístění mimo 
vymezený prostor.
Smlouva o nájmu hrobového místa se 
uzavírá na dobu maximálně:
*u míst určených k uložení urny se 
zpopelněnými lidskými ostatky na 
dobu maximálně 10 let;
*u míst určených k uložení lidských 
ostatků do hrobky na dobu maximálně 
50 let (doporučená platba 10 až 20 let);
*u míst určených k uložení lidských 
ostatků do hrobu − tlecí doba na 
pohřebišti v Doubí činí 15 let, na 
pohřebišti ve Staré Roli 18 let, na 
pohřebišti v Drahovicích 25 let. Tato 
tlecí doba je neměnná. Před uložením 
lidských ostatků do hrobu musí být 
hrobové místo uhrazeno na tlecí dobu 
v plné výši.
1. Po skončení nájmu podle bodu 3. 
tohoto článku může provozovatel 
pohřebiště uzavřít s nájemcem novou 
nájemní smlouvu na dobu maximálně 
10 let, a to v případě, že o to nájemce 
v termínu maximálně 90−ti dnů před 
uplynutím  sjednané doby požádá. 
Provozovatel může jeho žádost 
odmítnout jen v případě stanoveném 

2)podle zvláštního předpisu .
2. Ustanovení bodu 3. a 4. tohoto 
článku se nevztahují na uložení 
zpopelněných ostatků do společného 
hrobu a na vsypovou loučku. 
V případě vsypové loučky však může 
nájemce sjednat na dobu 10 let 
možnost dosypu. 
3 .  P r o v o z o v a t e l  p o h ř e b i š t ě  
zabezpečuje  v  urnovém há j i  
pohřebiště v Drahovicích z důvodu 
jednotné výsadby v oddělení U −  
IV,V,VI,VII celoroční výsadbu, která 
se provádí 2x ročně na jaře a na 
podzim. Zabezpečuje dále všechny 
práce s tím spojené (výsadba 2x, 
založení záhonu, zrytí půdy 2x, pletí 
záhonu 3x, odstranění odkvetlých a 
odumřelých rostlin 2x, zalévání).
4. Návštěvníci pohřebiště nebo 
nájemci hrobového místa si mohou 
sjednat a uhradit u Hřbitovní správy 
výsadbu i jednotlivě mimo oddělení 
uvedené v bodě 6. tohoto článku.
5. Provozovatel pohřebiště umožní 
nájemci zřízení hrobového zařízení (tj. 
hrobové stavby) hrobu nebo hrobky za 
podmínek stanovených v čl. 9  tohoto 
řádu a upravených v nájemní smlouvě 
na hrobové místo.
6. Provozovatel pohřebiště je povinen 
umožnit nájemci užívání jeho 
hrobového místa a zařízení pohřebiště, 
zajistit přístup ke hrobovému místu a 
zdržet se jakýkoli zásahů do 
hrobového místa nebo hrobového 
zařízení s výjimkou případů, kdy je 
nezbytné např. v důsledku živelné 
pohromy bezodkladně zajist i t  
bezpečný a plynulý provoz pohřebiště 
nebo kdy je třeba provést pohřbení do 
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s o u s e d n í h o  h r o b u ,  p r o v é s t  
kamenosochařské práce nebo úpravu 
pohřebiště. V takovém případě je 
omezení přístupu ke hrobovému místu 
možné pouze pro nezbytně nutnou 
dobu. Dojde−li k zásahu do hrobového 
místa nebo hrobového zařízení vinou 
správce pohřebiště a vznikne−li škoda, 
je správce pohřebiště povinen uvést 
hrobové místo do původního stavu.

Čl. 6
Povinnosti nájemce 

hrobového místa
1. Povinnosti nájemce  hrobového 
místa jsou vymezeny v jednotlivých 
ustanoveních nájemní smlouvy 
u z a v ř e n é  m e z i  n á j e m c e m  a  
provozovatelem pohřebiště.
2. Kromě povinnosti uvedených 
v nájemní smlouvě na hrobové místo  
je nájemce zejména povinen:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení 
do hrobu zajistit úpravu pohřbívací 
plochy hrobového místa;
b) zajistit, aby plocha hrobového místa 
nezarůstala nevhodným porostem 
narušující estetický vzhled pohřebiště 
a průběžně zajišťovat údržbu 
hrobového místa a hrobového zařízení 
na vlastní náklady tak, aby jejich stav 
nebránil užívání hrobových míst 
ostatních nájemců a dalších osob;
c) odstranit včas znehodnocené 
květinové a jiné dary, odpad 
z vyhořelých svíček a další předměty, 
které narušují estetický vzhled 
pohřebiště.  Neodstraní−li  tyto 
předměty nájemce hrobového místa na 
vsypové loučce, je správce pohřebiště 
oprávněn to učinit sám;
d) neprodleně zajisti t  opravy 
hrobového zařízení, pokud je narušena 
jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, 
životy nebo majetek dalších osob. 
Pokud tak nájemce neučiní, je správce 
poh řeb i š t ě  op rávněn  za j i s t i t  
bezpečnost na náklady a rizika 
nájemce hrobového místa;
e) lampičky instalovat pouze se 
souhlasem správce pohřebiště (který 
stanový povolený rozměr, tvar, formu 
umístění, upevnění apod.) a udržovat 
je v řádném stavu. Takto povolené 
lampičky mohou používat všichni 
návštěvníci pohřebiště;
do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně 
výsadby nové veřejné zeleně, je 
oprávněn nájemce zasahovat pouze 
s předchozím písemným souhlasem 
správce pohřebiště, který může ve 
svém souhlasu stanovit podmínky 
výsadby a regulace veřejné zeleně;
f) zajistit na vlastní náklady nejpozději 
do dne ukončení nájmu hrobového 
místa, odstranění hrobového zařízení 
včetně uren, jinak s nimi bude 
naloženo podle ustanovení zvláštního 

3)předpisu ;
g) oznamovat správci pohřebiště 
veškeré změny údajů, potřebných pro 
vedení evidence pohřebiště v souladu 

4)s ustanovením zvláštního předpisu;
h) strpět číselné označení hrobů 
provedené správou pohřebiště 

způsobem obvyklým na daném 
pohřebišti nebo jeho části;
i) uložení lidských ostatků nebo 
jakékoli další nakládání s nimi 
provádět jen způsobem, který je v 
souladu s čl. 7 tohoto řádu;
3. U oddělení UIV až VII pohřebiště v 
Drahovicích se nájemce zavazuje 
ročně hradit podle aktuální ceny 
stanovené provozovatelem pohřebiště 
výsadbu prováděnou v souladu s čl. 5. 
odst. 6 tohoto řádu.

Čl. 7
Ukládání lidských pozůstatků a 

zpopelněných lidských
ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a 
hrobek ukládat pouze pohřební služba 
z a  p o d m í n e k  s t a n o v e n ý c h  
provozovatelem pohřebiště. Před 
vlastním ukládáním je pohřební služba 
p o v i n n a  v y ž á d a t  s o u h l a s  
provozovatele pohřebiště, není−li 
naplněno ustanovení bodu 2 tohoto 
článku.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné 
uložit na pohřebišti vždy jen se 
souhlasem správce pohřebiště a 
způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení 
musí být označeny štítkem obsahující 
minimálně jméno zemřelého, datum 
narození a den pohřbu. Před spuštěním 
do hrobu musí být víko rakve pevně a 
trvale spojeno šroubem se spodní částí 
rakve.
4. Pro pohřbívaní do hrobu musí být 
použity takové rakve, které ve 
stanovené tlecí době zetlí spolu 
s lidskými ostatky, tzn. nesmí 
obsahovat díly z PVC a jiných 
nerozložitelných materiálů, kovové 
díly jen omezeně, výplň rakví může 
být pouze z materiálů jako dřevěné 
piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a 
jejich nátěrů nesmí být použity toxické 
látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno 
použít rakve s maximálními rozměry 
2,15 m x 0,85 m, a to celodubové nebo 
z jiných tvrdých druhů dřev, do 
kterých bude umístěna zinková vložka 
nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými 
ostatky uloženými v hrobkách může 
provádět správa pohřebiště pouze se 
souhlasem okresního hygienika 
(respektive krajské hygienické 
stanice, podle navrhované právní 
úpravy přijímané v souvislosti se 
zrušením okresních úřadů).
7. Urny se zpopelněnými lidskými 
ostatky může do míst určených k jejich 
uložení ukládat pouze provozovatel 
pohřebiště prostřednictvím osob 
k tomu určených.

Čl. 8
Zřizování hrobového stavby a 

podmínky pro provádění
prací na pohřebištích

1. Podmínky pro zřizování hrobového 
zařízení hrobu:
a) základy hrobového zařízení musí 
odpovídat půdorysným základům díla 

a hloubce základové spáry;
b) základy památníků a náhrobků musí 
být zhotoveny z dostatečně únosného 
materiálu odolného proti působení 
povětrnostních vlivů, např. z prostého 
betonu či železobetonu, kamenného 
případně cihelného zdiva apod.;
c) přední a zadní rámy hrobu musí být 
v jedné přímce s rámy sousedních 
hrobů;
d) vlastní náhrobek a rámy musí být 
mezi sebou jednotlivě zakotveny;
e) při stavbě na svahovitém terénu 
m u s í  b ý t  h r o b o v é  z a ř í z e n í  
stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového 
zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat 
počtu uvažovaných uložených rakví 
(max. 2,6 m);
b) stěny musí být vybudovány 
z porézních materiálů (např. cihly). 
V případě použití litého betonu, musí 
být vyvedena z hrobky difusní zátka;
c) stěny hrobky z porézních materiálů 
musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě 
užití litého betonu nejméně 15cm a 
musí být izolovány přizdívkou, včetně 
impregnačních nátěrů;
d) dno hrobky muže být bez 
betonového pokryvu (pouze kopaná 
zemina).
e )  V  p ř ípadě ,  že  bude  dno  
vybetonováno, musí být zřízen 
trativod o rozměrech 40 cm x 40 cm a 
hloubce 50 cm, který je vyplněn 
drenáží;
f) zdivo musí být umístěno na 
betonovém základě min. 50 cm 
vysokém a v šíři podle předpokládané 
vyzdívky.
3. Správce pohřebiště musí ve svém 
souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
a) lhůtu výstavby hrobky;
b) zabezpečení místa z hlediska pádu 
osob a bezpečnosti návštěvníků 
hřbitova;
c) požadavky na ochranu zeleně 
v okolí staveniště;
d) podmínky používání komunikací 
pohřebiště;
e) způsob skladování materiálů, 
odpadu a jejich likvidace;
f) povinnost dozoru při výstavbě;
g) průběžné a závěrečné kontroly 
postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po 
technické stránce správce pohřebiště, 
který může pro trvalé užívání stavby 
určit:
a) druh používané rakve pro pohřbení 
v hrobce;
b) způsoby a cyklus revizí hrobky;
c) dokumentaci spojenou se zřízením 
hrobky je správce pohřebiště povinen 
archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na 
pohřebišti  je třeba dodržovat 
podmínky stanovené správcem 
pohřebiště, zejména:
e) respektování důstojnosti  místa;
b) omezení hlučných prací;
c)  neomezování  průchodnost i  
komunikací a přístup k jednotlivým 

hrobovým místům;
d) nenarušování hrobových míst nebo 
jakékoli jiné omezování práv nájemců 
hrobových míst;
e )  za j i š t ěn í  ochrany  ze leně ,  
kořenového systému zeleně.
6. Vyžaduje−li to situace, lze stanovit 
při pobytu na pohřebišti další 
podmínky, např.:
a) celkovou váhu naložených vozidel 
s ohledem na únosnost komunikací 
v areálu pohřebiště a svaživost terénu;
b) stanovit jízdní trasy, spolu 
s upozorněním na zjevné závady tras;
c) stanovit způsob napojení na 
elektrické, vodovodní a jiné sítě;
použití WC;
d) zřízení technického dvora.
7. Po ukončení prací na pohřebišti je 
nutno stavitelem uvést okolí místa, 
kde byly práce prováděny do 
původního stavu.
8. Před započetím stavby hrobového 
m í s t a  m u s í  n á j e m c e  p ř e d a t  
provozovateli pohřebiště veškerou 
dokumentaci a uhradit poplatek za 
stavební souhlas a povolení vjezdu pro 
kamenickou firmu. Dokumentací se 
rozumí u hrobových zařízení určených 
k uložení urny a hrobů zakázkový list 
od kamenictví, který obsahuje 
minimálně rozměry hrobového 
zařízení. U hrobky dále projektovou 
dokumentaci, obsahující minimálně 
technickou zprávu, původní zprávu, 
výpis materiálu a výkresy (řez, 
půdorys, základy, zastoupení), a to vše 
a lespoň  na  ú rovn i  podk ladů  
obvyklých pro ohlášení jednoduché 
stavby. V případě, že zvláštní zákon 
vyžaduje ohlášení nebo stavební 
povolen í ,  j e  i  to to  součás t í  
dokumentace. Při převzetí je nutné 
provést zápis − souhlas o uvedení 
hrobky do trvalého provozu a užívání.

Čl. 9
Sankce

1. Porušení tohoto řádu bude 
postihováno příslušným odborem 
Magistrátu města Karlovy Vary podle 

5)zvláštních předpisů.
2. Dodržování tohoto řádu jsou 
oprávněni kontrolovat a při jejím 
porušení ukládat blokové pokuty 

6)podle zvláštních zákonů :
a) strážníci Městské policie Karlovy 
Vary a příslušníci Policie ČR;
b) zaměstnanci města Karlovy Vary 
pověření ukládáním a vybíráním 
pokut v blokovém řízení dle zvláštních 

7)předpisů.
Čl. 10

Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se 
ruší Řád veřejného pohřebiště platný 
od 2. 10. 1973.

Čl. 11
Účinnost

Tento řád byl schválen Radou města 
Karlovy Vary podle § 102 odst.3 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

dokončení na str. 9
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PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ OBYVATELŮM 

V případě hrozby nebo vzniku 
mimořádné události

 Jestliže se ocitnete v jakékoliv 
mimořádné situaci, kdy jsou ohroženy 
životy, zdraví a majetek obyvatelstva 
nebo životního prostředí, je třeba 
urychleně přivolat odbornou pomoc. 
K tomuto účelu jsou vyčleněny 
bezplatné telefonní linky tísňového 
volání:
150 Hasičský záchranný sbor České 
republiky
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie České republiky
Na území města Karlovy Vary také 
telefonní číslo 156 Městská policie
Dále je možno volat na číslo tísňového 
volání 112, které bylo zavedeno v 
České republice od 1. 1. 2003.
Při tísňovém volání musí být hovor co 
nejstručnější a co nejvýstižnější. Držte 
se pokynů operačního střediska

V případě obdržení podezřelé 
zásilky (balíčku, dopisu)

− s podezřelou zásilkou netřepejte ani 

nevyprazdňujte její obsah,
− uložte obálku nebo balíček do 
igelitového pytle nebo jiného 
vhodného kontejneru,
− poté opusťte místnost, umyjte se 
vodou a mýdlem, událost ohlaste na 
tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 
150 (Hasičský záchranný sbor ČR). 
Policie ČR nebo Hasičský záchranný 
sbor ČR od Vás zásilku převezme a 
odveze k ověření obsahu.
Než zavoláte na tísňovou linku 
seriózně zvažte skutečnosti, které 
mohou vést k názoru, že se jedná o 
podezřelou zásilku. Takovými mohou 
být například neočekávaná zásilka od 
neznámého odesilatele s podezřelým 
rukopisem či výhružným textem na 
zásilce, zapáchající zásilka nebo 
taková, při jejímž otevření zjistíte, že 
obsahuje prášek nebo jakýkoliv 
podezřelý předmět.
V případě anonymního oznámení o 

uložení bomby, třaskaviny nebo 
použití nebezpečné látky

Anonymní oznámení o uložení 
bomby, třaskaviny nebo nebezpečné 
látky je většinou směrováno tam, kde 
se nachází mnoho lidí. Je logické, že 
většina případů takového počínání je 
zaměřena na vyvolání strachu. Víme 
však, že tomu tak vždy nebývá. Je 
třeba počítat s tím, že anonymní 
výhrůžka může být uskutečněna. Aniž 
bychom uvažovali o tom, zda jde 
například o psychopata nebo žert, je 
nezbytné vzniklou událost brát vážně.
− v prvé řadě událost okamžitě 
oznamte na linku tísňového volání 158 
(Policie ČR) nebo 150 (Hasičský 
záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda 
anonymní oznámení je skutečné nebo 
falešné,
− pokud bylo anonymní oznámení o 
uložení bomby nebo třaskaviny 
v budově, ve které se nacházíte opusťte 
budovu  a  nás l edu j t e  os t a tn í  
evakuované do předem vyhrazených 
prostor nebo se vzdalte co nejdále od 
tohoto místa,
− v žádném případě ze nezdržujte 
v blízkosti možného ohrožení i přesto, 
že vaše zvědavost vás nutí zůstat 
v blízkosti tohoto nebezpečného 
místa,
− při odchodu s budovy si sebou 
vezměte osobní doklady a dodržujte 
pokyny bezpečnostních složek

oddělení krizového řízení

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, tel.: 353 236 605, 603 437 958

Otevírací doba po − čt 10.00 − 17.30, pá 9.00  13.00
14. 5. 16.00 ukázka ošetření celulitidy Martina Hrnková
21. 5. 14.00 − 18.00 Krásná a zdravá − ukázkové odpoledne pro ženy

− líčení a ukázka kosmetiky, ošetření celulitidy, 
thajská, lymfatická masáž, zdravotní diagnostika, 
poradna hubnutí, zdravotní cvičení

22. 5. 18.00 Základy duchovních nauk Viktor Gajdoš
15., 22. a 29. 5. 10.00 − 11.30 

TAI − CHI sestava cviků podporující imunitu, lepší 
koordinaci, vnímání těla Martina Hrnková

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Lidická 40, budova SPgŠ a Gymnázia, tel: 353 224 034, e−mail: 
bloudkova@knihovnakv.cz

Po, út, čt 10.00 − 18.00, pá 10.00 − 15.00, 1. so v měsíci 9.00 − 12.00
• Do 20. května výstava lepených papírových modelů autíček 

(vyrobených návštěvníky knihovny)
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ

hlavní budova  I. P. Pavlova 7, tel: 353 221 365 linka 27, 
e−mail: lezeckova@knihovnakv.cz

po, út, čt, pá 10.00 − 18.00, st 10.00 − 14.00, so 9.00 − 12.00
• Do 31. května výstava děl karlovarských výtvarníků „Karlovy 

Vary očima Alfréda Sedláka“ (kresby města a nejbližšího 
okolí)

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
hlavní budova  I. P. Pavlova 7, tel: 353 221 365 linka 21, 

e−mail: kanovska@knihovnakv.cz
po, út, čt, pá 13.00 − 18.00

• 13. května 9.00 − 10.00 hodin slavnostní vyhlášení vítěze 
čtenářské soutěže KAMARÁDI MOUDROSTI 2003 a 
předání hlavní ceny zástupci knihovny a primátorem města 
Mgr. Zdeňkem Roubínkem vítězné třídě (proběhne v prostorách 
vítězné školy)

• Knihovnické jaro − Dětská výtvarná dílna na téma rostliny 
v přírodě, vůně květin úterý 20. května od 13.00 do 17.00

dokončení ze str. 8
 
ve znění pozdějších předpisů 
dne 27. 12. 2002 a nabývá účinnosti 
dne 1. 1. 2003.

Mgr. Zdeněk Roubínek
Primátor města Karlovy Vary

Mgr. Jana Petříková
1. náměstek primátora města Karlovy 

Vary

1) zákon. č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších 
předpisů;
2) § 25, odst. 8 písm. a), b), c) zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;
3) § 25, odst. 9 zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 21 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
5) § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 
71/1967 Sb., o správním řízení 
(správní řád), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů;
6)  § 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Polici 
ČR, ve znění pozdějších předpisů; § 2 
odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů; § 84 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů;
7)  § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů;

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

13.  15. června
Olšová Vrata:
Revoluční na trávu vedle domu 
č. 24 
Josefa Lady na trávu naproti 
domu č. 40 
Hůrky: K Letišti  vedle iglú
Pražská silnice  vedle iglú
Drahovice:
Mozartova  naproti domu č. 6
Vítězná  vedle iglú
Úvalská  vedle iglú
Lidická  vedle iglú u garáží
Boženy Němcové  na trávu naproti 
domu č. 17 
Drahomířino nábřeží  podél stěny 
garáže na trávu za Drahovickým 
mostem
Mattoniho nábřeží  na konci vedle 
iglú
Maďarská  vedle iglú
L.O.Č.: Fügnerova  na trávu 
naproti domu č. 13 
Krále Jiřího  vedle iglú
Zeyerova  za Národním domem
Zámecký Vrch  na trávu naproti 
domu č. 423/18 
Hálkův Vrch  na trávu naproti 
domu Libušina 615/11
V ostatních částech města budou 
velkoobjemové kontejnery rozmís−
těny ve druhé polovině měsíce 
č e r v n a . ( R o z p i s  p ř i n e s e m e  
v příštím čísle KRL.)

 odbor životního prostředí

Tajemník magistrátu města 
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice

HLAVNÍ ARCHITEKT 
MĚSTA

Podmínky pro přijetí:
• vzdělání VŠ − absolvent 

fakulty architektury
• praxe v oboru nejméně 

10 let
• vyzrálá osobnost

se zásadními 
předpoklady pro 
samostatnou tvůrčí 
práci

• velmi dobrá znalost 
karlovarského regionu

• osobnostní předpoklady 
pro práci ve veřejné 
správě a občanská 
bezúhonnost

Další nezbytné informace o 
výbětovém řízení jsou 

zveřejněny na úřední desce 
Magistrátu města Karlovy 

Vary a na elektronické 
adrese www.mmkv.cz

ROTES BERLIN
Jaltská 7, předprodej vstupenek v Kině Čas, T. G. Masaryka 3

16. 5. 21.00 UNITY + 100° společný koncert pražské taneční partičky, 
patřící mezi free−mondays skupiny klubu Roxy, a lehce 
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SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ S UMĚLÝMI POVRCHY

ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt: 353 564 119
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště

− možnost zamluvit si termín
− provoz: po − pá 13.00 − 21.00
so − ne, volné dny 9.00 − 21.00

ATLETIKA
ACD Růžový Vrch, kontakt: 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost po, st, pá 15.00 − 19.00
20. 5. 9.00 − 15.00 okresní finále Poháru rozhlasu − starší žáci
22. 5. 9.00 − 15.00 okresní finále Poháru rozhlasu − mladší žáci
28. 5. 12.00 Krajské finále AŠSK v Atletickém čtyřboji

AC Start, stadion Závodu míru, Západní 69, kontakt: 353 222 589
21. 5. 9.00 Pohár primátora města Karlovy Vary

HOKEJBAL
OSHB Karlovy Vary, hřiště u ZŠ J. A. Komenského, kontakt: 723 194 805

Každou neděli v měsíci květnu se budou hrát zápasy PLAY OFF okresní ligy

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

kontakt 353 564 104

7. − 8. 6. Oblastní mistrovství juniorů a mladých jezdců (skokové 
závody všech kategorií)

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426

Krajský přebor st. žáci:
24. 5. 14.15 hřiště Drahovice SK Buldoci − Jiskra Aš

Krajský přebor  ml. žáci:
24. 5. 16.00 hřiště Drahovice SK Buldoci − Jiskra Aš

Krajská soutěž:
18. 5. 10.00 hřiště Doubí SK Buldoci − S. Žlutice, dorost
25. 5. 10.00 hřiště Drahovice SK Buldoci − S. Útvina,  žáci

Krajský přebor muži:
17. 5. 10.30 hřiště Dvory SK Buldoci − FK Baník Sokolov
31. 5. 10.30 hřiště Dvory SK Buldoci − Jiskra Aš

Česká divize muži:
25. 5. 10.30 hřiště Dvory SK Buldoci − SK Motorlet Praha

Minižáci:
25. 5. 13.00 hřiště Dvory SK Buldoci −  FK Nová Role
1. 6. 13.00 hřiště Dvory SK Buldoci −  FK Nejdek

Mladá liga:
13. 5. 16.00 hřiště Dvory SK Buldoci − FK Baník Sokolov
27. 5. 16.00 hřiště Dvory SK Buldoci − SSC Lomnice

Česká divize st. dorost:
17. 5. 13.45 hřiště Drahovice SK Buldoci − FC MUS Most
31. 5. 13.45 hřiště Drahovice SK Buldoci − FK ČL Neštěmice

Česká divize ml. dorost:
17. 5. 16.00 hřiště Drahovice SK Buldoci − FC MUS Most
31. 5. 16.00 hřiště Drahovice SK Buldoci − FK ČL Neštěmice

TJ Lokomotiva, Růžový Vrch, kontakt: 602 119 629
17. 5. 10.15 LOKO − SK Toužim
31. 5. 10.15 LOKO − FC Cheb

NOHEJBAL
SK Liapor, kontakt: 353 223 307, 606 748 494

extraliga:
24. 5. Karlovy Vary − Brno Modřice

dorost. liga:
25. 5. Karlovy Vary  − Čakovice Praha

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

17. − 18. 5. baráž o I. ligu žen
30. 5.  − 1. 6. mezinárodní turnaj mužů, memoriál Josefa Slavíka

PÉTANQUE
Pétanque CP, kontakt: 602 110 707

Kryté hřiště  střelnice Magnum, nad Sportovní halou ve Svahové ul. (objekt 
historického vodojemu, kontakt: 353 220 420

Kurty Rolava

(V dubnovém čísle Radničních listů byly tyto závody omylem přiřazeny 
k Českému jezdeckému klubu Dvory, pořadatelům TJ Stará Role se 
omlouváme)

Od května do září budou probíhat odpolední Pétanque turnaje pro veřej−
nost.
27. 5. 16.00 odpolední Pétanque turnaj

zápis od 15.30, zároveň budou poskytovány informace o pravidlech

PLAVÁNÍ
TJ Slovan, kolmá 21, Lázně V, kontakt: 353 222 536, 353227 443

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
24. − 25. 5. Karlovarská růže − synchronizované plavání, bazén 

hotelu Thermal
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt: 353 221 380, 602 962 410

Synchronizované plavání

SK KONTAKT Karlovy Vary a KONTAKT bB 
občanské sdružením pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

17. 5. Alžbětiny lázně (dříve Lázně V) 14.00 − 18.00 
KARLOVARSKÝ POHÁREK − II. ročník plaveckých 
závodů pro tělesně postižené sportovce

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

Každou sobotu  klubové turnaje

SKATEBOARD
Skate Partk  Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. 

(hala  bývalá kasárna Rybáře), kontakt: 603 985 069

Koupaliště Rolava
Ovál pro in−line bruslaře

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

19. − 24. 5. Světový turnaj seniorů
31. 5. − 8. 6. Světový turnaj ITF
7. 6. − 8. 6. Republikový turnaj

TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
10. − 12. 5. Gejzírpark okresní přebory dospělých
10. − 12. 5. Ostrov − okresní přebory staršího žactva
31. 5. −2. 6. oblastní přebor dorostenek

DĚTSKÁ LETNÍ OLYMPIÁDA
Mateřská škola Karlovy Vary, Sedlec 5

27. 5. 9.00 MŠ Sedlec VII. ročník Dětské letní olympiády pro 
mateřské školy

Změna programu vyhrazena                        Sestavila Gabriela Hazuchová, 
                                         odbor školství a tělovýchovy

Soutěž je určena všem věkovým kategoriím na všech výkonnostních úrovních, 
od začínajících dětských nadějí až po členy české plavecké reprezentace 
Svazu tělesně postižených sportovců. Závodu se zúčastní i medailisté 
z paralympijských her, držitelé světových rekordů a mistři světa.

od měsíce května ve středu a čtvrtek od 15.00 do 17.30 opětovně zajištěna ve 
Skate hale Na rozcestí služba zdravotního dozoru a poradenské činnosti k In−
line a Skate sportům pro začínající sportovce.
Tato informace je určena zejména rodičům začínajících sportovců u 
kterých chtějí mít záruku, že budou pod odborným dozorem.

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve městě

přináší časopis

srdečně Vás zveme 
na zábavné a sportovní dopoledne 

pro postižené děti, jejich maminky a tatínky

kopaná, volejbal, nohejbal, tenis.....

17. května od 9.30 hod. 
Hřiště SK LIAPOR Doubí

Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením
Karlovy Vary

OKLUBK ÍČ
při Zvláštní a Pomocné škole
Jízdárenská 2, Karlovy Vary


