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V LISTĚ
• Lázně I

• Pravidla pro prodej a proná−
jem pozemků

• Kompetence strážníků MP

• Harmonogram čištění města

• Účelové dotace

• Svatební obřady

• Dopravně správní agendy

• Záměry s lázeňskými parky

čtvrtek 1. května
15.00 Charlie Gallery ve Vřídelní kolonádě 

vernisáž výstavy Karlovy Vary ve fotografii
17.00 kostel sv. Máří Magdalény koncert chrámové 

hudby
20.00 scéna Pod Chebským mostem K. H. Mácha: Máj 

Karlovarské hudební divadlo
pátek 2. května

11.00 Mlýnská kolonáda koncert pěveckého sboru
14.00 Muzeum Zlatý klíč vernisáž výstavy partnerských 

měst
15.30 Mlýnská kolonáda vystoupení tanečního souboru
18.30 GH Pupp koncert KSO + pěvecké sbory Bernkastel − 

Kues a Dívčí pěvecký sbor Karlovy Vary
20.00 Mlýnská kolonáda vystoupení souboru Dyleň
20.30 Městské divadlo předání Ceny města (vstup na 

pozvánky)
22.00 kostel sv. Maří Magdalény nasvícení exteriéru
22.30 Slavnostní ohňostroj

sobota 3. května
8.30 Zámecká věž slavnostní fanfáry
9.00 Zámecká věž slavnostní fanfáry
9.05 vystoupení pěveckých sborů ZUŠ AD + SPgŠ
9.30 Mlýnská kolonáda slavnostní fanfáry a svěcení 

pramenů
9.35 Mlýnská kolonáda Bohuslav Hasištejnský 

z Lobkovic: Óda na Karlovy Vary

11.00 kostel sv. Máří Magdalény slavnostní mše
11.00 Mlýnská kolonáda vystoupení pěveckých sborů 

Bernkastel − Kues
11.00 − 19.00 Mlýnská a Tržní kolonáda kulturní program

12.30 Divadelní náměstí začátek představení kejklířů a 
shromažďování průvodu Karla IV.

13.00 − 14.00 průvod Karla IV. k Thermalu
13.00 − 19.00 před Thermalem Staročeský jarmark − ukázky 

řemesel
15.30 Lázně I. vernisáž výstavy mistrovských hudeb−

ních nástrojů koncert KSO Zanderův sál (vstup 
na pozvánky)

20.00 MDKV Alibaba a 40 loupežníků představení 
zdarma pro veřejnost − vstupenky v pokladně 
MDKV

20.00 Mlýnská kolonáda kulturní program − koncert při 
svíčkách

20.00 scéna Pod Chebským mostem Mor (D3)
20.00 Grandhotel PUPP Galavečer (vstup na pozvánky)

neděle 4. května
11.00 Mlýnská kolonáda Moravěnka

14.00 − 17.00 před Thermalem dětské odpoledne 
14.00 Mlýnská kolonáda módní přehlídka
14.00 Sadová kolonáda Pohádka na draka (D3)
16.00  I. lázeňský koncert KSO

Změna programu vyhrazena

Zahájení lázeňské sezóny

V pondělí a úterý 14. − 15. dubna bude 
uzavřeno matriční oddělení magistrátu

 z důvodu konání náročné akce 
"Svatba roku" − náhradní termíny pro 

veřejnost budou 
ve čtvrtek 17. dubna od 8 do 15.30 

a v pátek 18. dubna od 8 do 15 hod. 

UPOZORNĚNÍ

Historické foto z druhého dílu knihy Jiřího Böhma Karlovy Vary 1900



BEZPEČNOST, TELEGRAFICKY2

Vydává: město Karlovy Vary
se sídlem Magistrát

Odpovědná redaktorka:
Mgr. Hana Kaňovská

Redakce, administrativa, reklamace,
distribuce: Mgr. H. Kaňovská,

 tel. a fax: 353 118 309

Příjem inzerce:
Jana Míčková, tel: 353 118 371

Redakční rada:
předsedkyně: Ing. Jindřiška Gallová

Členové:
 Bc. Jaroslava Jirkovská,

, 
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

Spojení na internet:
http://www.mmkv.cz

 města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, Karlovy Vary

IČ: 25 46 57
vychází 11x ročně, 

sedmého dne v měsíci

Sazba: Radek Kletečka
Tiskne: Tiskárna Garmond, s. r. o.

Karlovy Vary

 Alexander 
Klimeš
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Od 1. ledna 2003 vešla v platnost 
novela zákona č. 553/1991 Sb. o 
obecní policii. Zároveň došlo ke 
změnám v dalších souvisejících 
předpisech, např. přestupkový zákon, 
zákon o provozu na pozemních 
komunikacích, zákon o obcích, 
zákoník práce, zákon o zaměstnanosti 
apod.
Obecní policie při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného 
pořádku a při plnění úkolů podle 
tohoto nebo jiného zákona koná 
v intencích § 2 zákona č. 553/1991. 
Zde se mimo jiné hovoří o ochraně a 
bezpečnosti osob a majetku, ale také o 
bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích. V obou 

případech městská policie podle dikce 
zákona k tomuto „pouze“ přispívá, 
působí tedy subsidiárně k činnosti 
Policii ČR.
Zcela nově je v zákoně zakotvena 
možnost obcí uzavírat veřejnoprávní 
smlouvy, na jejichž základě (podlože−
no pochopitelně zákonnou úpravou) 
vykonávají strážníci svá oprávnění i na 
katastrálním území sousední obce. 
Smlouva může být uzavřena jen mezi 
obcemi v jednom kraji, přičemž je 
vyžadován souhlas příslušného 
krajského úřadu.
Vedle možnosti zpracovávat a vést 
data (níže), se městské policii dostává 
rovněž oprávnění vyžadovat údaje od 
příslušných orgánů. V §11a zákona 
č. 553/1991 jsou pak tyto údaje 
taxativně uvedeny.
Podle ustanovení §24a může obecní 
policie vést potřebná osobní data pro 
svoji potřebu a tyto v oprávněných 
případech poskytovat orgánům obce a 
dalším orgánům veřejné moci.
Podle ustanovení §24b zákona 
č. 553/1991 je obecní policie 
oprávněna pořizovat z míst veřejně 
přístupných zvukové, obrazové nebo 
jiné záznamy o průběhu zásahu nebo 
úkonu. Odpadá tím zbytečná diskuse 
kolem městských kamerových 
systémů. Pořízená data pak slouží jako 
důkazní materiál nebo jako podklado−
vý materiál pro výcvik strážníků.
Rozšíření zaznamenala i oblast 
přestupků, které může strážník řešit 

v blokovém řízení. Taxativní výčet 
v zákoně o obecní policii byl nahrazen 
přímo ustanovením §86 písm d) 
přestupkového zákona. Zde se 
konstatuje, že obecní policie mohou 
projednávat přestupky, jejichž 
projednávání je v působnosti obce.
Dále mohou strážníci podle stejné 
právní normy projednávat přestupky 
proti pořádku ve státní správě, jestliže 
jde o neoprávněné státní na místní 
komunikaci a to bez uhrazení poplatku 
stanoveného nařízení obce (parkovací 
automaty), jestliže došlo k podání, 
prodání nebo jinému umožnění požití 
alkoholického nápoje osobě mladší 18 
let nebo zjevně ovlivněné alkoholic−
kým nápojem či návykovou látkou. 
Zákon dále  umožňuje  řešení  
prodávání tabákových výrobků 
osobám mladším 18 let (tento 
přestupek však v praxi strážníci řešit 
nemohou, neboť se jedná o správní 
delikt, existuje tudíž rozpor ve dvou 
zákonech). Oblast dopravy je 
rozšířena o další přestupky, které 
obecní policie mohou od nového roku 
již běžně projednávat v blokovém 
řízení na místě. Výčet takových by 
však byl velmi zdlouhavý a zasluhoval 
by samostatnou pozornost.
Nesoulad v ustanoveních jednotlivých 
§§ zákona o obecní policii byl v oblasti 
dopravy vyřešen zrušením kontro−
verzního §17b s tím, že oprávnění 
zastavovat vozidla je dnes nově 
upraveno v §79 zákona o provozu na 

pozemní komunikaci. Strážník může 
zastavit vozidlo na přechodu pro 
chodce (není již vázáno jen na 
přechody v blízkosti škol) a jestliže je 
řidič podezřelý ze spáchání přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, k jehož projednání 
v blokovém řízení je obecní policie 
oprávněna podle zvláštního zákona. 
Upozorňuji, že stačí podezření ze 
spáchání takového přestupku.
Strážník městské policie je oprávněn 
od nového roku nařídit odstranění 
vozidla, tvoří−li toto překážku provozu 
na pozemní komunikaci (§45 zákona 
361/2000). Rovněž tak může učinit, 
stojí−li vozidlo bez patřičného 
označení na vyhrazeném parkovišti 
označené znakem O1. V současné 
době nařizuje nucené odtahy na území 
města stále PČR.
V §75 odst. 8 stejného zákona je 
strážníkovi obecní policie dána 
možnost usměrňovat provoz na 
pozemních komunikacích v případě, 
že je to nezbytné pro obnovení 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a není−li toto zajištěno již ze 
strany Policie ČR. Oprávnění bude 
nejvíce využíváno při dopravních 
nehodách či organizovaných akcích 
města. Stále však platí, že dohled na 
bezpečnost a plynulost silničního 
provozu přísluší podle zákona o 
Policii ČR jen policii.

Bc. Marcel Vlasák, 
velitel městské policie

• Sokolský vrch se dočká zno−
vuzrození

V intencích schváleného rozpočtu 
Správy lázeňských parků byla 
zpracována studie revitalizace lokality 
Sokolský vrch. V letošním roce by 
měla být realizovaná tzv. I. etapa, 
která zahrnuje vyčištění ploch od 
náletů, obnovu cest, a také odstranění 
skládek a výkopků zbylých po dřívější 
stavební činnosti, především při 
výstavbě vodohospodářských děl.

V současné době je navážen 
materiál na zpevnění cest a vyrovnává−
ní terénu.
• Problematika pečovatelské 
služby

V úterý 4. března se uskutečnilo 
v prostorách karlovarské Pečovatelské 
služby jednání, na kterém si svá 
stanoviska k aktuálním problémům 
vyjasňovali zástupci města s vedením 
organizace. Zástupci radnice byli 
ujištěni, že poplašné informace o 
údajném ohrožení existence pečova−
telské služby v našem městě jsou 
naprosto mylné. Spory o kompetence 
mezi krajským úřadem a magistrátem 
ani ponížení dobrovolného finančního 
příspěvku města organizaci nijak 
neohrožují, jedinou hrozbou je 
aktuálně platná vyhláška o rozvážce 

jídla, o jejíž novelizaci je třeba 
usilovat v parlamentu.
• Nová kamera na Sokolovské ulici 
již přináší ovoce

Při preventivním monitoringu 
operátorem stálé služby dvou 
podezřelých osob na ulici Sokolovská 
u videopůjčovny byli zpozorováni 
mladíci, kterak si své mužské 
sebevědomí tužili na odpadkovém 
koši. Po několika kopech odpadkový 
koš nevydržel. Za vítězného pokřiku a 
halasu siláků k nim však již dojížděla 
operátorem vyslaná motorizovaná 
hlídka městské policie, která celou 
akci ohodnotila na místě sankcí a 
řádným úklidem celého místa. Štěstí 
měli mladíci v tom, že koš nebyl vážně 
poškozen.

Alexander Klimeš, 
tiskový mluvčí města

KOMPETENCE STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE

TELEGRAFICKY

UZAVÍRKA
V rámci II. etapy obnovy 
Čertova ostrova bude do 30. 
října uzavřeno náb. J. Palacha 
(část na Čertově ostrově) a ulice 
Jateční.
Objízdná trasa: K. Čapka, 
Foersterova, Koptova.

Již od 17.00 si mohou děti za dozoru 
rodičů u malých táboráčků opéct 
buřty, popřípadě se zúčastnit se 
svojí čarodějnicí soutěže o nejlepší 
Babu Jagu  +  další soutěže
Ve 20.03 vzplane hlavní hranice a 
nastane rej divých žen ať již 
v maskách, či nikoliv.
Občerstvení (stánek), hudba (repro i 
živá)

Organizace Lázeňské lesy 
Karlovy Vary

Vás zve na tradiční

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC

na Sokolském vrchu 
v Karlových Varech

XXX. IV.  MMIII

V kontaktech na členy zastupitelstva města v KRL č. 1/2003bylo 
u Martina Zemana uvedeno nesprávné číslo mobilního telefonu. 

správně je 603 230 063



MAJETEK 3

Preambule
Město Karlovy Vary je vlastníkem 
pozemků vedených u Katastrálního 
úřadu v Karlových Varech na listu 
vlastnictví č.1.
Prodej a pronájem pozemků města 
Karlovy Vary se řídí zákonem o 
obcích č. 128/2000 ve znění změn a 
doplňků  a těmito pravidly.
Město Karlovy Vary bude prodávat 
nebo pronajímat pozemky pouze, 
bude−li to v jeho zájmu.

Definice pojmů
Nevyplývá−li z kontextu něco jiného, 
mají v těchto pravidlech následující 
slova a výrazy (tam, kde jsou uvedeny 
s velkým počátečním písmenem) tento 
význam:
Pravidla pro prodej a pronájem 
pozemků z majetku města Karlovy 
Vary − Pravidla
Magistrát  města Karlovy Vary −  MM 
Město Karlovy Vary − Město 
Odbor majetkoprávní a hospodářský 
magistrátu města Karlovy Vary −   
OmaH
Pozemky ve vlastnictví města Karlovy 
Vary − Pozemky
Rada města Karlovy Vary − RM
Zastupitelstvo města Karlovy Vary −  
ZM
Žádost o prodej nebo pronájem 
pozemku z majetku města Karlovy 
Vary − Žádost

Článek I
Základní ustanovení 

1.1 Žádost se podává písemnou 
formou na příslušném tiskopisu, 
včetně všech příloh adresovanou na 
OmaH prostřednictvím podatelny 
MM.
Příslušný tiskopis je možno získat na 
informacích, na OmaH, nebo na 
internetových stránkách města. 
Seznam příloh je uveden v tiskopisu 
žádosti o prodej nebo pronájem 
pozemku.
1.2 Žádost nebude předložena orgá−
nům města k projednání pokud je 
žadatel dlužníkem města (vyjma 
bezdůvodného obohacení žadatele) 
anebo je v soudním sporu s městem 
(netýká se případů mimosoudních 
vyrovnání) a to až do doby, kdy žadatel 
prokáže opak. OmaH tuto skutečnost 
sdělí žadateli.
1.3 Pokud žadatel nereaguje na výzvy 
o doplnění Žádosti, či nepřijímá 
korespondenci (2x v termínu po 15 
dnech), je Žádost po druhém neúspěš−
ném doručení výzvy nebo korespon−
dence  vyřazena a pokládá se toto za 
odstoupení od Žádosti.
1.4 V případě, kdy RM neschválí 
záměr zveřejnění pronájmu nebo 
prodeje Pozemku je o tomto písemně 
informován žadatel. Na opakované 
Žádosti ve stejné věci ze stejným 
obsahem odpovídá OmaH v souladu 
s usnesením RM dle první věty tohoto 
odstavce.
1.5 Žádost, která nebyla ZM nebo RM 
schválena, se považuje za vyřízenou. 
V případě Žádosti o opětovné projed−

nání (tzv. revokaci usnesení RM nebo 
ZM) předloží OmaH tuto Žádost 
komisi pro hospodaření s majetkem 
města, která rozhodne o dalším 
postupu.
1.6 Jedná−li se o Pozemek pod stav−
bou, může jej koupit nebo pronajmout 
pouze majitel stavby na něm stojící 
nebo musí dát písemný souhlas 
notářsky ověřený s prodejem nebo 
pronájmem jinému zájemci.
1.7 Je−li žadatelů o Pozemek více, 
postupuje se dle článku VI. těchto 
Pravidel.

Článek II
Postup při vyřizování Žádostí

2.1 OmaH po obdržení Žádosti  
písemně potvrdí příjem Žádosti 
nejpozději do 30ti dnů od doručení 
Žádosti a zároveň zapíše Žádost do 
evidence Žádostí.
2.2 OmaH zajistí příslušná stanoviska 
odborů MM, správců sítí, případně i 
dalších orgánů a institucí. V případě, 
že Žádost se týká pouze části 
Pozemku, zajistí OmaH vyjádření 
Stavebního úřadu k dělení Pozemku.
2.3 V případě nesouhlasného stanovis−
ka Stavebního úřadu k dělení 
Pozemku oznámí tuto skutečnost 
OmaH žadateli, včetně návrhu dalšího 
možného postupu.
2.4 U žádostí na prodej Pozemku složí 
žadatel na základě výzvy OmaH 
jistinu ve výši 10% z kupní ceny 
Pozemku nejméně však 3.000 Kč před 
projednáváním koupě v orgánech 
Města. Tato jistina se po odsouhlasení 
prodeje v ZM a před podpisem kupní 
smlouvy odečte od kupní ceny. 
V případě, že žadatel prodej zmaří 
(v době od projednání v ZM), jistina 
propadá ve prospěch města. V případě, 
že ZM neschválí prodej, bude jistina 
vrácena.
2.5 OmaH písemně informuje žadatele 
o průběhu vyřizování jeho Žádosti 
formou Výpisu z usnesení RM nebo 
ZM. V problematických případech, 
kdy Žádost nelze projednat v orgánech 
obce, informuje OmaH žadatele 
v intervalu 3 měsíců od potvrzení 
příjmu Žádosti OmaH.
2.6 Po skončení přípravné fáze prodeje 
nebo pronájmu Pozemku je předklá−
dán materiál do RM k rozhodnutí o 
zveřejnění záměru pronájmu nebo 
prodeje Pozemku. V případě, kdy RM 
neschválí záměr zveřejnění pronájmu 
nebo prodeje Pozemku, postupuje 
OmaH dle Čl. I, bodu 1.4 těchto 
Pravidel. V opačném případě OmaH 
zveřejnění záměr pronájmu nebo 
prodeje na úředních tabulích města a 
zároveň o tomto rozhodnutí informuje 
žadatele (viz Čl. II odst. 2.6) a tam, kde 
existuje na dotčených Pozemcích 
nájemní smlouva a nájemce není 
totožný s osobou žadatele, informuje 
OmaH písemně formou Výpisu 
z usnesení RM i nájemce. 
2.7 Záměr zveřejnění pronájmu a 
prodeje Pozemku je vyvěšen po dobu 
15 dnů,  pokud RM nerozhodne o delší 

lhůtě pro zveřejnění záměru.
2.8 Po skončení zveřejnění záměru 
jsou vyhodnoceny připomínky a 
Žádosti týkající se záměru a na základě 
tohoto vyhodnocení zpracuje OmaH 
materiál k projednávání Žádosti v RM 
a v případě prodeje Pozemku i v ZM. 
Po rozhodnutí RM a případně ZM 
postupuje OmaH dle čl. II bodu 2.4 
těchto Pravidel.
2.9 V případě rozhodnutí ZM o prodeji 
pozemku, kde osoba kupující není 
totožná s osobou nájemce a nájemní 
smlouva nebyla vypovězena, OmaH 
písemně formou Výpisu z usnesení 
ZM informuje nájemce Pozemku.

Článek III
Stanovení kupní ceny Pozemku

3.1 Město při stanovení kupní ceny 
Pozemku uplatňuje jednu z níže 
uvedených variant:

a) cena dle prováděcí vyhlášky 
k zákonu č. 151/1997 Sb. (zákon o 
oceňování majetku)  regulovaná cena 
(výpočet kupní ceny zpravidla provádí 
referent OmaH, případně znalecký 
posudek)
b) smluvní ceny  odvíjí se od nabídky 
města nebo žadatele a u pozemku 
nevyužitelných pro Město je cena 
stanovena v příloze č.1.
3.2 Kupující vždy společně s kupní 
cenou uhradí i veškeré náklady 
spojené s převodem vlastnických práv 
(např. znal. posudek, Geometrický 
plán, odměna advokátovi nebo notáři 
za zpracování smluv) a daň z převodu 
nemovitosti v platné výši.

Článek IV
Stanovení výše nájmu za Pozemek

4.1. Město při stanovení výše nájmu za 
Pozemek vychází z těchto cen:
a) cena regulovaná − pozemky neslou−
žící k podnikání nájemce − ceny jsou 
určeny Výměrem MF č. 01/2003 a 
jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto 
Pravidel
b) cena neregulovaná − ostatní pozem−
ky neuvedené v bodě 4.1. bod a) tohoto 
článku − výpočet cen je uveden 
v příloze č. 3 těchto Pravidel.

Článek V
Způsob prodeje

5.1 Před projednáváním záměru 
zveřejnění prodeje bude stanoven 
způsob prodeje dle níže uvedených 
kategorií:
A. přímý prodej  kupní smlouvou
− pozemky zastavěné stavbou, 
k výstavbě garáží, přístavby a ostatní 
drobné stavby,
− k výstavbě jednotlivých rodinných a 
bytových domů situovaných mimo 
vnitřní lázeňské území,
− zahrady, předzahrádky a rozšíření 
zázemí u stávajících objektů.
Záměr zveřejnění bude proveden pro 
přímého zájemce (žadatele), v případě 
více zájemců doporučí způsob výběru 
zájemce Komise pro hospodaření 
s majetkem města.
B. následný prodej  nájemní smlouva 
se smlouvou budoucí kupní:
− pozemky ke komerční výstavbě 

většího rozsahu
− bytových domů situovaných ve 
vnitřním lázeňském území,
Formu zveřejnění a způsob výběru 
zájemce doporučí RM Komise pro 
hospodaření s majetkem města.
C. zvláštní prodej − nájemní smlouva 
se smlouvou budoucí kupní:
− pozemky k výstavbě energetických a 
technologických staveb,
− pozemky k výstavbě sítí technického 
vybavení a stavby související.
Formu zveřejnění a způsob výběru 
zájemce doporučí RM Komise pro 
hospodaření s majetkem města.
5.2 U bodu 5.1 B a C článku V těchto 
Pravidel v případě schválení nájemní 
smlouvy a smlouvy budoucí kupní 
v orgánech obce, předloží OmaH po 
splnění všech podmínek uvedených 
v nájemní smlouvě RM a ZM ke 
schválení uzavření kupní smlouvy na 
Pozemek.

Článek VI
Způsob pronájmu

6.1 Na základě Žádosti Město prona−
jme,  bude−li to v jeho zájmu, Pozemek 
přímému zájemci.
6.2 V případě zveřejnění záměru 
pronájmu Pozemku městem a nebo 
v případě více Žádostí o pronájem 
stejného Pozemku doporučí způsob 
výběru zájemce o pronájem Komise 
pro hospodaření s majetkem města.

Článek VII
Postup při uzavírání smluv

7.1 Na základě rozhodnutí RM o 
uzavření nájemní smlouvy sepisuje 
konkrétní nájemní smlouvu příslušný 
referent OmaHu. Pokud žadatel 
neuzavře do 30 dnů od prokazatelného 
doručení Výpisu z usnesení RM 
nájemní smlouvu, usnesení pozbývá 
platnosti.
7.2 Na základě rozhodnutí RM a ZM o 
nájmu a následném prodeji Pozemku 
zajišťuje sepis a uzavření těchto smluv 
právní odbor MM. Pokud žadatel 
neuzavře do 120 dnů od prokazatelné−
ho doručení Výpisu z usnesení RM a 
ZM nájemní smlouvu a smlouvu 
budoucí kupní, usnesení pozbývá 
platnosti.
7.3 Na základě rozhodnutí ZM o 
prodeji Pozemku zajišťuje sepis a 
uzavření kupní smlouvy právní odbor 
MM. Pokud žadatel neuzavře do 90 
dnů od prokazatelného doručení 
Výpisu z usnesení ZM kupní smlouvu, 
usnesení pozbývá platnosti.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

Tyto Pravidla nabývají účinnosti 
dnem schválení ZM. Těmito Pravidly 
se ruší usnesení RM a ZM ve věci 
nakládání s Pozemky.

PRAVIDLA PRO PRODEJ A PRONÁJEM POZEMKŮ 
Z MAJETKU MĚSTA KARLOVY VARY

Přílohy Pravidel pro prodej a 
pronájem pozemků 

z majetku města Karlovy 
Vary naleznete na 
následující straně



Příloha č. 1
Snížení ceny pozemků v majetku MKV pod soukromými stavbami

využívané k soukromým účelům
Oblasti k.ú. snížení ceny v %
I. Karlovy Vary 10%
II. Drahovice, Rybáře, Tuhnice 20%
III. Bohatice, Dvory, Stará Role 30%
IV. Cihelny, Čankov, Doubí, 

Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, 
Sedlec, Tašovice 40%

využívané k podnikání
oblasti k.ú. snížení ceny v %
I. Karlovy Vary 0%
II. Drahovice, Rybáře, Tuhnice 10%
III. Bohatice, Dvory, Stará Role 20%
IV. Cihelny, Čankov, Doubí, 

Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, 
Sedlec, Tašovice 30%

Ceny na prodej pozemků z majetku MKV − zbytkových, pro město K. Vary 
2nikterak využitelných pozemků o výměře cca 300 m , pozemků bez veřejné 

přístupové cesty a pozemkových parcel u již prodaných bytových domů.
2Oblasti k.ú. cena v Kč/m

I. Karlovy Vary 110
II. Drahovice, Rybáře, Tuhnice 90
III. Bohatice, Dvory, Stará Role 70
IV. Cihelny, Čankov, Doubí, 

Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, 
Sedlec, Tašovice 50

Příloha č. 2
Sazby za pronájem pozemků v Karlových Varech

2pronájem pozemků (druh, účel) sazby Kč/m /rok návrh max. cen dle 
Výměru MF č. 01/2003
1. pro zastavění 1. rok − 1 % 

2. rok − 5 %
3. a další roky 15 %

z ceny dle vyhl. č. 279/97 Sb. ve znění změn a doplňků, do doby kolaudace 
stavby, pokud před prodejem pozemku za účelem výstavby bude oceněna 
zastavěná plocha a plocha ostatní, bude pro určení výše nájmu celá plocha 
považována za plochu zastavěnou */
2. pro podnikání min. 5 % z ceny dané vyhl. č. 279/97 Sb. ve 

znění změn a doplňků
3. pro stání vozidel 5 % z ceny dle (netýká se stání na komunika

cích) vyhl. č. 279/97 Sb. ve znění změn 
a doplňků

4. za plochy užívané v zahrádkářských osadách (i zastavěné)
26 Kč/m /rok − platí ve všech k.ú. Karlovy 

Vary**/
5. za plochy zastavěné stavbou pro individuální rekreaci  rekreační chaty 
vč. funkčně spojených a navazujících pozemků kromě lesních

212 Kč/m /rok − platí ve všech k.ú. Karlovy 
Vary **/

6. za plochy užívané v ostatních případech kromě odst. 4, 5, a 10 
215 Kč/m /rok (pronájem ostatních ploch, 

pozemků pod garážemi, vnitrobloků atd)
7. za plochy užívané v ostatních případech

215 Kč/m /rok ostatní zahr., 
předzahrádky atd. **/

8. pro sport a tělovýchovu a jiné nevýdělečné organizace 
výpůjčka (pro nevýdělečné organ. TJ, SK 
atd.  bezúplatně)

9. svah, stráň, skála − nevyužitelné jako zahrada 
výpůjčka (bezúplatně i pro občany)

10. skutečně zastavěná plocha s příslušenstvím pro indiv. rekreaci na 
2lesních pozemcích 22 Kč/m /rok

*/ nájemné po dobu výstavby u zvláštního prodeje bude řešen individuelně 
na základě investičního záměru
**/ 50 % sleva na základě čestného prohlášení − nepracujícím důchodcům

Rádi bychom prostřednictvím KRL 
upozornili veřejnost na problematiku 
uzavírání sňatků mimo obřadní síň a 
mimo termín stanovený radou města.
Jde o novou možnost danou novelou 
zákona, kterou postupně stále ve větší 
míře snoubenci využívají.

V praxi však vznikají mnohdy 
neřešitelné problémy, neboť snouben−
ci mají jiné priority, než stanoví zákon. 
Dochází tedy k situacím, kdy snouben−
ci sami bez domluvy s matrikou určí 
plánovaný termín sňatku, na ten si 
rezervují restauraci, zápůjčku svateb−
ních šatů, pozvou příbuzné (často i ze 
zahraničí) a pak teprve přijdou na 
matriku. Tam jsou upozorněni na 
skutečnost, že matrika nemůže 
oddávajícímu nařizovat termín 
k oddávání mimo termín stanovený 
radou města a mimo obřadní místnost 
(termíny v obřadní místnosti jsou 
stanoveny radou města s půlročním 
předstihem). Snoubenci se tedy 
obracejí přímo na oddávající a zpravi−
dla po určitých problémech s někým 
z nich jimi požadovaný termín domlu−
ví. I tak ale může nastat případ, kdy 
tento termín nemusí vyhovovat 

matrice, která se jej, bohužel, dozví u 
těchto sňatků často až naposled. 
Matrika totiž zajišťuje i další činnosti 
než běžné sňatky:  např. vítání občán−
ků, součinnost při volbách apod. 

První a nejdůležitější kroky se musí 
odehrát nezbytně na matrice. Jde o 
kontrolu dokladů, která často poukáže 
na to, že plánovaný termín je nereálný  
(neplatné doklady snoubenců). 
Vycházíme−li z platné legislativy, ač 
se to na první pohled snoubencům tak 
nejeví. Svatební hostina, půjčovna 
šatů a neobvyklý výběr míst k uzavření 
sňatku jsou až druhořadé záležitosti. 

SPRÁVNÝ POSTUP:
Snoubenci nejprve musí kontakto−

vat naši matriku, kde si podají žádost o 
uzavření manželství a předloží 
všechny potřebné doklady. Teprve 
pokud splní zákonné podmínky, 
mohou obdržet seznam oddávajících, 
s nimiž si sami domluví termín sňatku, 
který má být uzavřen mimo obřadní 
síň či mimo termín stanovený radou 
města. Teprve následně lze začít 
vyřizovat další záležitosti spojené se 
sňatkem tak, aby nedocházelo 

k rozčarování snoubenců a případným 
finančním ztrátám v situaci, kdy 
matrika nemůže ze zákonných či 
časových důvodů vyhovět požadova−
nému termínu sňatku.

Tím se předejde mnohým nepříjem−
nostem a konfliktům.

Ing. Jindřiška Gallová, 
vedoucí odboru vnitřních věcí

Termíny pro konání 
svatebních obřadů

 v II. pololetí roku 2003
Rada města schválila termíny 
pro konání svatebních 
obřadů:

červenec: 12., 19. a 26.
srpen: 2., 9., 16., 23. a 

30.
září: 6., 13. a 27.
říjen: 11. a 25.
listopad: 8. a 22.
prosinec: 6. a 20.

JARNÍ TAH ŽAB
Tak jako každý rok se v tomto období 
přiblížil čas, kdy začíná hromadný 
přesun žabí populace do rybníků, 
jezírek a dalších vodních ploch. Jeho 
přesný začátek každým rokem kolísá 
s přihlédnutím k počasí. Podnětem 
k této strastiplné a mnohdy nebez−
pečné cestě je potřeba rozmnožování. 
Z tohoto důvodu bude Magistrát 
města Karlovy Vary ve spolupráci se 
Správou C H K O  
Slavkov ský les a 
d o b r o− v o l n ý m i  
ochránci p ř í r o d y  
zajišťo− vat jejich 
jarní tah do jezírka 
M a l é  Versail les 
v ul. Křižíkova a koupaliště Krach 
v  blízkosti Olšových Vrat. V ulici 
Křižíkova bude nutno v některých 
dnech (jedná se pouze o období cca 
mezi 20.00 hod. a 6.00 hod.) provést 
její uzavírku. Počet dnů této uzavírky 
bude v maximální možné míře 
omezen a bude brán ohled na občany 
mající v této ulici trvalé bydliště.
Chtěli bychom požádat občany o 
toleranci a ohleduplnost.

odbor životního prostředí
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PRAVIDLA PRO PRODEJ A PRONÁJEM POZEMKŮ 
Z MAJETKU MĚSTA KARLOVY VARY

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

SVATBY MIMO OBŘADNÍ SÍŇ A TERMÍN
 STANOVENÝ RADOU MĚSTA

Pravidla pro prodej a pronájem pozemků 
z majetku města Karlovy Vary včetně příslušných 
formulářů jsou k dostání v informacích v přízemí 
magistrátu města a na internetových stránkách 

magistrátu města http://www.mmkv.cz. Obdobně 
další platná pravidla 

a obecně závazné vyhlášky města.



NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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"Jaký je současný stav kauzy Lázní 
I. v Karlových Varech?" je otázka, 
která se jeví karlovarské veřejnosti 
jako podstatná vzhledem k nakládání 
s jedním z nejkrásnějších a architekto−
nicky nejcennějších objektů v Karlo−
vých Varech. O právních aspektech 
této problematiky jsme hovořili s ve−
doucím právního odboru magistrátu 
města JUDr. Tomášem Ficnerem 
Ph.D.

Jaký je současný stav soudního 
sporu mezi městem Karlovy Vary a 
společností Chaitov, s.r.o.?

Město Karlovy Vary, s ohledem na 
podstatná porušování smlouvy o náj−
mu ze dne 10. června 1994 uzavřené 
mezi městem Karlovy Vary jako 
pronajímatelem a společností Chaitov, 
s.r.o. jako nájemcem, ze strany 
nájemce, odstoupilo k datu 18. září 

1998 od této smlouvy a současně dne 
2. listopadu 1998 převzalo na základě 
předávacího protokolu od společnosti 
Chaitov, s.r.o. předmět nájmu, tedy 
nemovitosti Lázně I. v Karlových 
Varech.

Společnost Chaitov, s.r.o. s důvody 
odstoupení nesouhlasila, a proto dne 
12. listopadu 1998 podala na město 
Karlovy Vary žalobu o určení neplat−
nosti odstoupení města od smlouvy o 
nájmu ze dne 10. června 1994.

Probíhající soudní spor byl rozhod−
nut rozsudkem Okresního soudu 
v Karlových Varech ze dne 11. října 
2001, kterým byla žaloba společnosti 
Chaitov, s.r.o. zamítnuta. Rozsudek 
okresního soudu byl potvrzen rozsud−
kem Krajského soudu v Plzni ze dne 
21. března 2002. Rozhodnutí soudu 
nabylo právní moci dne 29. dubna 

2002.
Proti pravomocnému rozhodnutí 

soudu podala společnost Chaitov, 
s.r.o. dovolání jako mimořádný opra− 
vný prostředek. Sporem se pak na zá−
kladě dovolání zabýval Nejvyšší soud 
České republiky, který dovolání 
odmítl.

V důsledku shora uvedené chrono−
logie soudního sporu lze konstatovat, 
že město Karlovy Vary bylo v uvedené 
soudní kauze plně úspěšné a v součas−
né době nejsou nemovitosti Lázní I. 
v Karlových Varech jakkoli věcně−
právně či obligačně zatíženy.

Jedná město se zájemci o využití 
Lázní I.?

V současné době jsou vedena 
jednání se zástupci izraelských 
investorů representovaných obchodní 
společností Daniel Group, a.s. o uza−

vření dlouhodobé nájemní smlouvy se 
závazkem komplexní opravy a rekon−
strukce nemovitostí Lázní I. v Karlo− 
vých Varech. Bohužel, tato jednání 
nebyla do dnešního dne uzavřena 
smluvním ujednáním.

Jak město naloží s nemovitostmi 
Lázní I.?

Na tuto otázku bohužel nejsem 
schopen odpovědět. Nakládání 
s majetkem města je dle zákona o 
obcích svěřeno, v závislosti na 
charakteru takového nakládání, 
orgánům města, tedy buď Radě nebo 
Zastupitelstvu města Karlovy Vary. 
Pouze tyto orgány obce jsou kompe−
tentní rozhodnout o dalším užití 
Lázní I. V Karlových Varech.

Děkuji za informace.
Haka

Ráda bych obyvatele Karlových Varů 
seznámila ve zkratce s nejbližšími 
plánovanými akcemi SLP.
Jako se mění názory na všechno kolem 
nás, mění se i názory na městskou 
zeleň, které do určité míry podléhají 
módním vlivům, jsou ovlivňovány 
šlechtěním nových kultivarů dřevin, 
ale zejména vyvíjejícím se názorům na 
volné plochy ve městě (urbanistický a 
architektonický pohled). Žádný stav 
není konečný a plochy zeleně založené 
před třiceti a více lety je nutné rekon−
struovat či alespoň regenerovat. 
V rámci toho někdy dochází ke kácení 
některých dřevin, obvykle následují 
terénní úpravy, modelace terénu, 
založení trávníků a výsadba nových 
dřevin. V letošním roce bude tímto 
způsobem „přetvořeno“ několik parků 

a parkově upravených ploch. První 
z nich je park v Balbínově ulici, který 
je tvořen jižním svahem s několika 
terénními terasami. Současná podoba 
byla prostoru vtisknuta už v padesá−
tých letech minulého století, kdy byla 
vybudována skalka a trvalkový záhon. 
V sedmdesátých letech byly dosazeny 
jalovce. Těmi byl až do letošní zimy 
neprodyšně a neprostupně zarostlý 
téměř celý prostor parku. Po vymýcení 
souvislých porostů se objevily 
kamenné opěrné zídky, pěší stezky a 
schodiště. Prostoru nyní dominuje 
stříbrný smrk, několik skupin jehlična−
nů a tři mladé topoly. Nyní je nutné 
odstranit kořeny všech smýcených 
dřevin, zabezpečit svah haťováním, 
obnovit kamenné zídky, provést 
modelaci terénu a vysázet nové 

Od 1. ledna 2003 je agenda registru 
motorových vozidel a agenda řidič−
ských průkazů převedena na odbor 
dopravy magistrátu města. Konkrétně 
ji zpracovává oddělení dopravně 
správních agend. Tedy nikoliv 
dopravní inspektorát, jak bylo omylem 
uvedeno v minulém čísle KRL. 
V současné legislativě již úřady 
nepřidělují SPZ, nýbrž RZ (registrační 
značku). K nejčastějším dotazům 
občanů jaké doklady si mají přinést 
k jednání uvádíme následující.
Do registru silničních vozidel lze 
zapsat silniční motorové vozidlo a 
přípojné vozidlo,
a) jehož technická způsobilost 
k provozu na pozemních komunika−
cích byla schválena, a
b) je−li sjednáno pojištění odpověd−
nosti z provozu vozidla (zákon č. 
168/1999 Sb.) týkající se takového 
vozidla
K přihlášce silničního motorového 

vozidla a přípojného vozidla k regis−
traci žadatel předloží:
1) technický průkaz silničního 
motorového vozidla a přípojného 
vozidla
2) osvědčení o registraci silničního 
motorového vozidla a přípojného 
vozidla, které již bylo provozováno 
(dříve OTP)
3) doklad o technické prohlídce, 
jedná−li se o silniční motorové vozidlo 
a přípojné vozidlo, které již bylo 
provozováno
4) souhlas vlastníka k zaregistrování 
silničního motorového vozidla a 
přípojného vozidla na jiného provozo−
va t e l e  ( j edná  s e  ze jména  o  
LEASINGOVOU smlouvu)
5) protokol o evidenční kontrole 
silničního motorového vozidla a 
přípojného vozidla, nejedná−li se o 
nové vozidlo
6) doklad o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla (dříve povinné 

pojištění) bez předložení tohoto 
platného dokladu nelze žádosti 
vyhovět (zákon 168/1999 Sb. § 15 
odst.1)
7) doklad o zástavním právu váznou−
cím na silničním motorovém vozidle a 
přípojném vozidle, bylo−li zřízeno
8) doklad o povolení k pobytu nebo o 
udělení azylu na území České republi−
ky, není−li provozovatel silničního 
motorového vozidla a přípojného 
vozidla státním občanem České 
republiky
9) doklad o vyřazení vozidla z registru 
vozidel jiného státu, pokud bylo 
v registru vozidel jiného státu vozidlo 
registrováno.
Při vydání duplikátu
a) řidičského průkazu nebo
b) mezinárodního řidičského průkazu 
je nutné předložit:
1) platný doklad totožnosti žadatele
2) starý řidičský průkaz nebo meziná−
rodní průkaz, popřípadě potvrzení o 

dřeviny, zejména kvetoucí keře a 
několik solitérních stromů. Po dokon−
čení zahradnických úprav budou do 
parku umístěny nové lavičky.
Druhou lokalitou vybranou k postupné 
regeneraci je Palackého náměstí 
v Drahovicích. Současná podoba 
náměstí vznikla v šedesátých letech 
minulého století. I tato úprava prostoru 
náměstí je překonaná a vegetace, 
zejména keře, vykazuje známky 
stagnace a odumírání. Na jaře bude 
podél náměstí vysázeno stromořadí 
jeřábů a bude změněno vedení cest. 
V dalších etapách budou odstraněny 
jalovcové porosty a založeny nové 
trávníky.
Podobným způsobem bude regenero−
ván park u základní školy v Doubí. Na 
základě dendrologického průzkumu a 

vydaného povolení byly pokáceny 
stromy sadovnicky a dendrologicky 
málo hodnotné. U ponechaných 
stromů bude proveden zdravotní řez, 
rovněž u stromů ve stromořadí 
v Modenské ulici. Po terénních 
úpravách a založení trávníku budou 
dosazeny stromy.
Mezi ulicemi Mozartova a B. 
Němcové bylo nutno pokácet několik 
vrb bílých a topol černý. Na jaře 
v tomto prostoru vysázíme nové 
stromy (duby, dříny) a soliterní keře.
V loňském roce byly regenerovány 
plochy u kostela v Olšových Vratech a 
počernická náves.

Ing. Hana Petrlíková, 
Správa lázeňských parků

KAUZA LÁZNĚ I Z POHLEDU PRÁVNÍKA

Záměry Správy lázeňských parků pro vegetační období 2003

DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ AGENDY
ztrátě řidičského průkazu
3) jednu fotografii dle schválené 
normy (většina fotografů tuto normu 
zná) ke každému průkazu je nutná 
jedna fotografie
4) u vydání mezinárodního řidičského 
průkazu je nutno předložit i platný 
národní řidičský průkaz.

František Palivec, vedoucí DSA

POZVÁNKA
na jednání zastupitelstva 

města,
které se koná 

22. dubna od 8.30
ve Společenském sále

Lázní V
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TÝDEN − 22, 31
Středa Krokova včetně domu 37, 39, Lidická − křiž.+ otoč MHD s parko−

vištěm + parkoviště pod zahradnictvím, Národní − část, Gagarinova 
+ 4x parkoviště, Maďarská + parkoviště, Jungmanova, Viktora 
Huga, Čechova, Chodská − část, Kollárova

TÝDEN − 25, 34
Středa Lidická − křiž. + parkoviště pod Slavií, Havlíčkova, Jiráskova (pod 

Lidickou ul.), Italská, Americká, Palackého nám.
TÝDEN − 25, 31, 37

Čtvrtek Národní  část + parkoviště, nám. Sabiny, Blahoslavova, Východní 
střídavě část k DD a k Dallasu + 3x parkoviště, St. Kysibelská + 
parkoviště pod rozvodnou, Úvalská + 6x parkoviště,

TÝDEN − 22, 28, 34, 40
Čtvrtek nám. Emy Destinové, nám. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, 

Sportovní, Prašná, malá Vítězná + parkoviště, Chodská − část, 
Mozartova (pod Lidickou ulicí), Pod Tvrzí

TÝDEN − 19, 28, 37
Pátek Čertův ostrov − nábř. Jana Palacha + 2x parkoviště, Koptova, Karla 

Čapka, Foersterova, Jateční
TÝDEN − 22, 31, 40

Pátek Fr. Halase, F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova + parkoviště, Jasmínová + 
park., Květinová, S. K. Neumanna, Sluneční, Fričova, 
Kamenického

TÝDEN − 25, 34, 38
Pátek U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky + 2x parko−

viště, Dalovická, Lomená + 2x parkoviště, Táborská
TÝDEN − 20, 29, 38

Pondělí Klínovecká, Vodárenská + parkoviště, Plešivecká, Buchenwaldská 
+ parkoviště, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská

TÝDEN − 23, 32
Pondělí Krušnohorská + parkoviště, Chomutovská, Ostrovská, 

Jáchymovská  část u Růžového Vrchu, Železná
TÝDEN  26, 35

Pondělí Nákladní, plato horní nádraží + parkoviště, Ostrovský most, 
Jáchymovská (Růž. Vrch − viadukt)

TÝDEN − 20, 29, 38
Úterý Železniční, nám.17. listopadu, Sibiřská + park., Severní + park., 

Konečná + park.
TÝDEN − 23, 32

Úterý Požární + parkoviště, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská + 
parkoviště

TÝDEN − 26, 35
Úterý Lad. Koubka, E. Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, 

Šmeralova, Hybešova, U Spořitelny (magistrát II.), Slepá (ruční 
metení)

TÝDEN − 20, 32
Středa Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku, Rohová, 

Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová
TÝDEN − 23, 35

Středa Dlouhá, Krátká, Příčná, Luční, Na Výhledě, Holečkova + parkoviš−
tě, Rybářská

TÝDEN − 26, 38
Středa Třeboňská + parkoviště u Rolavy, Českých bratří, Rosnická, 

Hraniční, Mlýnská, + parkoviště Mládežnická a U Koupaliště
TÝDEN  29, 40

Středa Okružní + 2x parkoviště, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova + 4x 
parkoviště, Truhlářská

TÝDEN − 20, 26, 35
Čtvrtek Smetanova, Školní, Hlávkova + parkoviště, Družstevní, Třešňová 

+ parkoviště, Kladenská + parkoviště u pošty a v křiž. Školní  
Závodu míru

TÝDEN  23, 32
Čtvrtek Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova

TÝDEN − 29, 38
Čtvrtek Kostelní, Rolavská, V. Nezvala, Javorová, Jabloňová

TÝDEN − 20, 26, 32 
Pátek Kpt. Jaroše, 1. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, 

Adolfa Heimana, Valentina Meerwalda, V Lučinách, Lipová
TÝDEN − 23, 29, 35

Pátek Závodu míru − dům č.p. 682 − 689, oba chodníky podél Závodu 
míru, Nádražní

Zpracoval Petr Laštovka, odbor dopravy

Rozpis po ukončení zimní údržby a před jejím zahájením
TÝDEN − 16, 41

Pondělí Studentská  chodníky po obou stranách od konečné MHD č. 6 po 
křižovatku Strmá, K Linhartu plocha před Zlatou štikou − 
parkoviště

Úterý Olšová Vrata − Hornická, Ke Golfu, Strahovská, Julia Mařáka, 
Josefa Lady

Středa Pražská od I/6 ke křiž. Na Vyhlídce, K Letišti včetně slepé části, 
Kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Gogolova stezka  samosběr (cca 
200 bm od Pražské)

Čtvrtek Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Starorolská
Pátek Chodovská, Počerny, Česká + parkoviště za panelovými domy, 

Šikmá, Hradištní + parkoviště, U Brodu
TÝDEN − (15 v úterý), 42

Pondělí Závodu míru a Vančurova  chodníky
TÝDEN − 17, 42

Úterý Dobrovského, Jedlová + parkoviště, Partyzánská, Horní, Slezská, 
Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, Rolavská  
kolem Dopravního inspektorátu, Spojovací

Středa Nová, Lesní, Jánošíkova, K Linhartu, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská + 3x parkoviště, Garibaldiho, U Jezírka, J. 
Truhláře, Strmá

Čtvrtek Sokolská, Jahodová, Svatošská + parkoviště u zahrádek, U Dětské 
vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny, K Přehradě

Pátek Čankov + otoč autobusu, Rosnice + parkoviště U kaštanu, Želez−
niční, Táborská

ROZPIS BLOKOVÉHO ČISTĚNÍ MĚSTA
TÝDEN − 18, 27, 36

Pondělí Západní, Plzeňská, Studentská + chodníky podél Studentské ulice 
u „Tvaru“

TÝDEN  21, 33
Pondělí Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská − část ke křižovatce u 

Doubského mostu + chodníky podél Studentské ulice
TÝDEN  24, 30, 39

Pondělí Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, 
Dělnická

TÝDEN  18, 24, 33
Úterý Brigádníků + 2x parkoviště, Jižní, Šumavská + parkoviště u 

mototechny, Budovatelů + parkoviště METEOR, Přátelství, 
Poštovní, Gorkého, Bečovská

TÝDEN − 21, 30, 39
Úterý Vrázova (část), Chelčického, Jízdárenská, část Moskevské, 

Wolkerova, Charkovská, Krymská + 4x parkoviště, parkoviště u 
Finančního úřadu na Západní

TÝDEN  27, 31, 36
Úterý Vrázova (část), Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, 

Šumavská, část Moskevská
TÝDEN − 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39

Středa Krále Jiřího, Poděbradská + parkoviště, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová + parkoviště, Zahradní

TÝDEN − 15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39
Čtvrtek Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 

nám. M. Horákové, + parkoviště MHD na komunikaci v lokalitě
TÝDEN − 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39

Pátek Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na 
rozcestí

TÝDEN − 19, 25, 31, 37
Pondělí U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, 

Petřín, Pražská − strojní metení, parkoviště na Pražské do 
Balbínovy ulice

TÝDEN − 22, 28, 34, 40
Pondělí Tyršova, Scheinerova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova 

(včetně parkoviště pod nemocnicí) + parkoviště u transfúzní 
stanice, Ondřejská

TÝDEN  19, 25, 37
Úterý Libušina + otoč MHD, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, 

Moravská
TÝDEN − 22, 28, 34, 40

Úterý Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova (nad Lidickou 
ul.), Národní − část, Mozartova (nad Lidickou ul.), Baarova, 
Mánesova

TÝDEN − 19, 28, 37
Středa B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května, Anglická, 

Rumunská

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ MĚSTA
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Agentura Helter−Skelter Folkové vánoce a koncerty, jazzové 
večery 110.000

Agentura Rondo Festival staré hudby 50.000
Aragonit hudební festival postižených Souznění 50.000
ART 38 Karlovarská swingová lázeň 50.000
ART 38 Jubilejní X. Karlovarský countryfest T.F.C. 80.000
ART 38 Velké večery koncertních a zábavných schow 200.000
ART 38 Večer šansonů 30.000
Centrum služeb pro zdr. postižené 

ples Harmonie, koncert vážné hudby 20.000
DaD kvintet koncertní činnost − vokální stará hudba 30.000
Divadelní studio D3 

amatérské divadelní představení 30.000
Divadlo Dagmar divadel. tvorba zaměřená na děti a mládež 150.000
Dům dětí a mládeže K.Vary 

Karlovarská přehlídka scénického tance 15.000
Filmový klub K.Vary 

promítání a popularizace nekomerčních filmů 40.000
Fórum mladých festival Mladé pódium 50.000
Galerie umění koncertní a divadelní akce 30.000
Charlie Gallery 30.000
J. Škulavík − Forte Sound 

Hudební slavnost − 2. ročník 20.000
J. Škulavík − Forte Sound 

Loučení s létem − 2. ročník 90.000
Junák − svaz skautů a skautek ČR 

Pochod a soutěž Za krásami Karlových Varů 5.000
Karlovar. oblast UVU  ARTKONTAKT 

spolk. činnost, pořádání výstav a plenérů 40.000
Karlovar. oblast UVU 

pořádání výstav pořádání výstav a plenérů 10.000
Karlovarské hudeb. divadlo  Balák 

Český kolotoč pohádek 100.000
Karlovarské hudeb. divadlo  Balák 

představení pro děti ve školách a školkách 100.000
Karlovarské muzeum 

vzdělávací a kultur. aktivity 36.000
Karlovarský pěvecký sbor 

rozvoj sborového zpěvu 30.000
Klub Paderewski pořady, přednášky 200.000
Komorní sbor PALETA 

pěvecká a hudební činnost, koncerty 5.000
Krajská knihovna 

výstavy a přednášky s kult. programem 40.000
Krajská knihovna soutěž Kamarádi moudrosti − děti a mládež 20.000
Krajská umělecká asociace KV 95 

Milíře  výstava 40.000
KST BEST taneční klub Show dance GALA KV 30.000
Martin Valášek Kultura NATURA 15.000
Masarykovo dem. hnutí 

přednášky pro veřejnost a mládež 5.000
Mírový klub Johna Lennona 

výročí J. Lennona  koncert 5.000
Obč. hnutí skautů a skautek Lilie 

soutěže, vánoční koncert 5.000
OBEC SLOVÁKOV 

rozvoj národního povědomí členů obce Slováků 30.000
Pedagogické centrum Karlovy Vary 

Karlovarský hlas − soutěž v sólovém zpěvu 20.000
SOU keramické a sklářské 

výstava Keramické mládí 16.000
Stř. pedagog. škola a Gymnázium 

Karlovarský dívčí sbor 20.000
Svaz důchodců ČR kultura, 

využití volného času seniorů 10.000
Svaz mažoretek ČR 

festivaly, soutěže v celé ČR i zahraničí 40.000
Tyfloservis o.p.s. benefič. koncert pro slabozrak. a nevidomé 15.000
Veteran Car Club K. Vary 

závod historických vozidel + doprov. akce 10.000
ZŠ a ZUŠ K. Vary 

Karlovarský skřivánek 20.000
ZŠ a ZUŠ K. Vary 

Ondřejské slavnosti 35.000
ZUŠ A. Dvořáka Kar. růžička, dětský přednes, 

Festival ml. umělců 75.000
ZUŠ A. Dvořáka návštěva Children´s symphony orchester 120.000

POVINNÉ
Jazzový kruh Mezinárodní jazzový festival 200.000
Soubor písní a tanců Dyleň 

Mezinárodní folklórní festival 150.000
Agentura Karlex Festival rock., folk. a alternat. hudby 100.000
AC Start Prázdinové aktivity dětí a mládeže 200.000

Zpracovala Iva Florianová, odbor lázeňství a kultury

POVINNÉ
Oblast činnosti částka (Kč)
l. Domácí péče
Centrum domácí péče 40.000
Ivana Petrová − HOME CARE 20.000
Zdravotní ošetřovatelská péče 40.000
2. Péče o matku a dítě
Baby club HOBIT, s.r.o. 30.000
Farní charita − Domov pro matku a dítě v tísni 15.000
Mateřské centrum 100.000
3. Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany
Farní charita − Denní stacionář 40.000
4. Preventivní a výchovná činnost v oblasti zdravotní a sociální péče 
rómského etnika
Romské občanské sdružení − ROS 252.192
5. Protidrogová prevence
Dětské informační centrum 60.000
RES VITAE − o.s. 76.000
Celkem 673.192

NEPOVINNÉ
Oblast činnosti částka (Kč)
Svaz postižených civilizačními chorobami − OV 35.000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých − ZO 7.000
SONS − sjednocená org. nevidomých a slabozrakých v ČR 70.000
Společnost slepých a slabozrakých občanů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel 82.000
Svaz postižených civilizačními chorobami − VP 4.600
TyfloCentrum − služby pro nevidomé a slabozraké 200.000
Svaz diabetiků ČR − územní organizace 76.000
Svaz tělesně postižených v ČR − OV 15.400
SRDÍČKO − regenerační centrum 12.000
Český červený kříž − Úřad oblastního spolku 35.000
Centrum služeb pro zdravotně postižené 162.808
Tyfloservis, o.p.s. 100.000
Kontakt Bb − o.p.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 62.000
ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA 57.000
Svaz důchodců ČR 8.000
Celkem  926.808 

Zpracovala Miluše Jednorožcová, odbor zdravotnictví a sociálních věcí

Účelové dotace v oblasti kultury  pro rok 2003 (v Kč) 

Účelové dotace do zdravotní a sociální oblasti pro rok 2003 (v Kč)
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ART 38 a.s., Karlovy Vary
Západní 63, tel.: 353 224 598

12. 4. 16.00 Thermal, velký sál Dáda Patrasová
24. 4. 19.30 Thermal, velký sál Ondřej Havelka, Melody Makers a 

sestry Havelkovy “Blues v srdci mém”
13. 5. 19.30 Thermal, velký sál Divadlo Na Vinohradech, Oldřich 

Daněk: Trojhvězdí − hrají: J. Jirásková, J. Hlaváčová, 
H. Maciuchová, M. Moravec a další

FILMOVÝ KLUB
Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel.: 353 229 185, 353 236 809

10. 4. 19.30 Chrustaljove vůz, Rusko 1998
17. 4. 19.30 Legenda o suramské pevnosti, Rusko 1984
24. 4. 19.30 Mexická jízda, USA/Mexico 2001´

LETEM SVĚTEM S FILMOMETEM
11. 4. 19.30 Pianista, Francie 2002
11. 4. 22.15 Carmina Burana, Německo 1976
12. 4. 17.00 Krásná hašteřilka, Francie 1991
12. 4. 21.30 Věčnost a den, Řecko 1998
13. 4. 17.00 Smrt v Benátkách, Itálie 1971
13. 4. 19.30 Pohár, Bhútán/Austrálie
13. 4. 21.30 Kronika milostných nehod, Polsko 1985

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

do 24. 4. Vyprávění o…, ZUŠ Chodov
od 30. 4. Obrazy, obrázky a kresby, E. Marková 

a Jaroslava Dvořáková

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

e−mail: gukv@volny.cz" 
Otevírací doba: úterý − neděle 9.30−12 a 13−17 hodin

do 4. 5. Jiří Kovařík − obrazy, kresby, průřez monumentální 
především figurální tvorbou představitele magického 
realismu

13. 5. 17.00 vernisáž výstavy Janúš Kubíček

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

hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
duben
pá, so 20.30 Smrt v přímém přenosu − premiéra pořadu; co mají 

společného 28. leden 1986 a 1. únor 2003?
pá, so 21.30 Klenoty jarní oblohy − pozorování za jasného počasí
květen
pá, so 21.30 Ledové světy − premiéra pořadu, jaký osud čeká těleso 

mylně považované za planetu?
pá, so 22.30 Klenoty jarní oblohy − pozorování za jasného počasí

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I.P. Pavlova 14, tel.: 353 322 707

10. 4. 19.30 Lázně I Abonentní koncert − cyklus B
J. S. Bach: Suita č. 3 D dur, Vivaldi: Koncert pro dvě 
trubky C dur, G. P. Telemann: koncert pro trubku C dur, 
sólo: Miroslav Kejmar a Zdeněk Viktor  trumpety, 
dirigent: Charles Olivier Munroe

19. 4. 19.30 GH Pupp Jarní koncert, Bedřich Smetana: Má vlast, 
dirigent: Miloš Formáček

25. 4. 19.30 Lázně I Mimořádný koncert D. Scarlatti: Salve
 Regina, J. Haydn: Symfonie e moll č. 44 “Smuteční,” J. 
Krček: Symfonie č. 4 “Desderata,” účinkují: Karla 
Bitnarová − zpěv, Alfréd Strejček  recitace, dirigent: 
Jaroslav Krček

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

e−mali: klupaderewski@volny.cz, představení začínají v 19.30
pokud není uvedeno jinak, vstupenky je možno zakoupit v kině Čas, 

T.G. Masaryka 3, tel.: 353 223 272, 
provozní doba po − so: 9.00 − 21. 00, ne 13.00 − 21.00

11. 4. Keltská hudba z povzdálí II, nová verze klubového 
pořadu členů DaD kvintetu, jeho hostů a Velmi malého 
komorního orchestru Varvary Divišové, tentokrát za 
doprovodu klavíru

17. 5. 10.00 − 19.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ − galérie pro všechny 

14. 4. Mongolsko, povídání a projekce diapozitivů 
do 16. 4. Lída Škapíková, David Korba: Tibet 2002, výstava 

fotografií karlovarských autorů.
16. 4. Luboš Andršt, zakladatel legendárního Blues Bandu a 

náš vynikající instrumentalista ve společném pořadu 
s kytaristou Markem Rejhonem

27. 4. 18.30  Petra Timurová − Vnitřní světy, Dušan Pomahač − 
Obrazy − vernisáž výstavy obrazů z tvorby pražského 
malíře a chodovské autorky (do 24. 5.)

19.30 Sefardské písně, klubový pořad romancí španělských 
židů v, za doprovodu Velmi malého komorního 
orchestru 
Varvary Divišové vás na Pyrenejský poloostrov 
zavedou svými hlasy Jindřiška Gallová, Daniela 
Marynčuková, Dana Vichtereyová a Jan Anděl

28. 4. Pavol Hammel, zpěvák, kytarista a skladatel 
doprovázený výtečným kytaristou Jurajem Burianem

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO
Vítězná 51, Karlovy Vary

13. 4. 15.00 Pohádka O Kvítkovi Vítkovi
15. 4. 19.00 O princezně Zuzaně, komedie pro dospěláky 
26. 4. 15.00 My doma nebudem aneb Otvírání studánek, doprovod−

ná akce k pohádkám, vyčistíme naši oblíbenou studánku 
v lázeňských lesích, sraz u Richmondu

27. 4. 15.00 O Bacílkovi

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

do 13. 4. Ostrov duchů prsatého muže, etnografická výstava ze 
sbírek Josefa Formánka, zakladatele geografického 
magazínu Koktejl

23. 4. 10.00 Skvosty karlovarského archívu, vernisáž výstavy 

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, Karlovy Vary, tel.: 353 226 253

10. 4. 19.00 Oči duchů a prsatý muž, opakování úspěšné 
přednášky s diapozitivy Josefa Formánka, zakladatele 
geografického magazínu Koktejl

do 27. 4. Tradice a zvyky Krušnohoří, výstava
16. 4. (Středa) 9.00 − 12.00 a 13.00 − 19.00  

v rámci výstavy celodenní velikonoční program: 
malování kraslic, pletení pomlázek, paličkování; dopo−
ledne vystoupení divadelního souboru střední pedagogic
gické školy (velikonoční zvyky a říkadla); odpoledne 
vystoupení lidového souboru Dyleň

od 3. 5. Partnerská města Karlových Varů očima svých dětí, 
výstava k otevření lázeňské sezóny (do 22. 6.)

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
vyhlašuje 9. ročník soutěže

KAMARÁDI MOUDROSTI
doba soutěže: duben 2003

místo soutěže: všechny knihovny v Karlových Varech
Podmínky:
− soutěží děti 2. − 9. tříd ZŠ
− za každou návštěvu  knihovny, při které si účastník soutěže půjčí 1 knihu 
nebo 2 časopisy, získává pro svou třídu 1 bod (v jednom dni pouze jeden 
bod)
− pokud čtenář navštěvuje více knihoven, počítají se všechny návštěvy
Hodnotí se:
− počet zúčastněných dětí ze třídy
− počet návštěv (bodů) dětí ze třídy
− třída, která se chce zúčastnit, musí namalovat obrázek (téma bude 
vyvěšeno v knihovně) a odevzdat do 30. dubna v knihovně
− vyhrát může pouze ta třída, ze které se zúčastní nadpoloviční počet dětí

vyhodnocení: do 17. května
− nejlepší třída z každé školy, pokud splnila podmínky soutěže, vyhrává 
dort
− nejlepší účastníci dostanou knihu
nejúspěšnější třída ze všech škol získává titul KAMARÁDI MOUDROSTI 
2003 a na památku symbol soutěže
Všechny obrázky budou vystaveny v knihovně a na webových stránkách 
pro děti a mládež „Mudrc pro každého“ www.knihovna.kvary.cz

Karlovy Vary, I. P. Pavlova 7,  353 221 365 linka 21
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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 divadlo − Richmond − Na Vyhlídce − Tržnice − Horní 
nádraží− Stará Role − Dvory − Doubí − Stadion ZM. Na lince platí tarif 

MHD (nejedná se o bezplatnou přepravu)
9. 4. 19.30 William Shakespeare: Večer tříkrálový, MDKV, jedna 

z autorových nejslavnějších a nejhranějších komedií, 
režie: Oto Ševčík

10. 4. 19.30 Agatha Christie: Past na myši (Mousetrap), MDKV, 
divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie: 
Daniel Fleischer−Brown

12. 4. 19.30 Giuseppe Verdi: La Traviata, opera o čtyřech dějstvích 
na motivy Dumasovy Dámy s kaméliemi, Městské 
divadlo v Ústí nad Labem, režie: Peter Maťo, dirigent: 
Tvrtko Karlovič

13. 4. 15.00 Dana Bartůňková: Tři čarodějnice, Pohádkové divadlo 
Julie Jurištové, pohádkový minimuzikál o třech čaroděj
nicích − Xatorii, Euforii a Třeštici a malém chlapci, 
který k jejich obydlí připlaval v proutěném košíku po 
vodě, režie: Dana Bartůňková

16. 4. 19.30 P4 Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV, už nic nebude 
jako předtím, režie: Viliam Dočolomanský

17. 4. 19.30 Nuda v Brně, premiérové uvedení nového českého 
filmu režiséra Vladimíra Morávka, v hlavních rolích 
hrají ústřední protagonisté inscenace Něžná Ivana 
Uhlířová a Jan Budař, pořádá kino Čas

23. 4. 19.30 P5 Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV, už nic nebude 
jako předtím, režie: Viliam Dočolomanský

25. 4. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační 
komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Petr Veselý

26. 4. 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, účinkují: 
mladí operní pěvci a sólisté předních operních scén

27. 4. 15.00 Jiří Chalupa:  Šípková Růženka, Divadlo Evy Hruškové 
Praha, malý loutkový muzikál na motivy klasické 
pohádky, režie: Šárka Váchová, účinkují: Eva Hrušková 
a Jan Přeučil

30. 4. 19.30 P6 Jean Anouilh: Skřivánek, Divadlo Rokoko Praha, 
hra francouzského dramatika vychází z osudů Jany 
z Arku, režie: Zdeněk Potužil, účinkují: Lucie 
Vondráčková, Ilja Racek, Michal Dlouhý, Radka 
Fidlerová, Zdena Hadrbolcová, Dana Batulková aj.

1. 5. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, MDKV a Operní studio MPCAD

3. 5. 19.30 Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupežníků , MDKV
4. 5. 19.30 Princezna a loupežníci, Divadlo Skelet Praha
6. 5. 19.30 Václav Havel: Largo desolato, MDKV
7. 5.  19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV

DIVADLO HUSOVKA
alternativní scéna mdkv, Husovo nám. 2, tel.: 353 221 883, 353 225 801

11. 4. 19.30 Alan Ayckbourn: Kdes byl(a) dnes v noci, Ervěnické 
národní divadlo, komedie o mezilidských vztazích 
protknutá skrznaskrz suchým anglickým humorem, 
režie: Kateřina Fixová

18. 4. 21.00 reggae večírek Nyiabinghi Warriors + Ilam, rastafari−
ánské rytmy a zpěvy, reggae tóny, Bashment pirates 
sound system aneb Jah je dobrý

22. 4. 19.30 PH Vian, Cami, Borna: Kabaret Vian  Cami, Divadlo 
v Dlouhé, kabaretní večer, ve kterém můžete zpomalit 
své zběsilé tempo a těšit se z humoru půvabných 
minidramat, provází Jan Vondráček, režie: Jan Borna

24. 4. 19.30 Skrupule III. Pavel Dostál, beseda na téma 
Potřebujeme divadlo!? s ministrem kultury ČR a 
z karlovarského magistrátu s náměstkem pro kulturu 
Jiřím Dietzem a vedoucím odboru kultury Jiřím 
Jeřábkem 

25. 4. 21.00 Jazz v Husovce Blue Condition + Yardy´s Band + 
Veselý Krajíc, blues třikrát jinak! karlovarské prověře−
né a osvědčené formace přenechají vprostřed večera 
prostor spřízněné formaci z Chebu

26. 4. 19.30 Hazard XIII. Boris Vian: Svačina generálů, MDKV, 
komedie o generálech, kteří chtějí peníze, a tak si 
vymyslí válku, režie: Petr Michálek

10. 5. Zajíc Company + Horší Varianta, koncert
13. 5. Petr Michálek: Pingl Story, MDKV

Změna programu vyhrazena                               Sestavila Jitka Arnoldová, 
                                                  odbor lázeňství a kultury

REGIONÁLNÍM CENTREM INTERNETU
Základní škola Karlovy Vary, Modenská 15

Nabízíme lekce internetu a ovládání počítače pro všechny dospělé 
zájemce bez rozdílu věku a pohlaví. Cena za 2 hodiny činí 100 Kč. 
Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám bude u nás líbit.
Najdete nás v Doubí asi 200 metrů od sídliště.

Mgr. Ladislav Landsfeld, ředitel školy

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve městě

přináší časopis

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

Otevírací doba Po − Čt 10.00 − 17.30, Pá 9.00 − 13.00
10. 4.  18.00 Na duchovní cestě Viktor Gajdoš

14. a 28. 4. 10.00 − 11.30 Tai  chi sestava cviků určená pro zdraví, dobrou 
náladu a lepší pohyblivost Martina Hrnková

16. 4. 18.00 Večer živé cesty se zakladatelem Sw. Anandshunyam 
nová kniha Reiki živá cesta transformace

22. 4. 18.00 Doteky živé cesty reiki MUDr. Petr Kadleček
24. 4. 18.00 Podstata duchovních nauk Viktor Gajdoš
29. 4. 18.00 Doteky živé cesty reiki MUDr. Petr Kadleček

Oddíl ZT kuželkářů při Sportovním kuželkářském klubu v Karlových 
Varech pořádá ve spolupráci s TyfloCentrem Karlovy Vary o.p.s. a 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR
14. ročník lázeňského turnaje 

zrakově postižených kuželkářů o lázeňský pohár a
9. ročník propagačního turnaje v simulované střelbě o lázeňský pohár

pátek 11. 4. 18.00 pension Lesanka, Mariánská - zahájení, seznámení 
s programem a rozlosování soutěží

do 23.00 soutěž ve střelbě
12. 4. od 9.00 do 17.00 zápolení zrakově postižených kuželkářů na 

čtyřdráze Sportovního kuželkářského klubu Karlovy Vary 
u Chebského mostu.

neděle 13. 4. od 10.00 penzion Lesanka na Mariánské  vyhodnocení
Více informací a přihlášky obdržíte na kontaktní adrese:

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
Služby pro nevidomé a slabozraké

Mozartova 444/6, 360 09 Karlovy Vary
tel./ fax : 353 236 065, 353 224 324 mobil: 603 265 875 
Sjednocená organiace nevidomých a slabozrakých ČR

Oblastní odbočka Karlovy Vary 
Vítězná 52, 360 09 Karlovy Vary

tel./ fax : 353 224 324, mobil: 603 265 875
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MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL PRO VEŘEJNOST
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
25. − 29. 4. softbalový turnaj 5. ročník kadetského turnaje zařazeného do 
celostátního poháru kadetů Karlovarský dabl

ATLETIKA
ACD Růžový Vrch, kontakt 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost (po − pá 15 − 19 hod.)
28. 4. 16.00 Výběr dětí do budoucí VI. atletické sportovní třídy
30. 4. 16.00 1. veřejné atletické závody, děti a mládež

AC Start, stadion Závodu míru, Západní 69, kontakt 353 222 589
14. 5. Pohár primátora, závody středních škol v lehké atletice

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

15. − 17. 4. Hokejbal proti drogám, turnaj karlovarských škol

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

kontakt 353 564 104
26. 4. 10.30 dostihy  evropské šlechty

3. 5. − 4. 5. Mezinárodní drezurní závody
10. − 11. 5. Mezinárodní drezurní závody

JUDO
SKP Hvězda, Sládkova ul., Tuhnice (za autoservisem Kavka)

kontakt 353 567 408 − kursy sebeobrany, aikida
3. 5. Velká cena Karlových Varů

KANOISTIKA
Klub vodáků, kontakt 602 167 075

12. 4.− 19. 4. Týden karlovarských řek, řeky Ohře, Teplá, Rolava ad.
13. 4. 13.00 start pod přehradou Březová  sjezd Hubertus
15. 4. 13.00 start pod přehradou Žlutice  sjezd do Rabštejna
17. 4. 13.00 start vodní dílo Lučina, pod přehradou  splutí dle 

vodního stavu tzn. Bystřice,  Rolava, Černá, Svatava, 
Rotava, Modrava

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

krajský přebor  st. žáci
12. 4. 10.00 hřiště VTJ Tuhnice SK Buldoci −  Sp. Horní Slavkov
26. 4. 14.15 hřiště Drahovice SK Buldoci − SK Cheb

krajský přebor ml. žáci:
12. 4. 11.45 hřiště VTJ Tuhnice SK Buldoci − Sp. Horní Slavkov
26. 4. 16.00 hřiště Drahovice SK Buldoci − SK Cheb

krajská soutěž:
13. 4. 10.00 hřiště Doubí SK BULDOCI −  TJ Nové Sedlo, dorost
13. 4. 10. 00 hřiště SKP Hvězda SK BULDOCI  − S. Žlutice, žáci
27. 4. 10.00 hřiště Drahovice SK BULDOCI − Baník Habartov, žáci

Česká divize:
13. 4. 10.30 hřiště Dvory SK BULDOCI −  SK Kladno, muži
13. 4. 13.45 hřiště VTJ Tuhnice SK BULDOCI − FK Teplice B, 

st. dorost
13. 4. 16.00 hřiště VTJ Tuhnice SK BULDOCI − FK Teplice B, 

ml. dorost
19. 4. 13.45 hřiště Drahovice SK BULDOCI − FK Chmel Blšany B, 

st. dorost
19. 4. 16.00 hřiště Drahovice SK BULDOCI − FK Chmel Blšany B, 

ml. dorost
27. 4. 10.30 hřiště Dvory SK BULDOCI  FK − Litvínov, muži
3. 5. 13.45 hřiště Drahovive SK BULDOCI − SK Slaný, st. dorost
3. 5. 16.00 hřiště Drahovice SK BULDOCI − SK Slaný, ml. dorost

krajský přebor muži:
19. 4. 10.30 hřiště Dvory SK BULDOCI −  Sp. Horní Slavkov
3. 5. 10.30 hřiště Dvory SK BULDOCI − FK Union Cheb

minižáci:
20. 4. 13.00 hřiště Dvory SK BULDOCI − LOKO Karlovy Vary
4. 5. 13.00 hřiště Dvory SK BULDOCI − FK Ostrov "B" 

mladá liga:
22. 4. 16.00 hřiště Dvory SK BULDOCI − Baník Pila, ml. žáci

6. 5. 16.00 hřiště Dvory SK BULDOCI − Sp. Chodov, ml. žáci

KOŠÍKOVÁ
BK Thermia Karlovy Vary, hala SPgŠ, kontakt 353 226 061

26. 4. 9.00 Turnaj veteránů, hala AC Start

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

kontakt 607 601 858
12. 4. 8.00 Lázeňský turnaj zrakově postižených
21. 4. 8.00 turnaj pro veřejnost
25. 4.  8.00 turnaj O velikonoční vejce
26. 4. 8.00 mistrovství karlovarského kraje, muži

TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438
12. 4. 9.00 mistrovství kraje žáků do 15 let
26. 4. 9.00 mistrovství kraje seniorů

NOHEJBAL
SK Liapor, kontakt 353 223 307

Extraliga:
12. 4. 14.00 Liapor − Počerady
26. 4. 14.00 Liapor − DP ŠACUNG Praha
27. 4. 10.00 Liapor − Čakovice

Dorostenecká liga:
13. 4. 10.00 Liapor − Plzeň Bílá Hora
27. 4. 12.00 Liapor − Brno Modřice

2. − 4. 5. Pohár Mistrů Evropských zemí

PLAVÁNÍ
TJ Slovan, kolmá 21, Lázně V, kontakt 353 222 536, 353 227 443

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt 353 221 380, 602 962 410

Synchronizované plavání

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

každou sobotu klubové turnaje
19. 4. 12.00 Velikonoční turnaj, jednotlivci

Každou sobotu klubové turnaje

SKATEBOARD
Skate Park  Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. (hala 

bývalá kasárna Rybáře), kontakt 603 985 069)
12. 4. SK8 CUP

Koupaliště Rolava
Ovál pro in−line bruslaře

STOLNÍ TENIS
TJ Slovan, kontakt 353 568 092

12. 4. krajské finále Západočeského poháru, muži, ženy
TJ Start, Západní 69, kontakt 353 222 589

12. 4. 8.00 turnaj, ženy, muži

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

Pronájem dvorců, haly, sjednávání trenéra, půjčování raket
19. − 20. 4. republikový turnaj, muži, ženy

TK Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
16. − 17. 4. příjem přihlášek do tenisové školky od 16 do 17 hod.

18. 4. instruktáž trenérů
19. − 20. 4. klubový kontrolní turnaj pro dospělé i mládež

23. 4. − 26. 6. tenisová školka mládeže
26. 4. − 29. 6. soutěže družstev
Od 1. 4. je možný pronájem antukových dvorců

ŠACHY
Karlovarský šachklub Tietz, 

Šachový podpůrný spolek Viktorie Karlovy Vary
Daniel Nový, tel.: 777 740 223, e−mail: daniel.novy@tietz.cz,

 Ladislav Hajšman, tel.: 608 730 294, e−mail: ladislav.hajsman@tietz.cz, 
Internet: http://memorial.tietz.cz/

26. 4. kongresový sál LS Thermal Memoriál Viktora Tietze, 
VI. ročník turnaje v rapid šachu hraný zároveň jako 
krajský přebor

Změna programu vyhrazena                        Sestavila Gabriela Hazuchová, 
                                                                         odbor školství a tělovýchovy

PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM


