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V LISTĚ
• Vyúčtování služeb 

za užívání nájemních 
bytů

• Fond rozvoje bydlení

• Divadlo Dagmar

• Nejúspěšnější spor−
tovci

• Velkoobjemové kon−
tejnery

• Tvarování korun 
stromů

• Prodej domů

Stavební archív
 se stěhuje

V rámci částečné rekonstrukce 
domu v Moskevské ulici byla 
otevřena nová kancelář, do které již 
není přístup ze dvora do suterénu 
(průchodem od polikliniky), ale 
př ímo z  Moskevské  u l ice .  
Telefon: 353 222 506.

(všeobecně pro všechny odbory)
pondělí: 8.00 − 17.00
středa: 8.00 − 17.00

Ověřování dokladů
(přízemí, dveře č. 010)

pondělí a středa: 8.00 − 17.00
úterý a čtvrtek: 8.00 − 15.15
pátek: 8.00 − 14.45
Příjem písemností (podatelna) 
(přízemí, dveře č. 011)
pondělí a středa: 8.00 − 17.00
úterý: 8.00 − 15.30
čtvrtek: 8.00 − 15.30
pátek: 8.00 − 15.00
Rozmnožovna (kopírování dokladů) 
(přízemí, dveře č. 009)
pondělí a středa: 7.30 − 12.30 

a 13.00 − 17.00
úterý: 7.30 − 12.30 

a 13.00 − 15.30
čtvrtek: 7.30 − 12.30 

a 13.00 − 15.30
pátek: 7.30 − 12.30  

a 13.00 − 15.00
Evidence obyvatel

(přízemí, dveře č. 012)
pondělí a středa: 8.00 − 17.00
úterý a čtvrtek: 8.00 − 15.15
pátek: 8.00 − 14.45

Informační pult
(přízemí − informační centrum)

pondělí a středa: 8.00 − 12.00 
a 13.00 − 17.00

úterý a čtvrtek: 8.00 − 12.00 
a 13.00 − 15.15

pátek: 8.00 − 12.00 
a 13.00 − 14.45

Agendy s rozšířenými 
úředními hodinami:

Občanské průkazy a cestovní 
doklady

(přízemí − informační centrum)
pondělí a středa: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 17.00 
úterý a čtvrtek: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 15.15
pátek: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 14.45
Pokladna pro veřejnost
(přízemí − informační centrum)
pondělí a středa: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 17.00
úterý a čtvrtek: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 15.15
pátek: 8.00 − 12.00

a 13.00 − 14.45
Poplatky ze psů, rybářské lístky 

(přízemí − informační centrum)
pondělí a středa: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 17.00
úterý a čtvrtek: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 15.15
pátek: 8.00 − 12.00 

a 13.00 − 14.45
Dopravní inspektorát

v budově bývalého okresního úřadu − 
U Spořitelny 2
(přihlášení vozidla do evidence, 
přidělení SPZ, změny v technickém 
průkazu, schválení technické 
způsobilosti jednotlivě dovezeného 
vozidla, vydání řidičského průkazu, 
vyhotovení mezinárodního řidičského 
průkazu, přepis vozidla na jinou 
osobu)
pondělí a středa 8.00 −17.00
pátek 8.00 −12.00

Foto z Plesu sportovců  A. Klimeš ÚŘEDNÍ HODINY 
NA MAGISTRÁTU MĚSTA
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KARLOVY VARY
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Magistrátu města Karlovy Vary

Odbor majetkoprávní 
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Moskevská 21, 
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VYHLAŠUJE
výběrové řízení

dle čl. 4, obecně závazné 
vyhlášky města Karlovy Vary 
č. 3/2001 a č. 10/2001 o vytvoření 
a použití prostředků z „Fondu 
rozvoje bydlení" pro rok 2003.

Město Karlovy Vary v zájmu 
zlepšení úrovně bydlení, životního 
prostředí a vzhledu města poskytne 
finanční prostředky formou půjčky 
podle stanovených pravidel a 
podmínek Obecně závazné vyhláš−
ky města Karlovy Vary č. 3/2001 a 
č. 10/2001 o Fondu rozvoje bydlení 
(dále jen FRB) právnickým nebo 
fyzickým osobám, vlastnícím 
obytnou budovu, nebo bytovou 
jednotku na území města Karlovy 
Vary, které přijmou závazek 
poskytnutou půjčku dle uzavřené 
smlouvy použít ve prospěch těchto 
obytných budov nebo bytů.

Tiskopisy žádostí o půjčku a 
podmínky obecně závazné vyhláš−
ky o půjčce z FRB lze získat na 
informacích v přízemí vpravo 
budovy Magistrátu města Karlovy 
Vary. Případné upřesňující infor−
mace budou poskytnuty u vedoucí 
bytového oddělení odboru majet−
koprávního a hospodářského 
Magistrátu města Karlovy Vary, II. 
patro, tel. 353 118 268.

Možnost podání žádosti k účasti 
ve výběrovém řízení na poskytnutí 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2003 je

do pondělí 31. března.
Řádně vyplněné žádosti se všemi 

potřebnými doklady se přijímají na 
podatelně Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, 
zásadně v řádně zalepené obálce 
s označením „Půjčka z FRB − rok 
2003."

O výsledku výběrového řízení 
budou žadatelé písemně vyrozumě−
ni.

Ing. Stanislav Hubka, 
vedoucí odboru M aH
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

28. −  30. března
13. − 15. 6., 29. − 31. 8., 14. − 16. 11.

Olšová Vrata: 
Revoluční vedle domu č. 24 

na trávu
Josefa Lady naproti domu č. 40

 na trávu
Hůrky: 

K Letišti vedle iglú
Pražská vedle iglú

Drahovice: Mozartova naproti 
domu č. 6

Vítězná vedle iglú
Úvalská vedle iglú
Lidická vedle iglú u garáží
Boženy Němcové naproti domu 

č. 17 na trávu
Drahomířino nábřeží podél stěny 
garáže na trávu za Drahovickým 
mostem
Mattoniho nábřeží 

na konci vedle iglú
Maďarská vedle iglú

L.O.Č.: Fügnerova naproti domu č. 
13 na trávu

Krále Jiřího vedle iglú
Zeyerova za Národním domem
Zámecký Vrch naproti domu 

č. 423/18 na trávu
Hálkův Vrch naproti domu 

Libušina 615/11 
na trávu

4. −  6. dubna
20. − 22. 6., 5. − 7. 9., 21. − 23. 11.

Tuhnice: Krymská vedle iglú
Vrázová na trávu
Bečovská vedle iglú
Brigádníků vedle iglú
Plzeňská před dům č. 93 

na trávu
Doubí: Skalní naproti domu č. 19

Modenská naproti domu č 20
U Dětské vesničky vedle iglú
K Přehradě vedle výměníkové 

stanice
Svatošská naproti domu č. 25 

na trávu
Tašovice: 

Sopečná vedle iglú
U Brodu vedle zastávky MHD

Dvory: 
V Lučinách u výměníkové stanice
Karla Kučery vedle iglú
Chebská vedle zastávky MHD 

Mozart
11. − 13. dubna

27. − 29. 6., 12. − 14. 9., 28. − 30. 11.
Stará Role: Borová vedle iglú

Školní vedle parkoviště
Počernická naproti domu č. 52
Partyzánská naproti domu č. 1 na 

roh trávníku
Luční naproti domu č. 16 

na trávu
Počerny: vedle iglú
Sedlec: Merklínská vedle iglú
Rosnice: vedle iglú
Čankov: vedle MHD
Rybáře: Kosmonautů vedle iglú

U Koupaliště vedle iglú
Třeboňská vedle iglú
Hybešova za Elitou vedle 

výměníkové stanice
Růžový Vrch: Plešivecká vedle iglú

Krušnohorská vedle iglú
Bohatice: 

Na Výšině vedle iglů
Táborská na trávu
Štúrova vedle iglú
Kamenického vedle iglú
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Vzhledem k častým dotazům a 
pochybnostem veřejnosti o správnosti 
postupu při údržbě stromů ve městě 
předkládáme vysvětlení jednoho 
specifického technologického postu−
pu, tzv. hlavového řezu.

S tímto pojmenováním redukčního 
řezu se setkáváme stále častěji. Co si 
však pod ním představit? Někomu se 
vybaví vrby malíře Lady, jinému 
vinná réva, většině zahradníků potom 
nevhodně redukované koruny zdra−
vých stromů.

Hlavový řez je typ redukčního řezu, 
při kterém pravidelně odstraňujeme 
nově vyrostlé letorosty za účelem 
tvarování koruny do předem zvolené−
ho tvaru. Příklady takto prováděného 
řezu můžeme i dnes vidět v udržova−
ných zámeckých zahradách.

Jírovce řezané na tzv. hlavy jsou 
typické pro lázeňskou část Karlových 
Varů, zejména pro stromořadí podél 

řeky Teplé. Koruny v původních 
alejích byly zakládány německými 
zahradníky na konci 19. století a 
takovéto zapěstování korun stromů 
bylo vrcholem zahradnického umění.

K použití hlavového řezu měli 
historičtí zahradníci v Karlových 
Varech několik důvodů:
− módní záležitost té doby a záliba 
v liniových výsadbách (aleje na hlavu 
řezaných jírovců i podél promenád−
ních cest v lázeňských lesích, touha po 
kultivování přírody a vnesení romanti−
zujících prvků do volné přírody),
− nutnost udržování velikosti koruny 
vzhledem k sevřenému údolí řeky 
Teplé a nedostatku místa pro volně 
rostoucí jírovce,
− neexistence malokorunných stromů 
v době zakládání alejí podél Teplé.

Po odborně založeném řezu musí 
nutně následovat řez udržovací. Je 
nutno provádět ho pravidelně, nejlépe 
každoročně,  maximálně  však 
v horizontu tří let.

Jednou z forem udržovacího 
hlavového řezu je každoroční vybírání 
dominantních výhonů v objemu cca 
1/2 koruny. Jedná se o pracnější 
technologii, nicméně dosáhneme 
celoročně zelené koruny malé velikos−
ti. Tímto postupem se vyloučí stadium 
„holých pahýlů,“ které je nevyhnutel−
né při běžně prováděném řezu.

Prvním z obecných pravidel, u nás 
hojně opomíjeným, je založení 
hlavového řezu u mladého stromu 
s jasným cílem pěstebního zásahu. 
Nelze doporučit založení na dospělém 
stromu.

V průběhu minulého století bohužel 
došlo k zanedbání následné péče a 
přerušení kontinuity pravidelnosti 
řezu. Z důvodu zachování typických a 
historicky daných alejí pro lázeňskou 
část Karlových Varů byl založen 

hlavový řez u jírovců ve Vřídelní ulici 
a na Mlýnském nábřeží. Řez provedla 
odborná arboristická firma.

V ostatních částech města se při 
rekonstrukcích alejí snažíme používat 
vhodné typy stromů, které nedorůstají 
do příliš velkých rozměrů, proto u nich 
není nutné přistupovat k popisované−
mu řezu.

V současnosti se nejvíce setkáváme 
s tzv. zpětným hlavovým řezem, 
kterým obnovujeme zanedbanou 
korunu, v minulosti redukovanou 
s nejasným záměrem, na níž došlo 
k zesílení nově vytvořených výhonů. 
Tuto korunu nazýváme sekundární a 
v závislosti na druhu dřeviny většinou 
dochází k jejímu opětovnému sesaze−
ní. Nutnost sesazení sekundární 
koruny a následného pravidelného 
řezu vyplývá z nestability koruny a 
velkému riziku vylamování jednotli−
vých větví. Větve vyrostlé ze spících 
pupenů (vyraší po radikálním redukč−
ním řezu) jsou ve kmeni nedostatečně 
ukotveny a při dosažení určité velikos−
ti a hmotnosti se snadno vylamují.

Při nově zakládaném hlavovém 
řezu, což je případ Vřídelní ulice a 
Mlýnského nábřeží, dbáme na to, aby 
při řezu byla vhodně zvolena cílová 
kosterní struktura koruny stromu, 
v aleji je důležité zachovat také stejnou 
výšku stromů. Při řezu respektujeme 
obecně platná pravidla řezu. Řezné 
plochy musí být hladké, okraje ran 
neroztřepené, s mírným sklonem od 
ponechaného vrcholového pupenu. Při 
řezu jsou z koruny odstraněny všechny 
suché výhony, ponechané živé čípky 
by si neměly vzájemně konkurovat.
− Provádění hlavového a následného 
udržovacího hlavového řezu vyžaduje 
pravidelnost.
− Je nutné kvalitní provedení řezu, 
kterým se zvýší životaschopnost 
stromu.
− Nikdy nelze mluvit o zmlazení 
stromu.
− Zásah je třeba provést v období 
vegetačního klidu, nejlépe do konce 
února.
− Totální redukci korunové hmoty lze 
provést pouze v případě sekundárních 
korun, abychom předešli jejich 
postupnému rozlamování.
−Hlavový řez relativně dobře snášejí 
jírovec, platan, lípa, nesnášejí javor, 
bříza, dub a buk.

Ing. Hana Petrlíková, 
Správa lázeňských parků

Brožura o Evropské 
unii je k dispozici 

zdarma na 
informacích 

v přízemí magistrátu 
na Moskevské ulici.

TVAROVÁNÍ KORUN STROMŮ



MAJETEK 3

Informace o vyúčtování služeb poskytovaných 
s užíváním nájemních bytů a nebytových prostor v majetku města Karlovy Vary za rok 2002

Začátkem dubna bude nájemníkům 
bytových domů v majetku města 
Karlovy Vary správcem, realitní 
kance lá ř í  IKON s . r . o ,  k t e rá  
v této době bude již spravovat veškerý 
bytový fond a část nebytových prostor 
v majetku města, doporučeně zasláno 
vyúčtování služeb poskytovaných 
s užíváním bytů a nebytových prostor 
(dále jen vyúčtování) za rok 2002. 
Vyúčtování se skládá ze dvou částí: 
první zpracovává správce objektu a 
druhou dodává jako podklad firma 
Koncept FAST s.r.o.

Část vystavená správcem obsahu−
j e  n á s l e d u j í c í  p o l o ž k y :
• Rozúčtování vodného a stočného, 
tepla, teplé vody a vodného pro teplou 
užitkovou vodu. Tyto hodnoty získává 
na základě 2. části vyúčtování získané 
od firmy Koncept FAST s.r.o. (viz. 
níže uvedené).
• Vyúčtování ostatních služeb. Mezi 
tyto patří: komunální služby, společná 
elektřina, STA, výtah apod. Tyto jsou 
vyúčtovány na základě podílu počtu 
osob v domácnosti na počet osob 
v celém objektu, nebo podle podílu 
prostor v objektu.
Výše všech záloh vychází z platného 
předpisu nájemného pro byty a 
nebytové prostory. V této části 
zpracované správcem objektu je u 
každé položky zapsána výše zaplace−
ných záloh za bytovou jednotku či 
nebytový prostor a vypočítán skutečný 
náklad na dotčený prostor. Je zde 
vyčíslen případný přeplatek či nedo−
platek.

Část vystavená firmou Koncept 
FAST s.r.o. obsahuje:
Přesné rozúčtování vodného a stočné−
ho, tepla, teplé vody a vodného pro 
teplou užitkovou vodu.
Rozúčtování je uváděno v 
− nákladech na celý objekt či okruh
− samostatně v nákladech a poměrné 
spotřebě na bytovou jednotku či 
nebytových prostor.
Náklady na celkovou spotřebu objektu 
obsahují následující informace:
TEPLO K VYTÁPĚNÍ CELÉHO 

OBJEKTU
− Celková cena v Kč
− Celková spotřeba v giga joulech (GJ)
− Cena za 1 GJ v Kč
− Celková (vytápěná) plocha objektu 

2v m
− Celkový počet korigovaných 
naměřených dílků v objektu 
− Cena za 1 korigovaný dílek

2− Cena na 1 m
Výpočet je prováděn následujícím 
způsobem:
40% z celkové ceny spotřebovaného 
tepla je počítáno dle plochy  a 60% dle 
měřičů IRTN (korigované dílky).

NÁKLADY NA PLOCHU:
40% z celkové ceny za teplo / celko−

2 2vým počtem m = cena na 1m  
(základní složka)
NÁKLADY NA MĚŘIČE IRTN:

60% z celkové ceny / celkovým 
počtem naměřených korigovaných 

dílků v objektu = cena za jeden 
korigovaný dílek (spotřební složka)

NÁKLADY 
NA VODOMĚRY TUV:

100% z celkové ceny za TUV/ 
3celkovým počtem naměřených m  

3v objektu = cena za 1 m  (spotřební 
složka)

NÁKLADY NA PLOCHU:
30% z celkové ceny za přípravu 

2TUV/celkovým počtem m  = cena za 
21m  (základní složka)

NÁKLADY NA VODOMĚRY 
TUV 

70% z celkové ceny za přípravu 
TUV/ celkovým počtem naměře−

3 3ných m  v objektu = cena za 1 m  
(spotřební složka)

NÁKLADY NA STUDENOU 
VODU:
100% z celkové ceny za SV v objektu 

3/ celkový naměřený počet m  = cena 
3za 1m  (spotřební složka)

DODÁVKA TEPLÉ UŽITKOVÉ 
VODY PRO OBJEKT CELKEM

− Celková cena v Kč
3− Celková spotřeba v m

3− Cena za 1m  v Kč
2− Celková plocha objektu v m

− Celková spotřeba dle údajů naměře−
3ných vodoměry TUV v m

Výpočet je prováděn následujícím 
způsobem:
100% dle spotřeby naměřené na 
vodoměrech TUV

TEPLO PRO PŘÍPRAVU TUV 
PRO CELÝ OBJEKT

− Celková cena v Kč
− Celková spotřeba v GJ
− Celková vytápěná plocha objektu 

2v m
− Celková spotřeba dle vodoměrů 

3TUV v m
2− Cena na m
3− Cena za m

Výpočet je prováděn následujícím 
způsobem:
30% z celkové ceny tepla pro přípravu 
TUV v celém objektu je rozpočítáváno 
na plochu a 70% dle spotřeby naměře−
né vodoměry TUV.

Pokud nejsou v bytech osazeny 
vodoměry TUV, provádí se rozúčtová−
ní dle počtu osob žijících v domácnos−
ti. U nebytových prostor stanoví 
správce objektu počet osob podle 
způsobu využívání TUV.

DODÁVKA STUDENÉ VODY
− Celková cena v Kč

3− Celkový počet m  dle vodoměrů SV
3− Cena za 1 m

Pokud nejsou v bytech osazeny 
vodoměry SV, provádí se rozúčtování 
dle počtu osob v domácnosti. U 
nebytových prostor stanoví správce 
objektu počet osob podle způsobu 
využívání SV.
Náklady a poměrná spotřeba na byt 
(nebytový prostor) obsahují následu−
jící informace:

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ BYTU 
(NEBYTOVÉHO PROSTORU)
V tomto odstavci jsou uvedena 

následující fakta:
− Označení jednotlivých vytápěných 
místností v bytové jednotce (kuchyň, 
ložnice atd.)
− Čísla měřičů IRTN v jednotlivých 
místnostech
− Počet naměřených korigovaných 
dílků na jednotlivých měřičích IRTN
− Součinitel K, který je ovlivněn 
polohou bytu, orientací na jednotlivé 
světové strany, počtem stěn sousedí−
cích s vytápěnými místnostmi atd. viz 
tabulka:
• Přepočítaná spotřební hodnota 
vyúčtovávaných dílků 
(Naměřené dílky x korekční součinitel 
K = účtovaný počet dílků)
• Celková plocha bytu (nebytového 
prostoru)
• Celkový součet účtovaných (korigo−
vaných) dílků
• Stav spotřeby vodoměru TUV za 
účtované období + číslo vodoměru
• Stav spotřeby vodoměru SV za 
účtované období + číslo vodoměru

VÝPOČET NÁKLADŮ A 
POMĚRNÉ SPOTŘEBY BYTU 

(NEBYTOVÝCH PROSTOR)
Náklady na vytápění (ÚT):

Pro orientaci nájemníků je zde uváděn 
počet spotřebovaných GJ.

Neumožní−li uživatel bytu nebo 
nebytového prostoru instalaci měřičů 
tepelné energie (IRTN), nebo přes 
opakované prokazatelné upozornění 
neumožní jejich odečet, případně 
prokazatelně indikátory tepla ovlivní 
či poškodí, činí u tohoto spotřebitele 
spotřební složka 1,6 násobku (60% 
navíc) průměrné hodnoty spotřební 

2složky nákladů připadající na 1m  
započitatelné podlahové plochy 
v celém měřeném objektu či okruhu. 
Toto opatření umožňuje provést 
vyúčtování tak, aby nebyli poškozeni 
Ti uživatelé bytů a nebytových 
prostor, kteří instalaci měřičů umožni−
li.
Toto opatření  není  sankcí !  
Nezvyšuje celkové náklady na 
vytápění celého domu nebo okruhu. 
Vlastník, správce ani subjekt provádě−
jící rozúčtování nemá z uplatnění 
tohoto opatření žádný prospěch. 
Navýšení spotřební složky o 60%, u 
uživatelů, kteří neumožnili instalaci 
nebo odečet měřičů, se vždy rozúčto−
vává ve prospěch všech uživatelů 
v domě nebo okruhu, kteří instalaci 
měřidel a jejich odečet v daném 
zúčtovacím období umožnili.
Náklady na dodávku TUV:

výpočet:
Počet korigovaných dílků x cena za 
1 KD (viz výpočet v odstavci o 

2celkovém objektu) + počet m  bytové 
2jednotky x cena na 1m  (viz výpočet 

v odstavci o celkovém objektu) = 
celková cena za vytápění v bytě 
(nebytovém prostoru)

výpočet:
3Počet m  dle vodoměru TUV x cena 

3za m  (viz výpočet v odstavci o 
celkovém objektu) = celková cena za 

dodávku TUV v bytě (nebytovém 
prostoru)

výpočet:
3Počet m  dle vodoměru TUV x cena 

3za m  (viz výpočet v odstavci o 
2celkovém objektu) + počet m  bytové 

2jednotky x cena na 1m  (viz výpočet 
v odstavci o celkovém objektu) = 
celková cena za přípravu TUV 
v bytě (nebytovém prostoru)

výpočet:
3Počet m  dle vodoměrů SV x cena za 

3m  (viz výpočet v odstavci o celkovém 
3objektu) = cena za 1 m

. 

Pokud nejsou v bytech osazeny 
vodoměry TUV, provádí se rozúčtová−
ní dle počtu osob v domácnosti. U 
nebytových prostor stanoví správce 
objektu počet osob podle způsobu 
využívání TUV.

Pro orientaci nájemníků je zde 
3uváděn počet spotřebovaných m .

Náklady na přípravu TUV:

Pro orientaci nájemníků je zde uváděn 
počet spotřebovaných GJ.

Náklady na dodávku SV:

Pokud nejsou v bytech osazeny 
vodoměry SV, provádí se rozúčtování 
dle počtu osob v domácnosti. U 
nebytových prostor stanoví správce 
objektu počet osob podle způsobu 
využívání SV.

Pro orientaci nájemníků je zde 
3uveden počet spotřebovaných m .

Neumožní−li uživatel bytu nebo 
nebytového prostoru instalaci vodo−
měrů, nebo přes opakované prokaza−
telné upozornění neumožní jejich 
odečet, případně prokazatelně vodo−
měry ovlivní či poškodí, činí u tohoto 
spotřebitele spotřební složka trojná−
sobek (200% navíc) průměrné 
hodnoty spotřební složky nákladů 

2připadající na 1m  započitatelné 
podlahové plochy v celém měřeném 
objektu či okruhu. Toto opatření 
umožňuje provést vyúčtování tak, aby 
nebyli poškozeni ti uživatelé bytů a 
nebytových prostor, kteří instalaci a 
odečty vodoměrů umožnili.
Toto opatření  není  sankcí !  
Nezvyšuje celkové náklady spotřeby 
vody celého domu nebo okruhu. 
Vlastník, správce ani subjekt provádě−
jící rozúčtování nemá z uplatnění 
tohoto opatření žádný prospěch. 
Navýšení spotřební složky o 200%, u 
uživatelů, kteří neumožnili instalaci 
nebo odečet vodoměrů, se vždy 
rozúčtovává ve prospěch všech 
uživatelů v domě nebo okruhu, kteří 
instalaci vodoměrů a jejich odečet 
v daném zúčtovacím období umožnili.

Závěrem jsou v této, 2. části, 
spočítány celkové náklady na bytovou 
jednotku (nebytový prostor), které 
uvádí správce v 1. části vyúčtování.

Veškeré informace o bytových 
jednotkách získává firma Koncept 
FAST s.r.o. na základě odečtů, které 
provádí v bytech a nebytových 
prostorech její kvalifikovaní zástupci

Pokračování na straně 4
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Hodnoty měřičů IRTN i hodnoty 
vodoměrů SV a TUV včetně jejich 
číselného označení jsou zapsány před 
nájemníkem do evidenční karty. 
Evidenční karta obsahuje rovněž 
následující informace:
− Jméno a příjmení nájemníka
− Přesnou adresu s číslem popisným i 
orientačním
− Číslo bytu
− Jméno odečítacího komisaře
− Jeho podpis
− Datum odečtu
− Nájemník bytu (nebytového prosto−
ru) stvrdí zapsané hodnoty svým 
podpisem a obdrží ihned od technika 
Koncept FASTU s.r.o.  kopii evidenč−
ní karty.

REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení vyúčtování si dobře 
zkontrolujte data uváděná v obou 
částech vyúčtování. Především:
• Počet osob v domácnosti

• Celkovou plochu bytu
• Veškeré informace o naměřených 
hodnotách i čísla měřičů a vodoměrů 
zkontrolujte s hodnotami na evidenč−
ních kartě, jejíž kopii jste obdrželi od 
technika, který odečty prováděl a již 
j s t e  s tv rd i l i  svým podpisem
• Výši uváděných zaplacených záloh
Pokud zjistíte nesrovnalost, obraťte se 
na realitní kancelář, která provádí 
správu objektu v němž jste nájemní−
kem a která Vám vyúčtování zaslala.
Postup reklamace je následující:
V dny a hodiny, které správce v 1. části 
vyúčtování uvádí pro případné 
reklamace, se budou zástupci správce i 
zástupci firmy Koncept FAST s.r.o. 
věnovat podávání Vašich reklamací. 
V tyto dny správce navštivte a své 
nesrovnalosti projednejte. Pokud 
konzultací se správcem zjistíte, že 
Vaše reklamce je oprávněná, sepište 
fakta, přiložte kopii chybného vyúčto−

vání a předejte je správci proti podpi−
su, nebo pošlete doporučeně poštou. 
Lhůta na vyřízení Vaší reklamace je 21 
dnů. Počátkem reklamace se však 
rozumí datum, kdy správce prokaza−
telně předá reklamaci subjektu 
provádějícímu rozúčtování.

Na ústní reklamace nebude brán 
zřetel!

Originál chybného vyúčtování si 
ponechte!

Respektujte správcem určené 
termíny a hodiny určené pro podání 
reklamací!

Firma Koncept FAST s.r.o. má na 
veškeré prováděné úkony a poskyto−
vané služby řádná živnostenská 
oprávnění.

Přejeme Vám co nejméně nesrovna−
lostí ve Vašem vyúčtování, které by− 
ste byli nuceni řešit reklamačním 
řízením.                     Zuzana Fialová,

odbor majetkoprávní a hospodářský

Zastupitelstvo města schválilo 18. 
února přeřazení níže uvedených 
obydlených domů ze seznamu č. 3 
(tzv. neprodejné domy) do seznamu 
č. 1. (prodej dle zákona č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů. Příprava 
prodeje těchto domů proběhne ve 
třech etapách: únor, květen a září.

SEZNAM č. 1
prodej dle zákona 72/1994 Sb. 

O vlastnictví bytů
1. etapa

T. G. Masaryka 697/5
T. G. Masaryka 564/13
I. P. Pavlova 921/13
I. P. Pavlova 920/15
I. P. Pavlova 919/17
Nábř. J. Palacha 922/2
Nábř. J. Palacha 925/8
Nábř. J. Palacha 926/10
Nábř. J. Palacha 938/12
Nábř. J. Palacha 939/14
Nábř. J. Palacha 969/16

PRODEJ DOMŮ
Zastupitelstvo města dne 

18. 2. schválilo:
1. dle Pravidel

Lidická 308/51
Ondříčkova 1310/36
Sokolovská 700/47, 701/49, 
Sokolovská 702/49a

2. dle zák. 72/1994 Sb.
Konečná 900/15
Nábřeží J. Palacha 1026/22

Informace o vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním nájemních bytů 
a nebytových prostor v majetku města Karlovy Vary za rok 2002

TELEGRAFICKY
• Než se napustí Rolava

Koupaliště Rolava bude napouš−
těno v polovině dubna, před tímto 
termínem se počítá se zabetonová−
ním „základových patek“ pro vodní 
klouzačky. Podle předložené 
nabídky to budou skluzavky 
neobvykle dlouhé, barevně atrak−
tivně rozlišené a s „protihupem,“ 
svezení na nich bude jistě zábavné i 
pro dospělé.

Kromě skluzavek by se měl areál 
koupaliště na Rolavě letos dočkat 
také vybudování betonových grilů 
umožňujících pečení masa a uzenin 
pod širým nebem. V jednání je také 
naprosto ojedinělá záležitost, 
kterou by mělo být i umístění věže 
pro potápěče. Jedná se o speciální, 
profesionály využívané zařízení, 
kterým by se naše koupaliště mohlo 
nejspíš pochlubit jako jediné 
v republice! Měl by to být několik 
(minimálně 10 metrů) vysoký, na 
břehu stojící kovový tubus s okénky 
z tlakově odolného skla, který by 
město získalo díky soukromým 
aktivitám „nestora“ karlovarského 
potápění pana Krále. Funguje to 
tak, že potápěči vylézají nahoru po 
žebříku, a pak klesají dolů tubusem 
− trénují tak vyrovnávání tlaku 
v uších apod. Okénky lze sledovat 
jejich počínání.
• Socha Karla IV

stojící v parku u Lázní I se dočká 
opravy. Ta se uskuteční zjara a 
kromě vyčištění celé sochy dojde 
také k úpravě a zpřístupnění jejího 
okolí tak, aby se turisté mohli 
fotografovat v blízkosti zakladatele 
města. Vše bude hotovo ještě před 
začátkem letošní lázeňské sezóny.
• Carrefour na radnici

Ve vstupní hale magistrátu byl 
vpravo od hlavního schodiště 
instalován trojrozměrný model 
studie supermarketu Carrefour, 
který vyroste na levém břehu řeky 
Ohře  v  pros toru  býva lých  
dvorských  kasáren 

Model ukazuje celkové řešení 
dané lokality tak, jak ho připravuje 
p r až ská  i nves to r ská  f i rma  
k realizaci. Prohlédnout si ho zde 
v pracovní době karlovarského 
magistrátu může každý, kdo bude 
mít zájem.

Alexander Klimeš, 
tiskový mluvčí města

2. etapa
Vřídelní 133/49
Vřídelní 136/55
Vřídelní 137/57
Lázeňská 543/4
Lázeňská 17/6
Lázeňská 24/11
Tržiště 380/29
Stará louka 370/20
Stará louka 342/32
Stará louka 338/42
Stará louka 331/56
Koptova 1154/8
Koptova 1110/10

3. etapa
T. G. Masaryka 855/20
T. G. Masaryka 854/25
T. G. Masaryka 823/27
T. G. Masaryka 279/38
T. G. Masaryka 950/39
Zeyerova 952/1
Zeyerova 90/5
Zeyerova 275/9

Zeyerova 276/11
Zeyerova 277/13
Zeyerova 278/15
Zeyerova 1116/17
Zeyerova 1121/19
Krále Jiřího 1341/4
U níže uvedených domů se bude 

řešit prodej s využitím článku IX 
“Zásad prodeje bytů z vlastnictví 
města Karlovy Vary dle zákona 
č. 72/1994 Sb.

Lázeňská 24/11
Tržiště 380/29
Vřídelní 136/55
Vřídelní 137/57
T. G. M. 279/38
Zeyerova 952/1
Krále Jiřího 134/4
O konkrétním postupu  v  jedno−

tlivých domech budou nájemci bytů 
a nebytových prostor informováni 
průběžně.

OMaH

PŘEŘAZENÍ DOMŮ ZE SEZNAMU NEPRODEJNÝCH

Zrušením okresních úřadů se 
dopravním úřadem pro taxislužbu ve 
svém územním obvodu stal Magistrát 
města Karlovy Vary, kde se nyní také 
skládají zkoušky odborné způsobilosti 
pro provozování taxislužby.
Termíny zkoušek jsou shodné s 
termíny zkoušek prokazující znalosti 
místopisu a právních předpisů 
upravujících taxislužbu. Pro rok 2003 
se zkoušky konají ve dnech 13. 3., 15. 
5., 17. 7., 18. 9. a 20. 11, vždy od 8.30 
hod.

Ke zkouškám je třeba se předem 
písemně přihlásit na odboru dopravy, 
Moskevská ul., kancelář č. 348, tel.: 
353 118 428. Obě zkoušky je možné 

ZPRÁVA PRO PROVOZOVATELE TAXISLUŽBY

absolvovat ve stejný den. Platnost 
zkoušky prokazuj íc í  zna los t i  
místopisu a právních předpisů 
upravujících taxislužbu končí po pěti 
letech a většina řidičů taxislužby ji 
tedy bude muset letos znovu 
absolvovat.
Od 1. 1. 2003 se přidělují nová 
evidenční čísla pro vozidla taxislužby 
v podobě KARLOVY VARY  
(velikost min. 3 cm) a nové trojčíslí − 
např. 001 (velikost min. 9 cm). 
Přidělená stávající evidenční čísla 
zůstávají zatím v platnosti, nová 
evidenční čísla se přidělují pro „nová“ 
vozidla a to i  tehdy,  pokud 
provozovatel pouze mění vozidlo za 

vozidlo. I v tomto případě je nutné 
provést nové nastavení taxametru.

Ing. Václav Kolář, odbor dopravy

ZVEME VÁS
na další jednání 

zastupitelstva města,
které se koná

25. března od 9.30
ve společenském sále 

Alžbětinných lázní
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Divadlo Dagmar začalo koncem 
ledna hrát v nových prostorách. Jaké je 
k tomu vedly důvody a co tato změna 
přinesla, nám vysvětlila „principálka“ 
Hana Franková.

Začátkem letošního roku muselo 
Divadlo Dagmar opustit prostory v 
LD Tosca. Důvod?

Divadlo dostalo zcela regulérní 
výpověď od pražského ředitelství 
lázeňských ústavů Ministerstva vnitra 
ČR. Lázeňský dům pronajal přízemní 
prostory domu Tosca a Albatros 
jednomu subjektu − tedy divadelní sál, 
kavárnu a nové prostory v rekonstruo−
vaném Albatrosu. To bylo avizováno 
již před třemi roky. Takže jsme to 
chvilku s ředitelkou Divadelního 
studia D3 vydýchávaly, nicméně 
takový je teď v Čechách život. Všichni 
se snaží vydělávat. Jen doufám, že se 
ze sálku v Tosce nestane opět jen 
skladiště.

Kolikáté stěhování jste již zažila?

Vzhledem k tomu, že Tosca byla 
naším prvním skutečným domovem, 
nepočítám−li úplně první přístřeší u 
akademického sochaře Jana Kotka 
v Galérii Alfa−Omega, tak to bylo tedy 
první velké stěhování. Taky doposud 
spoustu věcí hledám po krabicích.

Jste v novém prostoru, změní nějak 
Váš repertoár?

To hrozilo. Protože jsme předpoklá−
dali, že zdivadelnění prostoru učebny 
na Střední pedagogické škole, kde teď 
„bydlíme,“ bude v rozporu s oběma 
připravovanými tituly. Repertoár 
bychom neměnili, hledali bychom 
náhradní prostor pro ty nové inscena−
ce. Ale stal se takový malý zázrak a 
vzniklo ne provizorium, ale komorní 
hrací prostor. Dokonce variabilní. To 
jsem si vždycky moc přála, hrát si 
s prostorem.

Divadlo Dagmar, proč, Vy se 
jmenujete Hana?

Název divadla nemá s křestními 

jmény zakladatelů nic společného. 
Vzniklo před deseti lety kolem 
režiséra Michala Przebindy. Název 
souvisí s textem naší první inscenace 
Noc tribádek P. O. Enquista. Tam 
Postava Augusta Strindberga říká: 
„Mám dluhy, nikde mě nechtějí hrát, 
tahle zavšivená blechárna  Divadlo 
Dagmar je naše jediná naděje.“ Pro nás 
to taky tenkrát byla jediná naděje. A 
pak královna Dagmar, tedy dánská 
královna,  byla  naše Markéta  
Přemyslovna, kterou do Dánska 
provdali.

Uvádíte na jeviště knihy jednoho 
v současné době z nejčtenějších 
spisovatelů, Zdeňka Šmída. Lze Vás 
brát jako jakýsi „tandem“?

Tandem, to ne. Jsme přátelé, pan 
Šmíd je k nám velice vstřícný, absol−
vovali jsme s ním různé výjezdy po 
Čechách, většinou v rámci jeho 
literárních besed či knižních veletrhů. 
Já osobně s jeho díly ráda divadelně 
zacházím, protože se mi líbí jeho 

humor, jeho cit pro obraz, pro slovo.
Určitě chystáte pro své věrné diváky 

nějaký další „bonbónek“?
Připravujeme dvě monodramata 

spojená do jednoho večera. Motlitbu 
pro Kateřinu Horowitzovou Arnošta 
Lustiga a vyprávění z knihy Zdeňka 
Šmída Lesk a bída Čekání. A pak se 
Studiem Divadla Dagmar, jehož 
většinu tvoří studenti středních škol, 
chystáme koláž z děl Williama 
Shakespeara Král William, drama 
synů a dcer.

Najdete nás v Komorním sále „U“ 
(„U“ jako učebna, ale taky jako U 
NÁS) na Střední pedagogické škole a 
Gymnáziu v Drahovicích, najdete nás 
na  měs í čn ím  p l aká tu  K lubu  
Paderewski a hrajeme také jednou 
měsíčně v Divadle Husovka. Přijďte, 
těšíme se.

I já se k pozvání připojuji. Nikdy 
jsem neodcházela z Vašeho divadla 
zklamaná.

Hana Kaňovská

Užitečnost  spolupráce mezi 
Karlovými Vary a jejich partnerskými 
městy se prokázala velmi kuriózním 
způsobem. Na e−mailovou adresu 
kanceláře karlovarského primátora 
přišla zpráva od Rolanda Seitera 
(tiskového mluvčího z Baden 
Badenu), ve které čteme:

„Přátelé, víte o tom, že daleko dříve, 
než vzniklo oficiální partnerství mezi 
našimi městy, byly po našich městech 
pojmenovány krátery na jednom 
asteroidu daleko ve vesmíru?“

Nelenili jsme a situaci si ověřili na 
internetových stránkách. A skutečně je 
tomu tak: již v r. 1916 objevil jistý 
ukrajinský astronom Grigorij Neujmin 
(1885 − 1946) asteroid číslo 951, který 
byl pojmenován Gaspra. Monolit o 
rozměrech 19 x 12 x 11 km se pohybu−
je mezi Marsem a Jupiterem na 
orbitální dráze vzdálené 205 miliónů 
km od Slunce. Asteroid typu S je 
doslova poset četnými krátery, které 
byly pojmenovány (a to je pro nás 
nejvíce zajímavé) po význačných 

lázeňských městech celého světa. A 
tak se stalo, že sice velmi daleko od 
planety Země, ale velice blízko sebe 
navzájem (pro Vaši představu jakoby 
mezi Karlovými Vary, Bečovem a 
Bochovem) leží místa nazvaná 
kupříkladu Aix (Francie) Baden − 
Baden (SRN), Bath (Anglie),  
Calistoga (USA), Carlsbad (tedy 
Karlovy Vary), Helwan (Egypt), 
Ixtapan (Mexiko), Loutraki (Řecko), 
Spa (dobře známé z křížovek − Belgie), 
či Tang − Shan (Čína), ale i Marienbad 
(Mariánské Lázně) jako druhé české 
lázně, kterým se dostalo té cti mít svůj 
vlastní kráter na asteroidu Gaspra.
Kráterů na Gaspře je celkem jedenatři−
cet a svých názvů se dočkaly až poté, 
co byly podrobně zmapovány družicí 
Galileo (USA) dne 29. října 1991. Z té 
doby také existuje skvělá fotodoku−
mentace.

Podrobnosti dohledáte na interne−
tovém serveru 
http://planetarynames.wr.usgs.gov.

Na Vaše otázky velmi ochotně 

odpoví také vedoucí karlovarské 
hvězdárny Miroslav Spurný, tel.: 353 
225 772, nebo mobil 608 257 620, 
který přednáší o kráterech na Gaspře 
ve svém pořadu „Lázeňský trojúhel−
ník.“

Alexandr Klimeš

TELEGRAFICKY
Zastupitelstvo města na svém 
únorovém jednání schválilo 
pojmenování nové ulice na 
Hůrkách po zakladateli karlovar−
ské hvězdárny Františku Krejčím.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2003/2004

byl stanoven v termínu
16. a 17. dubna od 14.00 do 16.00 hodin

ve všech mateřských školách na území města Karlovy Vary.

odbor školství a tělovýchovy

Divadlo Dagmar

10 15

10 15

10 15

10 15

internáty

gymnázium

Střední pedagogická škola

L i kid c á

DIVADLO DAGMAR LETÍ DÁL

KARLOVY VARY DALEKO VE VESMÍRU DIVADLO DAGMAR
zve na premiéru

večeru monodramat 

ČEKÁNÍČEKÁNÍ
29. března v 19.30

v budově SPgŠ 
(viz plánek)

A. Lustig, 
P. Kohutová, 

N. Pajanková: Modlitba 
pro Kateřinu 
Horowitzovou

a
Z. Šmíd, H. Franková, A. 

Franková: 
Lesk a bída Čekání
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Dívky do 15 ti let
Martina Moravčíková TJ Slovan, plavání, čtyřnásobná mistryně repub−
liky: vítězka mezinárodních závodů mladších juniorů − trojutkání Polsko, 
Slovensko, Česko, mistryně republiky starších žáků na 50 m a 100 m prsa, 
vítězka mezinárodních závodů v Darmstadtu  SRN, mistrovství ČR 
dospělých bronzová medaile na 200 m prsa, stříbrná medaile na 100 m 
prsa časem 1:11,5 = český rekord staršího žactva
Lucie Pražáková TJ Lokomotiva, šerm, 1. místo Český pohár kord žačky, 
3. místo Český pohár kord kadetky, MČR zlatá medaile kord žačky 
jednotlivci, MČR bronzová medaile kord žačky družstva, MČR stříbrná 
medaile kord juniorky jednotlivci, MČR zlatá medaile kord juniorky 
družstva
Alžběta Zýková TJ Lokomotiva, šerm, 1. místo Český pohár kord žačky, 
1. místo Mistrovství ČR kord žačky, 2. místo Český pohár kord kadetky, 
3. místo Mistrovství ČR kord kadetky
Radka Světlíková AŠSK Růžový Vrch, judokwai, Mistryně České 
republiky v r. 2001 a v r. 2002

Chlapci do 15 ti let
Petr Stolár AC START, atletika, starší žák (*1987) mistr ČR v hale i 
venku, ve skoku dalekém (670 m), vytvořil oddílový rekord žactva i 
krajský rekord, reprezentoval ČR, 2. místo MČR (60 m) 2x 3. místo MČR 
(60 m, 150 m)
Petr Krupař TJ Lokomotiva, šerm, 1. místo Český pohár za sezonu 
01/02, 1. místo Český pohár 02/03, podzimní část, 1. místo Mistrovství 
ČR 02/03, podzimní část, MČR bronzová medaile kord žáci jednotlivci, 
MČR stříbrná medaile kord žáci družstva, vítěz MT Czech Open 02 kord 
žáci
Tibor Szabó AŠSK Růžový Vrch, judokwai, 2. místo Mistrovství České 
republiky 2002

Dívky do 20 ti let
Tereza Brantlová  a Šárka Chocholatá  BK Lokomotiva, basketbal, 1. 
místo na Mistrovství Evropy žen do 20 ti let, Zagreb, Chorvatsko, 1. 
místo v Národní lize žen
Petra Šípová AC START, atletika, běh 3. místo Mistrovství ČR  1500 
m
Petra Šípová AC START, duatlon, 1. místo Český pohár duatlon, 3. 
místo Český pohár celkově
Jitka Moudrá AC START, atletika, 2x 3. místo MČR ve skoku vysokém 
(173 cm)
Kamila Valhová  TJ Lokomotiva, šerm, 1. místo Mistrovství ČR 02/03 
kordu juniorek, 2. místo Mistrovství ČR 02/03 kord žen, 2. místo Český 
pohár kord juniorek 01/02 a podzimní části ČP 02/03, 10. místo 
Mistrovství Evropy juniorek v kordu družstev
Kateřina Macháčková Karate Klub z Kickbox týmu Porcelán Loučky, 
karate, vybojovala 3 tituly, mistryně republiky ve full kontaktu, v light 
kontaktu a kickbox lowkick v kategorii žen nad 65 kg
Pavla Birková SKP Hvězda, judo, 2. místo Mistrovství republiky Jičín, 
váha do 70 kg

Chlapci do 20 ti let
Michal Buchtel SK Hubertus, vodní slalom, 1. místo MS juniorů (závod 
družstev), 11. místo MS juniorů (jednotlivci), 3. místo SP juniorů, 1. místo 
MČR juniorů v kat. K1m mladší dorost, 2. místo MČR juniorů v kat. K1m  
junioři, 3. místo na mezinárodním závodě seniorů v Polsku, zisk 1. VT 
mužů, juniorský reprezentant
Milan Novotný AC START, atletika, Mistr ČR na 100 m, 3. místo na MČR 
na 60 m, reprezentant ČR, splnil limit IAAF na MS juniorů, náhradník na 
MS juniorů, oddílový rekord dospělých
Jonáš Mach SK Černé piraně, softball, 2. místo Junior roku 2002, 
nejlepší nadhazovač, širší kádr seniorské reprezentace, objev roku 2002, 
člen juniorské reprezentace ČR − juniorský titul mistrů Evropy 2002
Tomáš Toka SK Černé piraně, softball, vícemistr ČR 2002 člen juniorské 
reprezentace ČR −  juniorský titul mistrů Evropy 2002, objev roku 2002
Ota Řezanka TJ Lokomotiva, šerm, 2. místo MČR 02/03 podzimní část, 
3. místo Český pohár za sezonu 01/02, MČR stříbrná medaile kord muži, 
člen reprezentačního týmu ČR kordu mužů, startoval na ME v Moskvě, 
MS Lisabon, na 4 turnajích Světového poháru,
Lukáš Mensator HC Energie, hokej, brankář, 4 reprezentační zahraniční 
turnaje, 3x vyhlášen nejlepším brankářem turnaje, bronzová medaile na 
MS osmnáctiletých (historicky první medaile juniorů pro ČR), nejlepší 
brankář šampionátu, zařazen mezi all stars na MS 2002, mezi třemi 
nejlepšími hráči týmu ČR na MS, člen reprezentačního týmu, který v září 

02 zvítězil na turnaji hokejistů do 20 let ve Švýcarsku, letos nejmladší 
hráč NHL za Vancouver Canucks, hvězda přípravného kempu ve 
Vancouveru (všechna utkání vítězná), hraje v celku Ottawa 67´s, vyhlá−
šen nejlepším nováčkem kanadské juniorské Ontario Hockey League, 
zařazen do reprezentačního týmu ČR na MS hokejistů do 20 let v Kanadě
Radek Handlíř Family Luky s.r.o., kulturistika, 3. místo na mezinárod−
ním mistrovství SR v kulturistice dorostenců v kat. nad 80 kg, mistr ČR 
v kulturistice dorostenců v kategorii nad 80 kg
Jan Vanke SK Liapor, nohejbal, 2. místo dorostenecká liga, kapitán 
týmu dorostenců, hráč ČR na mistrovství světa v maďarském 
Srombately, titul mistra světa ve dvojicích (s Jiřím Mrákavou), stříbrná 
medaile ve trojicích
Jan Panuška OK1KVK, radioamatér, 1. místo v soutěži posluchačů „OK 
Maraton 2002“ v kategorii II.  OK1KVK národní soutěž

Ženy
Jaroslava Budíková TJ Slavia, cyklistika, 6. místo MS silnice, 18. místo 
MS časovka, 1. místo Mistr. ČR silnice, 2. místo v celkovém hodnocení 
Extraliga masters 2002, 1. místo Krajský pohár  časovka, silnice
Jana Štíplová AC START, triatlon, 3. místo Český pohár, 3. místo 
Mistrovství ČR
Mgr. Petra Lukášová Family Luky s.r.o., kulturistika, mistryně  ČR 
v kategorii nad 57 kg, 5. místo na ME nad 57 kg, 4. místo na MS do 57 kg, 
3. místo na mezinárodní pohárové soutěži GRANT PRIX PEPA OPAVA

Muži
Marek Oravský Karate Klub, full kontakt, titul mistra světa asociace 
WKA i titul vicemistra světa v asociaci IAKSA, muži na 91 kg
Oldřich Novák AC START, duatlon, 2. místo Mistrovství ČR v dlouhém 
duatlonu
Karel Bláha SK Liapor, nohejbal, kapitán reprezentace ČR na MS 
v maďarském Srombately 2002, Mistr světa ve dvojicích (s Josefem 
Tirpákem), zisk mistrovského titulu v roce 2002 v extralize mužů
Roman Kaločai Karate Klub, karate, v Itálii na MS asociace WKA 
bronzovou medaili v light kontaktu mužů nad 91 kg
Miki Záhorec Karate Klub, karate, vítěz Národního poháru, titul 
vicemistra republiky ve sportovním karate, v kategorii kumite mužů
Petr Šetek, Miroslav Starý SUPERMOTO Mezinárodní a národní mistr 
České republiky pro rok 2002 (jednotlivci i družstva)
Jiří Kovář TJ Slavia, triatlon, 3. místo Mistrovství světa Sedlčany, 1. 
místo Mistrovství ČR Sedlčany
Radoslav Krummer TJ Slavia, cyklistika, 1. místo Mistr. ČR časovka, 
Extraliga masters 3. místo Mistr. ČR silnice, 13. místo MS časovka, 1. 
místo Krajský přebor

Družstva
Starší dorostenky BK Lokomotiva, basketbal, 1. místo v extralize 
starších dorostenek, 4. místo Mistrovství republiky starších dorostenek
Muži SK Liapor, nohejbal, zisk čtvrtého titulu v extralize za sebou 1999 − 
2002, v PMEZ 6. ročník 2002 Brašov Rumunsko, čtyři hráči oddílu 
v reprezentaci ČR, největší zastoupení ze všech oddílů 
Žáci TJ Lokomotiva, šerm, 2. místo MČR kord žáci: Hricko Ondřej, 
Krupař Petr, Skála Tomáš, Petr Sušanin
Juniorky TJ Lokomotiva, šerm, 1. místo MČR kord juniorky: Valhová 
Kamila, Pražáková Lucie, Zýková Alžběta,
Družstvo AC START, duatlon, 1. místo Mistrovství ČR v dlouhém 
duatlonu Tomáš Báča, Jan Kovalovský, Lubomír Bábek, 2. místo Český 
pohár v duatlonu
Ženy BK Lokomotiva, basketbal, 1. místo  v Národní lize žen
Junior team OK1KVK, radioamatéři, Rybka, Panuška, 1. místo 
v Mistrovství ČR juniorů na VKV v kategorii I.  2m, Blahout, Rota, 3. 
místo v Polním dnu mládeže 2002 v kat. I. Pačíska, Manca, dále účast na 
všech hlavních evropských mezinárodních závodech, kde se v konkuren−
ci se zkušenými kolektivy dospělých prosadil i v národním hodnocení

Tělesně postižení
Milan Man SK KONTAKT, plavání, 2. místo v disciplině 50 m znak  čas: 
0:52,34, červen 2002 na Mistrovství České republiky v Brně mezi 
dospělými ve své kategorii S9 2. místo, říjen 2002 nominace na 
Mezinárodní závody Visegrad Cup v Brně, kde v silné konkurenci 
zahraničních účastníků obsadil 4. místo v disciplině 100 m znak, pouze 
0,63 vteřiny za třetím závodníkem z Maďarska, časy: 100 m znak 1:50,2, 
50 m znak 0:49,78 osobní rekord.

Zpracovala: Anna Procházková
Ocenění sportovci jsou vyznačeni barevně

NOMINACE NA NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE ROKU 2002



NA AKTUÁLNÍ TÉMA 7

Bytová jádra blokpanelových a 
pane lových  by tových  domů  
postavených v minulé době v naší 
republice byly stoprocentně výrobky 
lehké prefabrikace, tedy opláštěné 
umakartem, resp. jinými podobnými 
materiály na ocelové kostře. Tato 
jádra jsou a byla vždy předmětem 
kritiky většiny uživatelů. Proto dnes, 
kdy je dána uživatelům bytů možnost 
se o své byty více starat a vylepšovat 
je, dochází v poměrně velkém 
množství případů k situaci, kdy jsou 
umakartové příčky demontovány a 
v původním či změněném půdorys−

ném uspořádání  nahrazovány 
materiály novými, často na silikátové 
bázi včetně keramických obkladů a 
dlažeb. Jako nové materiály příček 
bytových jader se využívá porobeton 
tlouštek 75 a 50 mm, dále sádrokarto−
nové příčky tloušťky 75 a 100 mm 
systému KNAUF.

Když byly dodnes stojící panelové 
domy navrhovány a stavěny, hmotnost 
jednoho bytového jádra činila něco 
kolem 100 až 150 kg. U rekonstruova−
ných příček bytových jader včetně 
keramických obkladů a dlažeb se 
hmotnost pohybuje u porobetonových 
silikátových příček běžně kolem 2,5 
tuny, u sádrokartonových obložených 
příček kolem tuny jedné. U vyzdíva−
ných jader jsou tedy zatěžovací účinky 
mnohem vyšší  než původní.

Jde tu o zatížení, která mnohonásob−
ně převyšují účinky původních příček, 
a to se jedná pouze o jediný byt. 
Uvědomme si, že u věžových domů je 
v sekci nad sebou i 12 bytů a u 
řadových 8. Rozhodnou−li se všichni 
uživatelé (vlastníci) těchto bytů 
vyměnit jádra a nahradit původní 

lehké konstrukce jádry ze zděných 
příček, jde již o poměrně velké 
přitížení původních panelových domů 
včetně základů!

Je známo, že panelové domy 
vykazují závady a problémy. Některé 
více, jiné méně. Styky panelů mnohdy 
rozhodují o celkové stabilitě a 
nosnosti domů. K přitěžování 
panelových domů je nutné přistupovat 
jako k celku, nestačí posoudit jen 
stropní panel na nové zatížení.

Stavební úřad na základě těchto 
poznatků upozorňuje vlastníky a 
sd ružen í  v l a s tn íků  by tových  
panelových domů na tato nebezpečí. 
Doporučuje komplexní statické 
posouzení celého bytového panelové−
ho domu a teprve na jeho základě 
vydat souhlas vlastníka či spoluvlast−
níka k rekonstrukci bytového jádra.

Upozorňujeme, že k návrhu na 
vydání stavebního povolení na 
r ekons t rukc i  by tového  j ád ra  
v bytových panelových domech bude 
stavební úřad vyžadovat statické 
posouzení nejen stropu, ale i svislých 
nosných konstrukcí, stěn ze škvárobe−

tonu a základů. Jedná se o systémy G3 
v Drahovicích a Rybářích, G 57 
řadové a věžové v Drahovicícha a 
Tuhnicích, T 06B/KV 60 léta 
v Drahovicích, Staré Roli, na 
Růžovém Vrchu, Čankovské, Doubí (i 
samostatná výstavby v Karlových 
Varech) T 06B/KV z osmdesátých let 
řadové a věžové na sídlištích 
Č a n k o v s k á  a  R ů ž o v ý  V r c h .  
Vyzdívaná bytová jádra budou 
v těchto domech povolována zcela 
výjimečně jen na základě doporučení 
statiků po uvedených posouzeních.

Dle pokladů Ing. Josefa Kvardy, 
statika a konstrukce staveb.

Ing. Ivana Doubová, 
vedoucí stavebního úřadu

MĚSTO 
KARLOVY VARY

vyhlašuje
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 
č. 187/1991 Sb., o sestavování 
konkursních komisí a pravidlech 
jejich činnosti pro konkursní 
řízení na vybrané funkce v oblasti 
školství, ve znění pozdějších 
předpisů,

konkurs na funkci 
ředitele

základních škol 
v Karlových Varech:

Krušnohorská 11
Konečná 25
Truhlářská 681/19
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15

Předpokládaný nástup do funkce 
dne 1. 8. 2003
Požadavky:
− ukončené vzdělání a pedagogická 
praxe podle vyhlášky MŠMT ČR 
č.139/1997 Sb., o podmínkách 
odborné a pedagogické způsobi−
losti pedagogických pracovníků a 
o předpokladech kvalifikace 
výchovných poradců, znalost 
školských předpisů, občanská a 
morální bezúhonnost, dobrý 
zdravotní stav, manažerské 
předpoklady.
K přihlášce přiložte:
− úředně ověřené kopie dokladů o 
dosaženém vzdělání, doklad o 
průběhu zaměstnání potvrzený 
posledním zaměstnavatelem, 
strukturovaný životopis, koncepci 
rozvoje školy (max. 4 strany 
strojopisu formátu A4), výpis 
z rejstříku trestů (ne starší 3 
měsíců) nebo doklad o jeho 
vyžádání, lékařské potvrzení o 
zdravotní způsobilosti k výkonu 
funkce, čestné prohlášení dle § 4 
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Přihlášky podávejte na podatelnu 
Magistrátu města Karlovy Vary 
nebo zasílejte na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary 
odbor školství a tělovýchovy

Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

do 31. března
Na obálku uveďte heslo: 
„Konkurs ZŠ“ Další informace 
na telefonu: 353 118 415.

Upozornění pro podnikatele
Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří dosud v souladu 
s přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů, nedoložili doklady prokazující splnění odborné 
způsobilosti k provozování následujících živností:

•  průvodcovská činnost
a) horská,
b) tělovýchovná a sportovní,
c) v oblasti cestovního ruchu,

•  poskytování tělovýchovných služeb,
• provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících 

k  regeneraci a rekondici,
• činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,
• masérské, regenerační a rekondiční služby,
• provozování solárií,
• obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy,

drezúra zvířat,
že v pondělí dne 31. března končí lhůta

pro jejich doložení. Pokud nebudou požadované doklady v zákonem 
stanoveném termínu předloženy, přistoupí obecní živnostenský úřad 
k uložení sankce. Bližší informace lze získat v úřední dny tj. v pondělí a ve 
středu přímo na Obecním živnostenském úřadě, U Spořitelny 2, Karlovy 
Vary nebo na telefonu č. 353 118 693 − 697.

Bc. Jaroslava Jirkovská,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Výzva řidičům
Pondělí co pondělí se tvoří v hale 
budovy Městské policie Karlovy Vary 
nekonečné fronty občanů. Stojí v 
nich vesměs samí žadatelé o 
povolenky vjezdu do lázeňského 
území a jak z evidence těchto povolení 
vyplývá, lidé si je nechávají nejčastěji 
vystavovat na jeden týden − a to 
přesto, že se tak děje opakovaně i po 
dobu několika měsíců.
Dav lidí v dopoledních hodinách 
roste stejně jako jejich nervozita...
Řešení problému se nabízí hned dvojí:
− to první předpokládá vystavení 
povolenky na delší časový úsek než je 
právě zmiňovaný týden. Tím se také 
uníží počet úkonů u přepážky...
− druhé řešení také není složité: 
zažádáte−li si o vystavení povolenky 
tak, aby její obnova vycházela na jiný 
den v týdnu, než právě na pondělí.

Bc. Marcel Vlasák,
velitel MP Karlovy Vary

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD
V lednu tohoto roku vydal 
Dopravní podnik Karlovy Vary, 
a.s. brožuru obsahující jízdní řády 
všech linek MHD a lanových drah. 
Brožura ve formátu A6 je za cenu 
35,−Kčb k dostání v předprodeji 
jízdenek MHD v Zeyerově ulici 11 
a 19, v infocentru na Dolním 
nádražía v dalších vybraných 
prodejnách tiskovin. 

Centrum služeb pro zdravotně postižené 

10. ples Harmonie10. ples Harmonie
sobota 5. dubna 2003 od 19.30 hod.

Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Účinkují: Marcela Holanová, Mažoretky Bonbon

K tanci hrají: Duo Olga a Irena, Karlovarské trio, O.K. - 4
Vstupenky k dostání v Centru služeb, Vítězná 56, Karlovy Vary

Vás zve na

tel.: 353 234 666, 603 725 000, cena 40, 70, 90 Kč

PROBLEMATIKA BYTOVÝCH JADER − STATICKÁ DOPORUČENÍ
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ART 38 A.S. UMĚLECKÁ AGENTURA KARLOVY VARY

Západní 63, tel.: 353 226 607
10. 3. 19.30 Thermal, malý sál MAE MOORE − hvězda kanadského 

folku vystoupí v rámci evropského turné
12. 4. 16.00 Thermal, velký sál DÁDA Patrasová − pořad pro děti

DIVADELNÍ STUDIO D3
13.. 3. 19.30 Husovka Karel Tachovský: Mor (Boccacciovské 

variace), příběhy z Dekameronu v režii Anny Ratajské

FILMOVÝ KLUB
Vítězná 48, tel.: 353 229 185

13. 3. 19.30 Ostrov, Korea 2000
20. 3. 19.30 Kandahár, Írán 2001
27. 3. 19.30 Kytice z 1000 a 1 noci , Itálie 1974
3. 4. 19.30 Bouřlivá svatba, Indie 2001

10. 4. 19.30 Chrustaljove, vůz!, Rusko 1998

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

do 27. 3. Výtvarné práce studentů, První české gymnázium 
Karlovy Vary

od 2. 4. Vyprávění o … ZUŠ Chodov

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

Každý pátek a sobota
Březen 19.30 Smrt v přímém přenosu − pořad

20.30 Klenoty jarní oblohy − pozorování noční oblohy, 
je−li jasno

Duben 20.30 Smrt v přímém přenosu − pořad
21.30 Klenoty jarní oblohy − pozorování noční oblohy, 

je−li jasno

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388, e−mail: gukv@volny.cz
Otevírací doba: úterý − neděle 9.30 − 12.00 a 13. 00 − 17.00

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy
13. 3. 19.30 Adash, koncert židovských písní v podání 

šestnáctičlenného pěveckého sboru
20. 3. 17.00 vernisáž Jiří Kovařík − obrazy, kresby, průřez 

monumentální především figurální tvorbou představitele 
magického realismu, (do 4. 5.)

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e−mail: klubpaderewski@volny.cz"
16. 3. Z. Šmíd, H. Franková: Strašidla a krásné panny, 

Divadlo Dagmar uvádí dramatizaci karlovarských 
pověstí podle stejnojmenné knihy Zdeňka Šmída, 
účinkují: M. Hniličková, L. Hodoušová, L. Lísková, 
M. Samec, H. Franková

17. 3. 18.30 Lída Škapíková − Tibet, vernisáž výstavy fotografií 
karlovarské autorky (do 25. 4.)

19.30 Jihoafrický okruh, cestovatelské pondělí pokračuje 
dalším pořadem povídání a projekce diapozitivů 
cestovní kanceláře S.E.N., tentokrát na téma Jižní 
Afrika

23. 3. Pavel Fajt & Stěpanida Borisova (Jakutsk), šamanské 
duo sólistky jakutského Národního divadla a 
vynikajícího bubeníka a frontmana mnoha 
avantgardních hudebních formací, originální 
představitelé world music koncertující po celém světě s 
netradičními lidovými písněmi, s ojedinělým hlasovým 
výrazem a virtuózními rytmickými improvizacemi, 
překvapivé a podmanivé umělecké spojení, které oživí 
atmosféru zaniklých časů dálné Sibiře

27. 3. Radůza, kultovní osobnost české folkové scény, 
skladatelka, harmonikářka a svérázná interpretka 
originální textů, jedna z nejosobitějších postav současné 
generace českých písničkářů se skladbami z loňského 
alba Andělové z nebe, ale i s novými písničkami

do 16. 3. Jan Oupický − Tajemné ulice vesmíru, výstava 
karlovarského autora

 
vyprodáno pro školy

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

27. 3. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert − cyklus A
Antonín Dvořák: V přírodě, předehra, op. 9, Josef 
Slavík: Koncert a moll pro housle a orchestr, Johannes 
Brahms: Symfonie č. 3, F dur, op. 90, sólo: Jitka 
Nováková  housle, dirigent: Mário Košik

10. 4. 19.30 Lázně I Abonentní koncert − cyklus B
Johann Sebastian Bach: Suita č. 3 D dur, Antonio 
Vivaldi: Koncert pro dvě trubky C d, Georg Phillip 
Telemann: Koncert pro trubku C dur, Joseph Haydn: 
Symfonie č. 94 G dur “S úderem kotlů,” sólo: Miroslav 
Kejmar a Zdeněk Vikor − trubky, dirigent: Charles 
Olivier Munroe

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel: 353 226 253

19. 3. 17.00 vernisáž výstavy Tradice a zvyky v Krušnohoří
10. 4. 19.00 Oči duchů a prsatý muž − přednáška Josefa Formánka

16. 4. 9.00 − 19.00 Velikonoce v muzeu na téma Tradice a zvyky 
v Krušnohoří, po celý den si budou moci děti s řemesl
níky vyzkoušet staré techniky přímo na místě (technika 
zdobení kraslice voskem, výrobu pomlázek, háčkování 
krajkových deček a paličkování
Dopolední představení: Divadelní a hudební kroužek 
Pedagogické školy v K. Varech

17.00 Dyleň − samostatný program lidového souboru

KARLOVARSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, Karlovy Vary

do 13. 4. Siberut − ostrov duchů Prsatého muže, výstava

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA, Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883

8. 3. 19.30 William Shakespeare: Večer tříkrálový, MDKV, jedna 
z autorových nejslavnějších a nejhranějších komedií, 
režie: Oto Ševčík

9. 3. 15.00 Marie Petrovská: O mlsném Matesovi a princezně 
Terezce, Divadlo "M" Duchcov, hudební pohádka o 
ulhané princezně, která se dostala až do pekla, režie: 
Marie a Milan Petrovští

11. 3. 19.30 P3 Friedrich Dürrenmatt: Play Strinberg, Divadlo 
Ungelt Praha, "Šťastné manželství je malér. Manželství 
je vůbec malér." režie: Hana Burešová, hrají: Chantal 
Poullain, Jiří Lábus a Miroslav Etzler

13. 3. 19.30 Maria Lado: Obyčejný příběh, MDKV, laskavý a 
humorný příběh o lásce, která hledá sama sebe, režie: 
Oxana Smilková

16. 3.  19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, ve spolupráci Městského divadla v KV a 
Operního studia MPCAD, divadelní inscenace duetů, 
árií a slavných scén z operet Emmericha Kálmána, árie 
a dueta zazní v německém originále, překlad na titulko
vacím zařízení, režie: Dalibor Janota, dirigent: Josef 
Chaloupka, účinkují: mladí operní pěvci a sólisté 
předních operních scén

19. 3. 19.30 P1 premiéra Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV, je 
krásný, mladý, úspěšný, přišel totiž na to, že jediný 
způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu, pobaví 
vás k smrti! režie: Viliam Dočolomanský, hrají: Matej 
Matejka, Pavel Liška, Radek Bár, Eliška Vavříková, 
Hana Franková, Daniel Červinka, Helena Karochová − 
Novotná, Karel Beseda, Zbigniew Kalina, Hana 
Varadzinová, Monika Fejglová, Karel Šimandl, Jan 
Koníček a Saša

20. 3. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační 
komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Petr Veselý

23. 3. 15.00 Simona Votyová: Dalmatin Barvička, Bambino−style 
s.r.o., dětský pohádkový muzikál s krásnou princeznou, 
dalmatinem Barvičkou, opičkou Olou, beruškou 
parádnicí a dalšími

Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová, odbor lázeňství a kultury
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DIVADLO HUSOVKA
Husovo nám. 2, tel.: 353 225 801, 353 221 883

11. 3. 19.30 PH Woody Allen: Mocná Afrodíté, DISK DAMU, příběh 
několika současných Newyorčanů stylizovaný do formy 
antické tragédie je kaskádou komických a groteskních 
situací, plných neopakovatelného ironického humoru 
Woodyho Allena,  režie: Svatopluk Skopal.

12. 3. 19.30 SKURPULE II Válka v Iráku, nový cyklus debatních 
večerů, tentokrát se senátorem Janem Rumlem

14. 3. 21.00 WWW.BAND.CZ, pocta Milesi Davisovi, s big 
bandem vystoupí zpěvačka Magdalena Rezková, 
záznam koncertu vyjde na CD, u toho nemůžete chybět!

FESTIVAL KABARET LIVE
pátek 21. března − neděle 23. března

Po úspěšném loňském osahání terénu je tu 1. ročník festivalu věnované−
mu kabaretnímu žánru. Řadu představení uzavírá každý večer koncert. 

Bohatý program sledujte na zvláštních plakátech.
28. 3. 21.00 Milan Svoboda Recital, kompozitér a klavírista s ryzím 

jazzovým srdcem přizval výtečného vibrafonistu Radka 
Krampla, představí se oba jen sólově nebo dojde i na 
duet?

11. 4. 19.30 Alan Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci, Ervěnické 
národní divadlo¨

Změna programu vyhrazena
Sestavila: Jitka Arnoldová, odbor lázeňství a kultury

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

13. 3. 18.00 Na duchovní cestě Viktor Gajdoš
14. 3. 20.00 Tajemství kompozitních horoskopů úspěšná metoda 

srovnávání partnerských horoskopů Antonín 
Baudyš jr.

17. a 24. 3. 10.00 − 11.30 Tai − chi sestava cviků určená pro zdraví, dobrou 
náladu a lepší pohyblivost Martina Hrnková

18. 3. 18.00 Doteky živé cesty reiki, reiki živě tady a ted´Mudr. 
Petr Kadleček

25. 3. 18.00 Doteky živé cesty reiki, reiki v praxi Mudr. Petr 
Kadleček

27. 3. 18.00 Podstata dochovních nauk Viktor Gajdoš
5. 4. 10.00 − 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ praktická ukázka 

všech aktivit Regeneračního centra ZDARMA

DYSLEKTICKÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Karlovy Vary, Mozartova 7

Máte doma prvňáčka (druháčka), pro kterého jsou 
písmenka nebo čísla "začarovaná" a domácí příprava či 
ranní odchod do školy je pro vás oba stresující?
Vyžaduje vaše ratolest - speciálně pedagogickou péči 
(speciální pomůcky a postupy)
- individuální přístup (max. 12 dětí ve třídě)
- zvýšenou pozornost
- respektování pomalého osobního tempa?
Navštivte nás! V klidném prostředí rodinné vilky, na 
základě mnohaletých zkušeností (škola funguje od roku 1971) 
pomáhají naši speciální pedagogové překonávat úskalí 
všech specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie…
Plníme osnovy základní školy.
Těšíme se na Vás!

Kontakt : 353 224 241
Dny otevřených dveří: 19. a 21. března od 8.00 do17.00

BŘEZEN − MĚSÍCI INTERNETU

VŠECHNY AKCE  JSOU ZDARMA

Krajská knihovna Karlovy Vary
Všechna oddělení hlavní budovy a pobočky

(Čankovská, Drahovice, Růžový Vrch, Stará Role, Studijní odd., Tuhnice, 
Vzdělávací centrum)
PRO DĚTI − celý měsíc přístup na INTERNET − 0,50 Kč/1 minuta, 
HLAVNÍ BUDOVA − I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary 360 01 
ČÍTÁRNA tel. 353 221 365 linka 23
NEBOJTE SE INTERNETU  Klub diabetiků 12. 3. a 19. 3. od 14.00 do 
16.00 hodin
Individuální instruktáže − seznámení s databázemi dostupnými v knihovně
Práce s on−line katalogem knihovny
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ,  tel. 353 221 365 linka 21
Soutěž MOJE OBLÍBENÁ INTERNETOVÁ ADRESA a co na ní najdu
Soutěž WEBÍK  o nejlepší www stránky dětských oddělení veřejných 
knihoven
Dotazník  JAK VYUŽÍVÁŠ INTERNET
Letáčky se zajímavými internetovými adresami pro děti
Akce pro školy  práce s INTERNETEM
INTERNETOVÁ PORADNA pro děti  jak si udělat svou webovou stránku 
a jak vyhledávat na internetu
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ,  tel. 353 221 365 linka 28
Průvodce hudebními servery  webové hudební adresy
Individuální instruktáže − práce s CD−ROMy
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ  Karlovy Vary−Drahovice, Lidická 40, budova 
SPgŠ, tel. 353 224 034
Letáky webových adres pro děti, studenty, ženy, muže, seniory
Letáky − PERIODIKA na webu, ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA na 
webu
Ukázky − Internetové noviny na webu − ukázky práce s CD−ROMy
Ukázky práce s databázemi ANOPRESS, ProQuest, EBSCO, 
Oxford Reference Online
Akce Vzdělávacího centra Krajské knihovny
Lidická 40, Karlovy Vary 360 20, tel: 353 234 542
www.knihovna.kvary.cz, e−mail: budikova@knihovnakv.cz
Každé březnové pondělí 10. 00  12. 00 Internet pro seniory
14. 00  18. 00 Práce s internetem pro veřejnost
Každé březnové úterý 15.00  17. 00 Praktická výuka vyhledávání v on−line 
katalogu knihovny
Každý březnový čtvrtek 10. 00  12. 00 Internet pro seniory
Každý březnový pátek 10. 00  12. 00 Internet pro seniory
Po celý měsíc Ukázky práce s databázemi ANOPRESS, ProQuest, EBSCO, 
Oxford Reference Online
středa 12. března od 17.00 APRÍLOVÉ KNÍŽKY vernisáž výstava kurióz−
ních knižních vazeb Libora Michaláka − uvede Milan Kodejš a Zdeněk Sláma 
− potrvá do 5. dubna

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA

25. 3. 19.30 Zuzana Navarová & KOA, autorku a zpěvačku 
Zuzanu Navarovou doprovodí v barevném multikultur−
ním projektu František Raba (kontrabas), Mário Bihári 
(akordeon), Omar Khaouaj (kytara) a Camilo Caller 
(bicí)

26. 3. 19.30 P2 Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV, už nic nebude 
jako předtím, režie: Viliam Dočolomanský

29. 3. 19.30 Florimon Hervé: Mam´zelle Nitouche, Městské divadlo 
v Ústí n. Labem, jedno z nejhranějších děl pařížské 
operety s řadou komických situací, režie: Libor Žídek, 
dirigent: Pavel Baxa/Norbert Baxa

30. 3. 15.00 P9 Klára Peřinová: Smolíček Pacholíček, Divadlo Alfa 
Plzeň, nová verze známé pohádky se odehrává 
v hudebním lese, režie: Michal Hecht

2. 4. 19.30 Václav Havel: Largo desolato, absurdní hra aneb česká 
klasika, režie: Andrej Krob

4. 4. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, situační komedie o 
tom, že mezi mužem a ženou je možné opravdu všech−
no, režie: Petr Veselý

5. 4. 19.30 Petr Iljič Čajkovkij: Labutí jezero, Městské divadlo 
v Ústí n.Labem

8. 4. 19.30 P3 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační 
komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné 
opravdu všechno, režie: Petr Veselý

9. 4. 19.30 W. Shakespeare: Večer tříkrálový, MDKV
10. 4. 19.30 Agatha Christie: Past na myši (Mousetrap), MDKV, 

divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie: 
Daniel Fleischer−Brown

PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
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SPORT
ATLETIKA

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

ACD Růžový Vrch, kontakt 353 564 366
Víceúčelové hřiště pro veřejnost (po, st, pá 15 − 19 hod.)

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

areál Dvory, kontakt 353 449 089
Bruslení pro školy: po −  pá 9.00  − 13.45
Bruslení pro veřejnost: po − pá 16.00 − 18.45

so 13.00 − 21.00
ne 13.00 − 18.45 

Komerční využití: po −  pá 19.00 − 21.00
so 9.45 − 12.45
 ne 9.45 − 12.45,  19.00 − 21.00

HOKEJBAL
OSHb Karlovy Vary, hřiště u ZŠ J. A. Komenského, kontakt 723 194 805
15. 3. od 9.30 Okresní hokejbalová liga  
16. 3. 10.00 Černá Plzeň Karlovy Vary − ROYAL Plzeň,  II. národní 

liga
16. 3. 12.00 CSKA Karlovy Vary − RAPID Plzeň  oblastní liga
16. 3. 14.00 Černá Plzeň Karlovy Vary − Třemošná B  II. národní liga
16. 3. 15.30 CSKA −  Heroika Plzeň  oblastní liga
30. 3. 9.30 okresní liga
6. 4. 9.30 okresní liga

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

kontakt 3543 564 104
TJ Stará Role, Jezdecký klub, Počernická ul., kontakt 353 562 816

Výuka jízdy, krytá hala.

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

kontakt 353 567 408
Kursy sebeobrany, aikida

KARATE, KICKBOX
Sportcentrum Mozartova 6, kontakt 353 221 043

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

B.O.S.S. KARLOVY VARY 
kontakt 353 567 519

Individuální výcvik sebeobrany pro děti i dospělé

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

Krajský přebor muži:
15. 3. 10.30 hřiště VTJ Tuhnice SK Buldoci − LOKO Karlovy Vary
29. 3. 10.30 hřiště SKP Hvězda SK Buldoci − SK Toužim

Divize muži:
23. 3. 10.0 hřiště Dvory (VTJ) SK Buldoci  − FK ČL Neštěmice

Česká divize st. dorost:
29. 3. 12.45 hřiště VTJ Tuhnice SK Buldoci − RAKO Rakovník

Česká divize ml. dorost:
29. 3. 15.00 hřiště VTJ Tuhnice SK Buldoci − RAKO Rakovník

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

8. 3. finálová skupina II. liga žen
9. 3. finálová skupina mladší dorostenky

15. 3. 17.00 LOKO −  SŠB Pardubice  extraliga starších dorostenek
15. 3. 19.00 LOKO −  LOKOMOTIVA Cheb  oblastní přebor muži
16. 3. 11.00 LOKO −  EOS Přerov  extraliga starších dorostenek
16. 3. 13.00 LOKO −  JISKRA Aš  oblastní přebor muži
22. 3. finálová skupina II. liga žen
23. 3. finálová skupina mladší dorostenky
5. 4. finálová skupina II. liga žen
6. 4. finálová skupina mladší dorostenky

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

kontakt 607 601 858
Možnost pronájmu dráhy

TJ Slávia, Polská 4, kontakt 353 585 438
15. 3. 9.00 Slávia A − LCS Praha
15. 3. 14.00 Slávia D − SKK Karlovy Vary
22. 3. 9.00 Slávia A − LCS Praha
22. 3. 14.00 Slávia D − SKK Karlovy Vary

28. − 29. 3. 12.00  turnaj VZP

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

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu golfové−
ho hřiště připraveny běžecké stopy

LK Mattoni, kontakt 353 586 229
15. − 16. 3. so − ne Boží Dar, Karlíkův Běh

PAINTBALL
Paintball club, Jaltská 7, kontakt 603 157 138, 603 207 059

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, kontakt 603 730 248

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

Synchronizované plavání

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

ŠACHY
KŠ TIETZ K. Vary, hrací místnost  salonek hotelu Marttel, Lidická 12,

  1. patro, kontakt 777 740 223

TENIS
TK Lokomotiva Karlovy Vary, tenisový areál Tuhnice, u stadionu Závodu 

míru, kontakt 353 224 771
do 28. 3. pronájem tenisové dvojhaly, od 1. 4. antukové dvorce
sjednávání trenéra, půjčování raket

TJ Slovan  Gejzírpark, Slovenská 5 A, kontakt 353 222 306
Pronájem dvorců, haly, sjednávání trenéra, půjčovaní raket
Změna programu vyhrazena               Sestavila Gabriela Hazuchová, OŠT

SK KARATE SÓTÓ

POŘÁDÁ NÁBOR DO ODDÍLU KARATE SÓTÓ

Nedovolte  svým dětem trávit volný čas na ulici!!!

SKMP podporuje program pro děti  prevence proti 

kriminalitě.

sekce ALLKAMPF JITSU

Cvičení probíhá každé ÚTERÝ od 16.30 do 18.00 

v tělocvičně MP Karlovy Vary, scházíme se ve vestibulu 

městské policie v 16. 20.

zájemci se mohou hlásit u instruktora p. Ponerta na 

mob.: 728 360 316 nebo tel.: 353 561 000 po 22.00 hod.

Cvičení je zaměřeno na rozvoj motoriky pohybu, 

dýchání, pohybovky, hry a základy gymnastiky pro 

bojová umění.

Je určeno pro žáky od 10ti do 12ti let.

RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA OK1KV
Sedlecká 5, Růžový Vrch, tel.: 353 578 700

Každé út 16.00 pracovní schůzky dospělých členů a pro veřejnost
Každou st 16.00 kroužek mládeže − radioamatérský dálkový provoz
Každý čt 16.00 kroužek mládeže − technika
20. 3. 16.00 Využití sluneční energie − přednáší T. Rota

ZÁVODY NA BLATENSKÉM VRCHU
15. 3. 10.00 Provozní aktiv VKV − Mistrovství ČR juniorů na VKV


