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K AR L O VAR S KÉ

Rada města vnímá výsledky 
komunálních voleb jako vzkaz voličů 
zajistit pro město stabilitu vedení po 
celé volební období. Současně chce 
pokračovat v trendu extenzivního 
rozvoje města ve všech oblastech, 
projevujícího se v dalším ekonomic−
ko−společenském růstu. Je nutné 
zabránit nejistotě, vznikající často ze 
zpožďování řešení ožehavých problé−
mů.

I světoznámé lázeňské město má své 
obyvatele, kteří mají potřebu přiměře−
ného bydlení, vyhovujícího zaměst−
nání, sportovního a kulturního 
vyžití a kvalitního života v kvalitním 
prostředí. Zajištění těchto základních 
potřeb občanů Karlových Varů bude i 
pro nás základním mottem pro rozho−
dování v příští čtyřech létech.

Nelze zajistit a zaplatit vše ihned. 
Lze však vypracovat moderní pro−

gram udržitelného rozvoje města, 
který na základě odborných analýz i 
projednání s občanskou i podnikatel−
skou veřejností určí posloupnost 
dílčích projektů i zajištění finančních 
prostředků. Takový program zpracu−
jeme v roce 2003 tak, aby byl pracov−
ním materiálem pro další léta. 
Kvalitně zpracovaný program rozvoje 
města je i podmínkou úspěšnosti 
žádosti o podporu z rozvojových 
programů ČR i EU, kterých chceme 
využívat více než v minulosti.

V průběhu roku 2003 chceme 
v oblasti bytové problematiky dosáh−
nout výstavby minimálně 20 malome−
trážních bytů. Zároveň považujeme za 
nezbytné vytvořit fond pro pomoc 
mladým rodinám při řešení otázky 
bydlení. Je nutné přikročit k rekon−
strukci ulic Jaltská a dr. Bechera a 
zahájit výstavbu pěší zóny TGM. 

V oblasti dopravy dojde k zahájení 
programu dopravy v klidu. V rámci 
grantového systému hodláme poskyt−
nout větší podporu sportovním a 
kulturním aktivitám.

Za prioritní projekty volebního 
období (do roku 2006) považujeme 
výstavbu minimálně 80 bytů a 
zároveň zajištění výstavby garážo−
vých domů; vybudování víceúčelové−
ho sportovně rekreačního zařízení a 
dalších možností sportovního vyžití a 
rozvoj zeleně, dětských hřišť a 
cyklistické dopravy v Karlových 
Varech. Nutné je vytvoření jasných 
pravidel v rámci urbanisticko−
architektonického řešení území, 
regulačních plánů. Aktivně se budeme 
snažit o podporu zaměstnanosti ve 
městě.

V dlouhodobém horizontu  
chceme klást důraz na projekty řešení 

UDĚLOVÁNÍ
CENY MĚSTA 

KARLOVY VARY
za rok 2002

Zastupitelstvo města Karlovy 
Vary vyhlašuje udělování Ceny 
města Karlovy Vary za rok 2002.

Cena města se uděluje jako 
morální ocenění autorů význam−
ných děl, objevů, vědeckých prací 
či osob, které podaly mimořádný 
výkon a ony samy nebo předmět 
jejich ocenění mají vztah ke 
Karlovým Varům.

Cena je udělována na základě 
písemného návrhu s podrobným 
zdůvodněním. Návrh musí obsaho−
vat celé jméno občana navrhované−
ho k ocenění a adresu jeho trvalého 
bydliště. Návrh předkládají 
členové Zastupitelstva města a 
komisí Rady města Karlovy Vary. 
Občané pak mohou podávat své 
návrhy prostřednictvím výše 
jmenovaných.

Termín podávání těchto návrhů 
na odbor lázeňství a kultury 
magistrátu je

do 31. ledna 2003
 − hodnoceným obdobím je rok 
2002.

Cena či Ceny města Karlovy 
Vary budou po vyhodnocení 
komise pro udělování ceny a 
konečném schválení zastupitel−
stvem města předány v měsíci 
květnu při příležitosti zahájení 
lázeňské sezóny 2003.

Marie Kubátová, 
odbor lázeňství a kultury 

dopravní infrastruktury města 
včetně realizace průtahu I/6, restruktu−
ralizace majetku města a celkového 
zvyšování prosperity Karlových Varů. 
Důležitá je též podpora projektů 
v oblasti poskytování služeb ve 
zdravotnictví a oblasti sociálních 
potřeb občanů.

Při plnění svého programového 
prohlášení chceme účinně spolupraco−
vat se všemi občany, s komisemi rady 
města, občanskými sdruženími a 
spolky, se státními i nestátními 
organizacemi a institucemi.

Mgr. Zdeněk Roubínek, 
Mgr. Jana Petříková, Ing. Jan Duda, 

Michal Mundl, Jiří Dietz, 
MUDr. Václav Larva, Martin Zeman, 

Ing. Václav Lupínek, 
Mgr. Jan Samec, Ing. Vít Hořejš, 

Pavel Škapík

Foto: Miloš Heller

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA
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kancelář telefon
Vrátnice 201
Telefonní ústředna 111
Bufet 427
Stavební archiv 353 222 506

VEDENÍ MĚSTA A MAGISTRÁTU MĚSTA
hlavní budova C 5. patro

506C Roubínek Zdeněk Mgr., primátor 35 322 3862
sekretariát primátora − Pokorná Alena 319

505A Petříková Jana Mgr., 1. nám. primátora 35 322 2246, 318
505C Duda Jan Ing., náměstek primátora 35 322 2735, 315
505B sekretariát náměstků primátora − Pivková Eva  316
502 Mundl Michal, náměstek primátora 35 322 2681, 317
501 Dietz Jiří, náměstek primátora 213
503 sekretariát náměstků primátora − Szabóová Hana 311
506A Havel Martin, tajemník 32 241 35, 312
506B sekretariát tajemníka a vedoucí odboru − 

Maršíková Hana 313
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

hlavní budova C 4. patro
410A Vydrová Johana Mgr., vedoucí  277
412 Klimeš Alexander, tiskový mluvčí města 431
413 Hradílková Jitka, asistentka vnějších vztahů, 

zástupce vedoucí 35 358 5063, 435
organizační oddělení

hlavní budova C 5. patro
504 Uxová Martina, vedoucí 325
504 rada města, zastupitelstvo města, komise RM 314

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ
hlavní budova C 1. patro

104 Víznerová Jiřina, vedoucí, personalistika, PaM 270
101 až 103 mzdová účtárna 303, 310, 131
105 administrativa, personalistika 304

ODBOR PRÁVNÍ
křídlo B 1. patro

124 Ficner Tomáš JUDr., vedoucí, sekretariát 430
131 Měkýšová Iva Mgr., zást. vedoucího, právník města 432
132 stížnosti 378

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
hlavní budova C 3. patro

306 Bönsch Petr, vedoucí 211
301 databáze, vývoj a podpora aplikací IS 141
302 internetové stránky, grafika 152
305 informační systém, podpora uživatelů  143
326 geografický informační systém 142

oddělení správy a servisu IT
304 Kochan Miloš, zástupce vedoucího odboru, 

vedoucí oddělení 144
303 servis výpočetní techniky, podpora uživatelů 221

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
hlavní budova C 3. patro

312 Gallová Jindřiška Ing., vedoucí odboru 35 322 4980, 284
hlavní budova C 4. patro

414 Kaňovská Hana Mgr., redaktorka KRL 309
hlavní budova C přízemí

009A a 010 ověřování 154, 287

kancelář telefon
011A a 011B podatelna 445, 205
015 informace, ztráty a nálezy 371

oddělení matriky
hlavní budova C 3. patro

311 Ježková Věra, vedoucí, asistentka vedoucí odboru 281
308 matrika, státní občanství 145

3 09 a 310 matrika 282, 283
oddělení přestupků

hlavní budova C 3. patro
318 Raková Zdeňka, vedoucí 220

3 14, 315 a 317 přestupky 444, 289, 146
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

hlavní budova C 1. patro
108 Štecherová Jana, vedoucí 207
111 evidence cestovních dokladů 126, 127
113 evidence obyvatel správního obvodu 148

křídlo B 1. patro
133A a 133B evidence občanských průkazů 134 − 6

hlavní budova C přízemí
012 evidence obyvatel města 128, 206
018A příjem žádostí o vydání OP a CD 129, 130, 372

oddělení hospodářsko − správní I.
hlavní budova C 3. patro

313 Borčová Světlana, zástupce vedoucí odboru, 
vedoucí oddělení 285

306A ekonom 288
316A evidence majetku, veřejné sbírky 286

hlavní budova C přízemí
019 pokladna 377
009 rozmnožovna 202

ODBOR LÁZEŇSTVÍ A KULTURY
křídlo A přízemí

43 Jeřábek Jiří, vedoucí odboru 380
43 sekretariát, ekonom odboru 228

oddělení kultury
křídlo A přízemí

41A Kubátová Marie, zástupce ved. odboru, vedoucí oddělení, 
kulturněspolečenské akce 271

41B lázeňství, ediční činnost, informační systém 273
41B dotace, kulturní akce, kronika 278
44 informační servis, internet, intranet 327

oddělení památkové péče
hlavní budova C 1. patro

106 a 107 památková péče 138, 153
ODBOR FINANCÍ A EKONOMIKY

hlavní budova C 4. patro
406 Knapová Miroslava Ing., vedoucí 353 222 766, 340
405 sekretariát, tomboly 295
416 finanční analytik 382

oddělení rozpočtu
hlavní budova C 4. patro

424 Stolínová Jiřina Ing., vedoucí 292
407A rozpočet města, příspěvkové organizace − rozbory 

a finanční plány 341
407B rozpočet města, příjmy města, rozpočtový výhled 342, 352

oddělení účetnictví
hlavní budova C 4. patro

401A Vyšín Jiří Ing., zástupce vedoucí odboru, 
vedoucí oddělení 302

410A Cinková Zdena, zástupce vedoucího oddělení, 
správa bankovních účtů, valuty, uzávěrky 214

401B likvidace faktur, cestovní příkazy, platební příkazy 301
402 operativní evidence majetku 151
403 účtování o majetku města, účelové fondy 306
404 vedlejší hospodářství, rozbory 305
408 příjmy magistrátu − poplatky, pokuty 343
409A výdaje magistrátu 300
409B příjmy magistrátu 322

oddělení místních poplatků
křídlo A 1. patro

153 Koubová Vasilie, vedoucí, evidence a vymáhání pokut 294
152 Černá Anna, zástupce vedoucí oddělení, ubytovací 

poplatek, vymáhání pokut, 293

CC

BBAA

ROZMÍSTĚNÍ AGEND MAGISTRÁTU MĚSTA
Předvolba pro obě budovy 353 118 XXX (u jednotlivých agend je 
uváděno pouze koncové trojčíslí)

BUDOVA 
MOSKEVSKÁ 21
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kancelář telefon
143 lázeňský poplatek, zábor veřejného prostranství 291
150 výherní hrací přístroje 345
151 evidence a vymáhání pokut 150

hlavní budova C přízemí
016 poplatky ze psů, rybářské lístky 376

ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY
křídlo B 2. patro

233 Řezáč František, vedoucí odboru 415
232 asistenční činnost, personální a vnitřní agenda odboru, 

archiv, sekretariát 123
oddělení státní správy

křídlo B 2. patro
237 státní dotace, rozpočet, rozpisy čerpání, kontrola čerpání 

pro spád. obv. pověř.obce 121
křídlo B 3. patro

334 rozpisy rozpočtů, rozbory hospodaření, zúčtování st. 
rozpočtu, účetní uzávěrky 125

335 statistika, mzdová agenda, výkaznictví, zpracování dat a 
evidence, PaM 124

oddělení samosprávy
křídlo B 2. patro

234 Benešová Jana, vedoucí, ZŠ, ŠD, celkový provoz 122
235 MŠ, ŠJ, celkový provoz 275
238 legislativa, výkaznictví, smlouvy, příspěvkové organizace, 

tělovýchova, dotace 383
ODBOR DOPRAVY

křídlo A 2. patro
242 Novák Milan Ing., vedoucí 353 223 577, 260

oddělení správní
křídlo A 2. patro

244 Šára Luděk, zástupce vedoucího odboru, 
vedoucí oddělení, státní odborný dozor 133

241 ekonom, veřejná parkoviště, zábory prostranství 215
243 silniční a speciální stavební úřad 257
247 a 249 přestupky 139, 140

křídlo A 3. patro
347 zábory prostranství, reklamy 439
346 uzavírky, zvláštní užívání silnic 2. a 3. třídy 428

křídlo A 1. patro
144 zábory prostranství, dopravní značení 375

oddělení správy komunikací
křídlo A 3. patro

343 Veselý František Ing., vedoucí 353 222 797, 417
340A mostní objekty, velká údržba 262
340B pasport místních komunikací 429
340B stanoviska k prodejům a ke stavebním řízením  209
342 blokové čištění, zimní služba, malá údržba 132

křídlo A 1. patro
156 a 157 veřejné osvětlení 234, 269
144 běžná údržba, správní cestmistr 419

ODBOR ARCHITEKTURY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
křídlo B 3. patro

333 Humplík Jan Ing., vedoucí  353 224 910, 414
křídlo B 4. patro

432b, 432e investiční rozvoj města 454 − 5
432d rozvoj infrastruktury 452
432c dotace a veřejné zakázky 453

oddělení územního plánu a architektury
křídlo B 3. patro

336 Václavíčková Irena Ing. arch., zástupce ved. odboru, 
vedoucí oddělení, územní plán 412

332 technik 242
337 architektura a urbanismus 451

ODBOR INVESTIC
křídlo B přízemí

31 Riedl Daniel Ing., vedoucí odboru 248
38 Andrlová Dagmar Ing., zástupce ved. odboru, technik 237
30 administrator 240
36 − 38 technici 237−8, 433

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKÝ
hlavní budova C 2. patro

225B Hubka Stanislav Ing., vedoucí 264

kancelář telefon
225C Strejcová Eva Mgr., právník odboru 331
225A sekretariát 264

oddělení prodeje domů
hlavní budova C 2. patro

224 Nikolajevová Blanka, vedoucí − 
příprava prodeje domů 437

215 prodej domů a garáží dle Pravidel 279
216 prodej domů a garáží dle zák. 72/94 Sb. 212

oddělení majetkoprávní
hlavní budova C 2. patro

204 Kadeřábková Marie, vedoucí oddělení, směny, nesoulady, 
restituce 438

206A evidence a identifikace parcel, operativní 
evidence majetku 256

206B směny, nesoulady, historický majetek, souhlas 
s dělením pozemků města, věcná břemena  250

207B ekonom − výnosy − stavby, pronájmy, 
pojištění majetku, prodeje, inventury, 253

208 ekonom − analýza, vyhodnocování − náklady, rozbory 255
211 stanoviska, vyjádření ke stavbám, územní řízení 

včetně kontrol, souhlas vlastníka 267
oddělení hospodářské

hlavní budova C 2. patro
201B Kahoun Josef, vedoucí oddělení, pronájem 

a prodej nebytových objektů  246
201A pronájem NP v bytových domech 225
202 prodeje pozemků podnikatelům 247
203 pronájem pozemků občanům, výpůjčky nezisk.

organizací, TJ a ČZS 259
205 prodej pozemků občanům 245
209 pronájem NP v nebyt. domech, evidence dodávek 

a rozúčtování energií a služeb 251
210 identifikace vlastnických vztahů nemovitostí

a pozemků − řešení užívacích práv 252
212 pronájem a prodej pozemků pod garážemi, 

pronájem pozemků podnikatelům 307
oddělení bytové

hlavní budova C 2. patro
218B Funková Jana, zástupce ved. odboru, vedoucí oddělení, 

kontrola správců majetku 353 223 319, 268
213B výměny bytů, přechod nájmu, přidělování bytů, 

podnikání v bytě 374
213A náhrady bytů, přidělování bytů, cizinci, služ. byty, 

přestupkové řízení 373
214 stavební technik − kontrola proinvestování 

obytných domů + realitní kanceláře 249
218A stížnosti, proinvestování, stavební technik odboru 263
217 ekonom − výnosy a náklady odd. + realitní kanceláře, 

reklamace vyúčtování bytů 266
hlavní budova C 1. patro

119 Szabó Miroslav JUDr., právník odboru + RK 441

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
4. patro

oddělení krizového řízení
123 Škodová Šárka, vedoucí, civilní služba 782
121 krizové řízení 781 

ODBOR VNITŘNÍHO AUDITU A KONTROLY
4. patro

117 Hofreiter Bohdan Ing., vedoucí 760
116 asistent, kontrolní činnost 761
114 Krejčiříková Jana Ing., zástupce vedoucího,

kontrolní činnost 763
113 a 115 kontrolní činnost 762, 764

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
3. patro

89 Chvátal Jan, řízení úseku, servis výpočetní techniky, 
podpora uživatelů 661

88 servis výp. techniky, podpora uživatelů, ekonomika 660
89 státní sociální podpora 662

ROZMÍSTĚNÍ AGEND MAGISTRÁTU MĚSTA

BUDOVA U Spořitelny 2 − bývalý okresní úřad
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
oddělení hospodářsko − správní II.

3. patro
kancelář telefon
83 Křepelová Soňa Ing., vedoucí oddělení 645
80 pokladna 640
82 ekonom 644

přízemí
9 podatelna, rozmnožovna a provozní pokladna 641
9 podatelna a rozmnožovna 642 − 3
− vrátnice 777

ODBOR DOPRAVY
1. patro

Palivec František, vedoucí oddělení 670
přízemí

zkušební komisař 679
1. patro

evidence motorových vozidel 673, 675, 671
evidence motorových vozidel, technik 678
evidence motorových vozidel, technik 672, 674
řidičská oprávnění 677
řidičská oprávnění, informace 676
evidence motorových vozidel, archiv 679

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3. patro

67 Průša Stanislav Ing., vedoucí 353 568 342, 735
oddělení ochrany přírody

3. patro
62 Červinková Jana Ing., zástupce vedoucího, 

vedoucí oddělení, ZPF 730
63 ochrana přírody, zemědělský půdní fond 731
64 ochrana přírody 732
65 ochrana nelesní zeleně 733
66 ochrana zvířat, ekonom odboru 734
70 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 740 − 1

oddělení vodního hospodářství
3. patro

69 Benešová Dagmar Ing.,  vedoucí 736
68 vodní hospodářství 737 − 9

oddělení odpadového hospodářství
4. patro

119 Chalupa Petr, vedoucí 745
118 odpadové hospodářství 743 − 4

3. patro
71 ochrana ovzduší 742

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
3. patro

85 Jirkovská Jaroslava Bc., vedoucí 353 566 252, 691
86 administrativa, sekretariát 690

4. patro
111 Hatinová Květa, právník odboru 710

oddělení registrační
3. patro

81 Sichertová Monika, zástupce vedoucí odboru, 
vedoucí oddělení 693

77 − 79 evidence živností a podnikatelů 694 − 9
76 živnostenský rejstřík, správa databáze podnikatelů 699

2. patro
55 živnostenská spisová agenda a kartotéka 

spisů podnikatelů 708
oddělení kontrolní

3. patro
75 Malý Lubomír, vedoucí 700
72 − 74 kontrolní činnost 701 − 5

STAVEBNÍ ÚŘAD
4. patro

102 Doubová Ivana Ing., vedoucí odboru 353 566 250, 510
103 sekretariát, spisovna 511

oddělení stavebního řízení
4. patro

107 Heliksová Iva, vedoucí 516
97 inženýrské sítě 507
97 úpravy bytů 508
104 a 107A občanské stavby 509, 512

kancelář telefon
105 státní stavební dohled, úpravy bytů 513
105 občanská vybavenost 514
106 rodinné domy 515
108 energetické stavby 517
108 stavby pro výrobu, SSD 518
109 stavby občanů 519
109 drobné provozovny 520

oddělení územního řízení
4. patro

94 Drahokoupilová Iveta Ing., vedoucí 
zástupce vedoucí odboru 503

91 reklamní zařízení, technická vybavenost 500
93 stavby podnikatelů 502
95 inženýrské sítě 504
95 průmyslové stavby 505
96 rodinné domy 506

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
2. patro

59 Voběrková Marie, vedoucí odboru 353 566 251, 554
58 sekretariát, vymáhání dlužných dávek 556

oddělení kontrolní
2. patro

60 Hodoušová Eva, zástupce vedoucí, 
vedoucí oddělení 553

57 ekonom odboru 558
57 a 58 vymáhání dlužných dávek 555, 557
61 oddělení kontrolní 551−2

dávkové oddělení − rodiny s dětmi
2. patro

37 Andělová Jana, vedoucí 561
36 − 40 péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi 

a těhotné ženy 559 − 560, 562 − 6 
41 příspěvek na výživu 567 − 8

oddělení péče o nezaměstavatelné občany
přízemí

1 Neubergová Taťjana, vedoucí 541
2 − 4 péče o nezaměstnavatelné občany 544 − 6

oddělení péče o staré, zdravotně postižené občany
přízemí

7 Kučerová Marie, vedoucí 549
7 mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené 550
6 dávky pro těžce zdravotně postižené 547 − 8

2. patro
42a zdravotnictví, dotace do zdravotně sociální oblasti 569
42 umisťování do zařízení sociální péče a DPS 570

oddělení náhradní rodinné péče
2. patro

44 Šťovíčková Jana, vedoucí 573
44 sociálně právní ochrana dětí − náhradní rodinná péče 572
43 − 48 sociálně právní ochrana dětí 571 − 9

oddělení sociální prevence
2. patro

49 Pavlásek František Ing., vedoucí, kurátor pro mládež, 
sociálně právní ochrana dětí 580

50 kurátor pro mládež, sociálně právní ochrana dětí 581 − 2
51 sociální kurátor − péče o občany společensky 

nepřizpůsobené 583
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

1. patro
12 Houdková Sylva Ing., vedoucí odboru 603
11 sekretářka, dávkový specialista 602
13 ekonom 604
15 kontrolor 607−8

oddělení dávek SSP
1. patro

14 Marchevková Jana, vedoucí, metodik 606
16 metodik 609
17, 25 − 28 dávkoví specialisté 610 − 618

přízemí
5 dávkoví specialisté 600 − 1

oddělení dávek SSP − kontaktní místa
1. patro

13 Kamarádková Zdeňka, zástupce ved. odboru, 
vedoucí oddělení, metodik 605

ROZMÍSTĚNÍ AGEND MAGISTRÁTU MĚSTA
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Ing. Ladislav Trubač  
pondělí po telefonické 
domluvě: 
603 587 880
sekretariat@thun.cz

Pavel Škapík 
Vítězná 50 − kino Drahomíra 
po telefonické domluvě:
 602 666 338
skap@atlas.cz

MVDr. Anna Čermáková 
po telefonické domluvě: 
353 224 492, 
603 141 480
dddcermak@volny.cz

MUDr. Jaromír Schee 
pondělí Poliklinika − nám. 
Horákové 9, po telefonické 
domluvě: 353 233 572, 
602 490 913
jaromir.schee@quick.cz

Pavla Andrejkivová 
úterý − Farní charita 
Svobodova ul. 743/12, 
tel.: 53 565 113, 
777 767 030
fch.kv@tiscali.cz

Mgr. Zdeněk Roubínek 
pondělí od 15.00 
magistrát města, 
602 139 683

MUDr. Pavel Smutný 
úterý Libušina 24, 
po telefonické domluvě:
353 224 642

Ing. Jan Duda
po telefonické domluvě:
353 222 735

Ing. Vít Hořejš 
pondělí po telefonické 
domluvě: 608 502 010
Superr@volny.cz

Primátor města 
Mgr. Zdeněk Roubínek

− zastupuje město navenek,
− řídí městskou policii,
− v rozsahu pověření zastupitelstva a 

rady města sleduje, koordinuje, 
kontroluje a zabezpečuje úkoly, 
které vyplývají z jejich usnesení

− připravuje a svolává schůze rady 
města, svolává a zpravidla řídí 
jednání zastupitelstva města

− koordinuje činnost náměstků 
primátora, tajemníka magistrátu 
města, velitele městské policie a 
společně s nimi plní úkoly koordi−
nační a kontrolní povahy při 
zabezpečování usnesení rady města 
a zastupitelstva města

− řídí činnosti při plnění úkolů obrany 
státu a v době mimořádných 
krizových situací (CO)

− jménem města Karlovy Vary jedná 
v pracovněprávních vztazích 
zaměstnanců městské policie

− organizuje vzájemné zahraniční 
styky, zajišťuje společenskou, 
politickou a oficiální reprezentaci 
města, jednání se zahraničními 
návštěvami

− je přímým nadřízeným tajemníka 
magistrátu města a velitele městské 
policie 

− ze své činnosti je odpovědný 
zastupitelstvu města

1. náměstkyně primátora 
Mgr. Jana Petříková

− zastupuje primátora v době jeho 
nepřítomnosti

− spolupracuje s příslušnými předse
dy komisí a přenáší jejich podněty 
na jednání rady města

− v zásadních otázkách samosprávy 
v 

samostatné působnosti koordinuje a 
kontroluje činnost těchto odborů:
•  školství a tělovýchovy
•  zdravotnictví a sociálních věcí

náměstek primátora
 Ing. Jan Duda

− zastupuje 1. náměstka primátora 
města v době jeho nepřítomnosti, 
vyjma kompetencí primátora města

− spolupracuje s příslušnými předse−
dy komisí a přenáší jejich podněty 
na jednání rady města

− v zásadních otázkách samosprávy 
v samostatné působnosti koordinuje 
a kontroluje činnost odboru:
• majetkoprávního a hospodářského

náměstek primátora 
Michal Mundl

− spolupracuje s příslušnými předse
dy komisí a přenáší jejich podněty 
na jednání rady města

− v zásadních otázkách samosprávy 
v samostatné působnosti koordinuje 
a kontroluje činnost těchto odborů:
• architektury a územního rozvoje

• životního prostředí
• dopravy
• investic

náměstek primátora 
Jiří Dietz

− spolupracuje s příslušnými předse−
dy komisí a přenáší jejich podněty 
na jednání rady města

− v zásadních otázkách samosprávy 
v samostatné působnosti koordinuje 
a kontroluje činnost odboru:
• lázeňství a kultury

tajemník magistrátu 
Martin Havel

− organizuje práci magistrátu, vnitřní 
správy a informačního systému, řeší 
mzdovou a pracovněprávní proble−
matiku, provádí právní úkony 
v pracovněprávních vztazích, řídí, 
koordinuje a kontroluje činnost 
zaměstnanců magistrátu města

Rada města
je jedenáctičlenná a schází se 

zpravidla každé úterý v budově 
radnice. Je výkonným orgánem města 
v oblasti samostatné působnosti, z níž 
je odpovědná zastupitelstvu města, 
které ji zvolilo ze svých řad. Radu 
města (dále též RM) tvoří primátor, 
jeho náměstci a další radní. Její 
jednání jsou ze zákona neveřejná a 
pouze RM rozhodne, koho na jednání 
přizve nebo čí účast připustí. To se 
týká i ostatních členů zastupitelstva 

města, úředníků, novinářů, fyzických 
nebo zástupců právnických osob.

RM mimo jiné rozhoduje o tom, 
jaký majetek města (většinou pozem−
ky a nebytové prostory) a komu 
pronajme. Dále projednává a řeší 
návrhy, připomínky a podněty členů 
ZM, komisí nebo občanů, zřizuje 
(zrušuje) výbory a komise, odbory 
MM, jmenuje (odvolává) předsedy a 
členy výborů a komisí a, na návrh 
tajemníka, vedoucí odborů. Stanoví 
celkový počet pracovníků úřadu 
města, rozhoduje o jeho organizační 
struktuře a zabezpečuje řešení ostat−
ních otázek spadajících do samostatné 
působnosti města, pokud nejsou 
vyhrazeny ZM. 

RM může právnické osobě a 
podnikateli, kteří neudržují čistotu a 
pořádek, znečistí veřejné prostranství, 
naruší životní prostředí města nebo 
poruší obecně závaznou vyhlášku, 
uložit pokutu 50 tisíc, resp. 100 tisíc 
Kč. RM zřizuje jako své iniciativní a 
kontrolní orgányvýbory, ze zákona je 
povinna zřídit finanční a kontrolní.

KOMPETENCE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ, TAJEMNÍKA A RADY MĚSTA

ZNÁTE SVÉ ZASTUPITELE?

KARLOVARSKÁ
KOALICE

KRL přináší svým čtenářům fotografie 
zvolených zastupitelů spolu s možností 
kontaktu. Pokud se občan chce obrátit 
se svým problémem na politickou 
stranu či hnutí, nalezne společné údaje 
v kolonce s názvem strany.



MUDr. Václav Larva Martin Zeman 
16.00 až 18.00 hod., 
2. pondělí v měsíci
tel.: 603 230 069
mzinfo@seznam.cz

Mgr. Jana Petříková
2. pondělí v měsíci 

Tomáš Hybner 
od 15.00 až 17.00 
2. pondělí v měsíci, 
737 455 001, 
tomashybner@volny.cz

Jiří Dietz 
po telefonické domluvě:
353 118 213

RNDr. Martin Šípek 
od 15.30 do 17.30, 
tel.: 353 575 049, 
353 229 053
sipek@suas.cz

Ing. Jaroslav Fiala CSc. 
každé druhé úterý v měsíci 
od 13.00 až 16.00, Mlýnské 
nábř. 5, tel.: 602 303 493
lazneIII@plz.pvtnet.cz

Michal Mundl 
po telefonické domluvě: 
777 241 044
m.mundl@mmkv.cz

RNDr. Pavel Žlebek 
po až pá 9.00 až 15.00 
STUŽ Západní 22, osobní 
jednání po telef. domluvě: 
353 223 619, 606 606 599 
pavel.zlebek@cbox.cz

MUDr. Jan Podlipný 
kdykoliv po telefonické 
domluvě: 737 401 805, 
353 566 355
podlipnyjan@volny.cz

Ing. Václav Lupínek
dle telefonické domluvy: 
602 407 210

Mgr. Jan Samec 
po předchozí telefonické 
domluvě: 353 226 959
jan.samec@volny.cz

Ing. Kamil Bursík 
SPŠ keramická, nám. 17. 
listopadu 12, po telefonické 
domluvě: 353 563 875, 
353 566 567

ZASTUPITELSTVO6

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
má 38 členů, z nichž každý na prvním zasedání po svém 

zvolení, tedy 12. listopadu 2002, složil slib: "Slibuji na svou 
čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a 
zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České 
republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však 
jedenkrát za tři měsíce. Jeho jednání jsou veřejná a může se 
jich zúčastnit každý občan Karlových Varů starší osmnácti let. 

Zastupitelstvo města (ZM) v tzv. samostatné působnosti 
rozhoduje o:
• schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a jeho 
plnění,
• hospodaření s majetkem obce,
• sestavování rozpočtu a hospodaření podle něj,
• zakládání a zřizování právnických osob a zařízení (popřípadě 
jejich rušení),
• vydávání obecně závazných vyhlášek v samostatné působ−
nosti,
• úkolech v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a 
kultury v samostatné působnosti,
• místních záležitostech veřejného pořádku (včetně zřizování 
obecní policie), čistotě obce,
• odvozu domovních odpadů a jejich nezávadné likvidaci,
• zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

V centru pozornosti občanů je na jednáních ZM především 
rozhodování o zásadních majetkoprávních úkonech jako 
je např. nabytí a převod nemovitých věcí (koupě a prodej 
domů, pozemků), přijetí nebo poskytnutí úvěru (půjčky a 
dotace), převzetí dluhu nebo záruky, peněžité i nepeněžité 
vklady do obchodních společností, majetková účast na 
podnikání jiných osob, vzdání se práva a prominutí pohledáv−
ky vyšší než 5000 Kč, zastavení nemovitých věcí, dohody o 
splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců ap. Není divu, 
že se k těmto otázkám často rozpoutá široká diskuse zastupite−
lů, vždyť jde o majetek města, o jeho hospodaření a v neposled−
ní řadě o zodpovědnost člena ZM. K platnému usnesení, 
rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny. 

ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
ovv.karlovyvary@cssd.cz
každé  pondělí  
Koptova 8
tel: 353 229 093

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH

STRANA 
ZELENÝCH

ZNÁTE SVÉ ZASTUPITELE?



Monika Makkiehová Dis. 
po telefonické domluvě: 
608 480 110
monika.mak@volny.cz

Ing. Záviš Kulík 
kulik@spsostrov.cz

Jiří Hejda 
hejda@pneucentrum.cz

Ing. Otakar Maceška 
tel.: 602 715 345

Mgr. Vladimír Kulhánek 
pondělí 15.00 až 17.00 
Jaltská 7

Mgr. Vladimír Hůrka 
středa od 16.00 až 18.00 
Západní 1781 (AC Start), 
608 502 012
ccstart@volny.cz

Josef Murčo Mgr. Jaroslav Borka 
phojda@iol.cz

Milena Kuciánová 
kucian@sendme.cz

Naděžda Etlerová PhDr. Kamila Bešťáková Danuše Doležalová 

Ivan Vrzal 
po telefonické domluvě:
353 447 711

Ing. Petr Keřka 
po telefonické domluvě:
777 120 174

Ing. Josef Bauer 
dle dohody: 602 455 091
bauer.kv@email.cz

Ing. Jiří Veselý, 
tel.: 602 409 968
jiri.vesely@netp.cz

ZASTUPITELSTVO 7

OBČANSKÁ
DEMOKRATICKÁ 
STRANA
každá středa 
od 16.00 do 18.00 
Jaltská 7,
tel.: 353 227 522

KOMUNISTICKÁ 
STRANA ČECH A 
MORAVY
pondělí před jednáním 
zastupitelstva města od 
16.00 h Varšavská 13, 
K.Vary, III. patro
tel.: 353 224 081
kscm@iol.cz

POZVÁNKA
na další veřejné jednání

Zastupitelstva města Karlovy Vary,
které se koná

v úterý 21. ledna od 8.30
ve společenském sále Lázní V

Termíny řádných jednání RM a ZM
18. únor, 18. březen, 22. duben
20. květen, 17. červen, 9. září

14. říjen, 18. listopad, 16. prosinec
Rada města bude jednat vždy v úterý, pokud 

toto nebude dnem jednání zastupitelstva. 
V období letních prázdnin zasedne rada naposledy 

1. července a následně pak až 19. srpna.

ZNÁTE SVÉ ZASTUPITELE?
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KARLOVY VARY a.s.

DOPRAVNÍ
PODNIK

MIMOŘÁDNÁ POVÁNOČNÍ VLNA 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Pro likvidaci objemného odpadu z domácností dojde k mimořádnému 
rozmístění velkoobjemových kontejnerů. Ty budou umístěny na obvyklých 
místech od 13. do 19.ledna.

Považujeme za nutné zdůraznit, že tyto kontejnery nejsou určeny pro 
odkládání odpadů podnikatelů a organizací.
část města ulice
Tuhnice Vrázova (na trávu), Bečovská (vedle iglú)
Doubí Svatošská (naproti domu č. 25 − na trávu)
Dvory V Lučinách (u výměníkové stanice)
Tašovice Sopečná (vedle iglú)
Stará Role Borová (vedle iglú), Školní (vedle parkoviště)
Rybáře Kosmonautů (vedle iglú), U Koupaliště (vedle iglú)
Růžový vrch Krušnohorská (vedle iglú)
Bohatice Štúrova (vedle iglú)
Drahovice Maďarská (vedle iglú), Vítězná (vedle iglú)
K. Vary Krále Jiřího (vedle iglú), Fügrenova (naproti domu č. 13 − 

na trávu), Zámecký Vrch (naproti domu č. 423/18  − na 
trávu)

Hůrky K Letišti (vedle iglú)
Olšová Vrata Revoluční (vedle domu č. 24 na trávu)
Počerny (vedle iglú), Čankov (vedle MHD), Rosnice (vedle iglú), 
Sedlec (vedle iglú)

Vánoční stromky (jako odpad), budou dle potřeby průběžně odváženy 
stejně jako v loňském roce. Žádáme proto občany, aby stromky odkládali na 
stanovištích sběrných nádob určených pro komunální odpad (u popelnic).

• Dále připomínáme, že je v zájmu vlastníků, správců či osob s právem 
hospodaření k jednotlivým obytným nemovitostem, aby neprodleně 
odevzdaly (měli tak učinit do konce roku 2002) na Magistrát města Karlovy 
Vary podepsaný výtisk „Smlouvy o využívání systému zavedeného městem 
Karlovy Vary pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob“ tak, aby nebyl narušen 
zavedený systém nakládání s komunálním odpadem.
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 města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, Karlovy Vary

IČ: 25 46 57
vychází 11x ročně, 

desátého dne v měsíci

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

Karlovy Vary

 Alexander 
Klimeš

radniční  listy
KA RLOVARSKÉRušné silvestrovské ráno

Vytrvalý a hustý déšť, který dorazil 
z jihozápadu do Krušných hor 
současně s velkým oteplením 
v pondělí 30. prosince odpoledne a 
vydržel s malými přestávkami padat až 
do ranních silvestrovských hodin, byl 
příčinou záplav některých částí 
Karlových Varů, a to mnohdy 
takových, kde se to nečekalo: zatímco 
všichni upírali svou pozornost přímo 
ke korytům řek, jejichž hladina měla 
trvale stoupající trend, voda přišla 
z kopců a strání v bezprostředním 
okolí města.

A tak se stalo, že byla náhlou, asi 
půlmetrovou přívalovou vlnou z lesa 
zaplavena kolem 19. hodiny večerní 
část Plzeňské ulice (ta byla poté 
uzavřena zátarasy a neprůjezdná až do 
ranních hodin), jenom zázrakem a za 
aktivní pomoci hasičů nebyly vypla−
veny domy v tašovické ulici U Ohře 
(tam se valila voda ze strání pod 
Hornabergem tak prudce, že její 
množství nestačila pobrat úzká 
propust pod mostkem na konci 
zmíněné ulice − můstek se tak stal 
jakousi hrází). Obrovské problémy 
měli obyvatelé domu v ulici Loketské 
č. 2 (dům je vlastně „utopen“ pod hrází 
sousedního rybníčku, do kterého se 
p ř i va l i l a  voda  ze  s t r án í  od  
Jenišovského kruhového objezdu, 

hladina se zvedla o více než dva metry 
a podle zákona o vyrovnání hladin 
vody ve spojitých nádobách se začala 
drát skrz půdu a hráz do zahrady a 
přízemí).

Kromě míst, která jsou známými 
záplavovými lokalitami (je to např. 
Chodovská ulice za psím útulkem, 
která musela být uzavřena krátce před 
půlnocí a zprovozněna také až nad 
ránem) nebo oblasti mezi Starou Rolí a 
Rosnicemi (Jabloňová ulice, kde byla 
z jednoho domu čerpána voda ze 
sklepů), se například stala kritickou 
situace přímo v lázeňském centru 
v okolí křižovatky u Malého Versailes, 
kde se valil nově vzniklý, silný lesní 
pramen přes komunikaci a řítil se 
přímo do Sadové ulice.

Rekordy
Teplá − již ráno informoval hrázný o 

nutnosti regulovaného upouštění 
přehrady v Březové, v 15.00 hodin 
byla výška sloupce vodní hladiny 150 
cm, tedy 20 cm pod ryskou II. stupně 
povodňové aktivity, v 16.00 hodin 
byla hlášena kulminace a zaznamenán 
první pokles,  upouštění  bylo 
zpomaleno.

Rolava − ve 2 hodiny ráno byl 
vyhlášen II. stupeň (184 cm), ale již za 
dvě hodiny odvolán, citelně se ochla−
dilo, voda ustupovala.

Ohře − přehrady na Chebsku byly 
regulovaně upouštěny, ale nepříjemné 
problémy způsobovala neregulovaná 
Svatava − ta přináší nevysoko nad 
Karlovými Vary do Ohře značné 
množství vody z přilehlých hor.
Ve 3.50 hod. byl na Ohři vyhlášen III. 
stupeň (270 cm) povodňové aktivity, 
tehdy výška vodní hladiny kulminova−
la. Poté začala voda klesat.
Noc z 2. na 3. ledna − čekání na 
velkou vodu

Ačkoliv předpovědi byly hrozivé a 
večer silně pršelo, katastrofický scénář 
se nenaplnil. Ve 23.00 hodin byla 
nejvýše hladina řeky Ohře (na měrném 
bodu v Drahovicích 240 cm), Teplá si 
díky řízenému odpouštění udržovala 
necelých 140 cm výšky a Rolava, která 
nás všechny tak pozlobila při srpno−
vých záplavách, dosáhla 154 cm.

Až ráno v 8.40 hodin vyhlásil 
krizový štáb III. stupeň povodňové 
aktivity na řece Ohři, který již zname−
nal reálné ohrožení obyvatel a jejich 
majetku. Ve 13.00 hodin byl odvolán. 
Předpokládal se trvalý pokles hladiny 
řeky Ohře, a to přesto, že chebská 
přehrada Skalka z bezpečnostních a 
preventivních důvodů zvýšila průtok 
odpouštění.

Alexander Klimeš, 
tiskový mluvčí města

POVODŇOVÉ TELEGRAFICKY

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

jednotlivá 
jízdenka 

z nebo do 
mezistanice

zpáteční
jízdenka

ZMĚNY V MHD

Informace o omezení provozu lanové dráhy

S platností od 1. ledna 2003 došlo ke změně tarifu MHD Karlovy Vary. 
Změna se týká jízdenek prodávaných u řidiče, kde dojde ke zvýšení 
ceny z 10−ti na 12 Kč u jízdenky pro osoby starší patnácti let a z 5−ti na 6 
Kč u jízdenky pro děti 6 − 15 let.

Dále dochází ke změně u jízdného pro důchodce nad 70 let, kterým 
k přepravě postačí pouze pořízení průkazky a zakoupení ročního kuponu
v hodnotě 50 Kč.

Rovněž dochází ke změně tarifu na lanové dráze Diana:

osoby starší 15 let 30 Kč 15 50 Kč
děti 6 − 15 let 15 Kč 8 24 Kč
rodinná jízdenka (rodiče + 2 děti) 70 Kč 35 110 Kč
člen skupiny alespoň 10−ti cestujících 25 Kč 13 44 Kč
člen skupiny alespoň 10−ti dětí 12 Kč 6 18 Kč
držitelé průkazky ZTP a ZTP/P 15 Kč 8 24 Kč
zavazadlo 5 Kč
pes 6 Kč
kolo 20 Kč
V zimním období (od 1. 10. do 31. 3.) je jízdné zlevněno o cca 20%.

Do 31. ledna bude LD Diana mimo provoz z důvodu 
pravidelné, každoroční prohlídky a údržby.
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FILMOVÝ KLUB
Vítězná 48, tel.: 353 229 185

16. l. 19.30 Italština pro začátečníky, Dánsko 2000
23. l. 19.30 Klíč, Irán 1986
30. l. 19.30 Svěcení jara, Starověrci, ČR 2002
6. 2. 19.30 Láska na grilu

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

od 8. 1. Výtvarné práce studentů z Hofu, Musikschule der 
Hofer Symphonike Hof Saale (do 30. 1.)

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 − 12.00 a 13.00 − 17.00 hodin

do 31. 1. Zdeněk Seydl: Retrospektivní výstava kreseb, grafiky,
ilustrací, obrazů, knižních úprav, plakátů, kostýmních 
návrhů, animovaných filmů a textilních návrhů

stálá expozice: České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
Expozice představuje díla klasiků českého moderního 
umění − J. Preislera, A. Slavíčka, J. Zrzavého, J. Čapka, 
J. Šímy, K. Lhotáka, M. Medka, K. Nepraše, V. Boštíka, 
V. Janouškové, O. Slavíka, Z. Sýkory ad.

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

24. 1. 19. 30 Městské divadlo Zahajovací koncert mimořádné
sezóny − P. I. Čajkovskij: Romeo a Julie, S. Prokofjev: 
Koncert pro housle č. 2, D. Šostakovič: Symfonie č. 1, 
op. 10, sólo: Vladislav Liněckij  housle, dirigent: Miloš 
Formáček

31. 1. 19.30 Městské divadlo Benefiční koncert − Dvořák: Můj 
domov, Smetana: Z českých luhů a hájů, Smetana: 
Vltava, dirigent: Miloš Formáček

KLUB PADEREWSKI
tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e−mail:  klubpaderewski@volny.cz
10. 1. 18.30 Petr Halák: Cesta − vernisáž výstavy

19.30 Slavné filmové melodie vážně i nevážně přednesou žáci 
Jany Přibilové (Základní škola a Základní umělecká 
škola Karlovy Vary − Rybáře), zazní nejen skladby Freda 
Astaira a Ginger Rogersové, ale i populární melodie 
z filmů Pomáda, Takoví jsme byli, Flash Dance nebo 
Hříšný tanec

12. 1. Pavel Žalman Lohonka & spol. koncert známého 
folkového písničkáře

22. 1. Oldřich Janota, další z magických večírků krále 
českého minimalismu − tajemné hudby, která vás suges−
tivním opakováním tónů a  slov bude vtahovat do 
hlubokého soustředění

24. 1. O něco výš IV. aneb S Vladimírem na Lenina 
Kamčatka 2002 − Jan Pala videoprojekce dalšího 
dokumentárního filmu o zdolání pamírského Piku Lenina 
(7.134m) karlovarskou skialpinistickou horolezeckou 
expedicí Mountain Ski a diapozitivy z lyžování na 
kamčatských sopkách

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

26. 1. Keltská hudba z povzdálí klubový pořad členů DaD 
kvintetu, jeho hostů a Velmi malého komorního orchest−
ru Varvary Divišové, písničky inspirované keltskou a 
irskou lidovou hudbou, tentokrát v lehce tvrdším kabátě

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH
Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883

11. 1. 19.30 Václav Havel: Largo desolato, MDKV, absurdní hra 
aneb česká klasika, režie: Andrej Krob

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

17. l. 19.30 Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová 
princezna, ve spolupráci Městského divadla v KV a 

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy

Operního studia MPCAD, divadelní inscenace duetů, árií 
a slavných scén z operet Emmericha Kálmána, árie a 
dueta zazní v německém originále, překlad na titulkova−
cím zařízení, dirigent: Josef Chaloupka, režie: Dalibor 
Janota, účinkují: mladí operní pěvci a sólisté předních 
operních scén

19. l. 15.00 P9 Jan Vodňanský Potkal klauna potkal kloun, 
Divadlo Minor  Praha, jak se potkali dva klauni a 
založili si cirkus, režie: Pavel Polák

21. l. 19.30 P6 Václav Havel: Largo desolato, MDKV, absurdní hra 
aneb česká klasika, režie: Andrej Krob

26. l. 15.00 Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupežníků, MDKV, 
pohádka v níž se objeví skutečně čtyřicet loupežníků, 
režie: Tomáš Dvořák

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

29. l. 19.30 P4 Maria Lado: Obyčejný příběh, MDKV, laskavý a 
humorný příběh o lásce, která hledá sama sebe, režie: 
Oxana Smilková

31. l. 19.30 Benefiční koncert pro Charitní dům
ve spolupráci Městského divadla, Karlovarského symfo−
nického orchestru a Farní charity, účinkují: KSO − 
dirigent Miloš Formáček, recitace Lucie Domesová

DIVADLO HUSOVKA
Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2, tel.: 353 221 883, 353 225 801
10. l. 19.30 PH Michail Bulgakov: Psí srdce, A Studio Rubín Praha, 

groteskní thriller o psovi, kterému vyřízli srdce a stal se 
člověkem, režie: Eva Leinweberová

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

23. l. 19.30 Yasmina Reza: Obraz, Divadlo bez zákulisí Sokolov, 
nejúspěšnější komedie třetího tisíciletí, tři chlapy a jeden 
obraz, v jednoduchosti je totiž krása, a vtip, režie: 
Bohumil Gondík, hrají: Petr Burian, Karel Jirka, Michal 
Černý

25. l. 19.30 Miroslav Oščatka: Husák útočí, MDKV, scénické čtení 
hry, která získala cenu Nadace Alfréda Radoka za rok 
1999, ve druhé části večera startujeme nový debatní 
cyklus SKRUPULE, tentokrát na téma: Zlatý komunisti, 
režie: Petr Michálek

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel: 353 22 62 53

do 26. 1. výstava: Železnice kdysi a dnes

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

do 19. 1. výstava: Slavkovský porcelán

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

každý pá a so
18.30 Země, stav ohrožení
19.30 Za drahokamy Orionu − pozorování

Změna programu vyhrazena                      Sestavila Jitka Arnoldová

od 27. ledna do 11. února  zavřeno

od 20. ledna do 18.února zavřeno

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve městě

přináší časopis
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MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL PRO VEŘEJNOST
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

po − pá 15 − 21 hod., so, ne 9 − 21 hod.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
ACD Růžový Vrch, kontakt 353 564 366

po, st, pá 15 − 19 hod.

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

areál Dvory, kontakt 353 449 089
po − pá 9.00 − 13.45 bruslení pro školy

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
18. 1. 17.00 HC Energie − Znojmo
24. 1. 17.30 HC Energie − Třinec
28. 1. 17.30 HC Energie − Liberec

JEZDECTVÍ
Český jezdecký klub, Dostihový areál Dvory, 

Kpt. Jaroše 29, kontakt 353 564 104
Výuka jízdy

TJ Stará Role, Jezdecký klub, Počernická ul., kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala

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

MALÝ FOTBAL
Hřiště a hala AC Start, hala Slavia, kontakt 607 852 242

Oblastní divize:
19. 1. hala Slavia, ligové zápasy
26. 1. hala Slavia, ligové zápasy

2. 2. hala Slavia, ligové zápasy

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

2. liga žen
18. 1. 17.00 LOKO − Strakonice
19. 1. 11.00 LOKO − Aritma Praha

Extraliga st. dorostenky
11. 1. 17.00 LOKO − Hradec Králové
12. 1. 11.00 LOKO − Trutnov

Dorost. liga ml. dorostenky
18. 1. 15.00 LOKO − Ústí nad Labem
19. 1. 9.30 LOKO − Lovosice

Krajský přebor muži
21. 1. 17.00 LOKO −  Spartak Chodov
26. 1. 11.00 LOKO −  Sokol Kraslice

BK Thermia, hala SPgŠ, kontakt 353 226 061
11. 1. 17.00 THERMIA B − LOKO Karlovy Vary
12. 1. 10.30 THERMIA A − LOKO Karlovy Vary

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

kontakt 607 601 858
Oblastní přebor:
25. 1. 9.00 zápasy SKK A

Krajský přebor:
18. 1. 9.00 zápasy SKK C
25. 1. 9.00 zápasy SKK B
1. 2. 9.00 zápasy SKK C

Okresní přebor:
18. 1. 14.00 zápasy SKK E
25. 1. 9.00 zápasy SKK D

po − pá 16.00 − 18.45 bruslení pro veřejnost
so 13.00 − 21.00 bruslení pro veřejnost
ne 13.00 − 18.45 bruslení pro veřejnost

1. 2. 14.00 zápasy SKK E
TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438

Krajský přebor:
25. 1. 9.00 zápasy SLAVIA B

Okresní přebor:
18. 1. 14.00 zápasy SLAVIA D
25. 1. 14.00 zápasy SLAVIA C
1. 2. 14.00 zápasy SLAVIA D

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

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

LK Matoni, kontakt 353 586 229
11.−12. 1. Boží Dar, Štít Krušných hor, Memoriál J. Mašaty, 

župní přebor

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

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
Synchronizované plavání −  kontakt:  353 231 146

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

STOLNÍ TENIS
TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt 353 568 092

Divize Karlovarského kraje:
11. 1. 9.00 SLOVAN B − BATESTA Chodov C
25. 1. 9.00 SLOVAN B − SLAVOJ Kynšperk
25. 1. 14.00 SLOVAN B − JISKRA Aš A

TJ Start, Západní 69, kontakt 353 222 589
Divize Karlovarského kraje:
11. 1. 9.00 START A  − TJ Ostrov A
25. 1. 9.00 START A − SLOVAN Karlovy Vary C
25. 1. 14.00 START A − BATESTA Chodov B

ŠACHY
KŠ Tietz Karlovy Vary, hrací místnost  salonek restaurace Na Vysoké, 

Dalovice, kontakt 606 617 185
Divize A:
19. 1. zápasy KŠ Tietz

Krajský přebor:
12. 1. zápasy KŠ Tietz

TENIS
TJ SLOVAN −TC Gejzírpark, Slovenská A, kontakt 353 222 662

Pronájem dvorců, haly, sjednávání trenéra, půjčování raket
11. − 12. 1. 8.00 krajský přebor −  ml. žáci
1. − 2. 2. 8.00 krajský přebor − dorost

TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
Pronájem dvorců, haly
11. − 12. 1. 9.00 republikový turnaj  dorostenci

SK Liapor, kontakt 353 223 307
Pronájem dvorců

Kurty Rolava, kontakt 603 730 248
Pronájem dvorců

VOLEJBAL
Volejbalový klub, kontakt 353 227 260

25. 1. ZŠ Čankovská, VK − Stará Role, krajský přebor muži
1. 2. ZŠ Čankovská, VK − AŠ, krajský přebor ženy

Změna programu vyhrazena              Sestavila Gabriela Hazuchová                      

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKA o aktuálních sněhových podmín−
kách v lyžařských areálech − 14116


