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Dosud bezejmenný srub v lázeňských lesích − viz soutěž.

Foto: Hana Kaňovská

Napadlo nás, že by naši čtenáři
mohli pro srub na fotografii
vymyslet název. Pokud Vás
nějaký pěkný napadne, napište do
redakce nebo prostřednictvím
mailu PO Lázeňské lesy:
pavel.reiser@lazenskelesykv.cz
Nejlepší odměníme.

DESETILETÍ OBRODY LÁZEŇSKÝCH LESŮ
"Karlovarské lesy jsou líbezné a
roste v nich, od trávy až po věkovité
stromy, výběr nejlepší zeleně celé
Evropy." Vladimír Páral
Deset let existoval v Karlových
Varech projekt záchrany altánů a
vyhlídek v lázeňských lesích.
Každoročně se konal křest obnove−
ných objektů a poděkování dárcům.
Letos naposledy.
Projekt byl zahájen v roce 1993 díky
spojenému úsilí mnoha lidí, kteří mezi
karlovarskými občany a podniky i
mezi lázeňskými hosty získávali
sponzory ochotné přispívat na opravu
romantických staveb. Patronem celé
akce se stal pan Vladimír Páral. Nyní,
v roce 2003 lze říci, že se přes všechny
peripetie podařilo udělat pro obnovu
památek v lesích v okolí města mnohé .
Spisovateli Páralovi se karlovarský
projekt zalíbil tak, že jej přenesl i do
Mariánských Lázní, kde žije.
Rok 2003
Jen za letošní rok Lázeňské lesy
nainstalovaly celkem 22 kusů vstup−
ních uvítacích cedulí na malých
vstupech do lázeňských lesů, tj.
pěšinách. Nově vybudovaly vstupy do
lesa Březová, Drahovice, Křižíkova,
Sv. Linhart 1 a 2, Tuhnice za magistrá−
tem a Tuhnická hájenka, dále centrál−

ní krmítka U Obrazu, Malá školka a
další. Osadily i 4 závory na Odeři,
která patří k historickému majetku
města.
Opravily a upravily okolní terén
studánky Stříbrná, stejně jako u
Volšivky, kterou doplnily o odpočin−
kové účelové zařízení. Při cestě od
Puppu ke Galerii umění se můžete
osvěžit chutným Jelením pramenem,
který vyvěrá z průzkumného vrtu. Nad
silnicí směrem na Kyselku se můžete
napít z lesního pramene Červená
kyselka. U Březové byl objeven lesní
vývěr, kdysi součást původních
lesních vodovodů.
Lázeňské lesy v tomto roce pokra−
čovaly i v budování dětských hřišť,
vznikla u Divadla Pod mostem a U
staré borovice (nad Doubím). V lesích
naleznete také odpočívadla ECHO (na
Sovově cestě) a U spáleného modřínu
(nad Tuhnicemi). Na procházce si
můžete odpočinout i v opravených
chatách Buková hora, Černá Marie,
Drahovice, Jezdecká, Křižíkova, Lesní
pobožnost, Na hřišti, Na rozcestí a Na
skalce či Beethovenově altánu a altánu
Ferdy Mravence. Na kapli Ecce homo
byla položena nová krytina.
Pozornosti návštěvníků lesa
nemůže uniknout ani nový otevřený

altán s terasou u Linhartského
rybníka nazvaný Rybářská bašta,
stejně jako dosud bezejmenný srub při
cestě na Dianu. Mohou se kochat i
pohledem z vyhlídky Nad lomem
v Doubí.
Aby v lázeňských lesích nebloudili,
bylo vydáno 5 tisíc skládaných map.
V současné době jsou ve stádiu
záměrů a příprav další objekty.
Do konce září byla hodnota díla za
letošní rok vyčíslena takto: od dárců
lesy získaly cca 115 tisíc korun, další
akce jsou rozjednané. Z vlastních
zdrojů organizace financovala stavby
a opravy v hodnotě více než 1 milión
korun.
Cena
Při příležitosti 10. výročí od zaháje−
ní obnovy památek se vedení organi−
zace Lázeňské lesy a další příznivci
zapojení do akce na záchranu vyhlídek
chtěli nějak odměnit za jeho dlouhole−
tou podporu. Nakonec zvítězil nápad,
udělit panu Páralovi cenu, která by
zároveň evokovala dobu, kdy se
poprvé začalo výrazně měnit okolí
města, tedy éru prvních romantiků.
Cena by měla zároveň být povzbuze−
ním pro práci všech do nejbližších a
dalších roků.
Udělována bude za mimořádný

přínos ke zkrášlení, rozvoji a ochraně
lázeňských lesů v souladu s jejich
prvořadým posláním. Tím jsou
procházky v nich jako součást celkové
léčebné kúry. Cena nemusí být
udělena každý rok, nicméně jednou
ročně se sejdou pověření zástupci
zakladatelů, tj. organizace Lázeňské
lesy Karlovy Vary, časopisu
Promenáda a Týdeníku Karlovarska.
Ti rozhodnou, zda cenu udělit a komu.
Návrhů a tím popřípadě i cen může být
mimořádně v jednom roce i více.
Jména všech držitelů ceny budou
postupně vrývána na schodiště pod
podstavcem. V případě, že původní
originální schodiště nebude později již
stačit, přidají se další stupně, které
budou ovšem jinak barevně odlišeny.
Findlaterův obelisk
Inspirací k vytvoření ceny byl
osmimetrový pomník slavného
mecenáše lorda Findlatera, trojboký,
kónický sloup zakončený koulí. Na
podstavci jsou desky s děkovnými
nápisy v němčině. Volně přeloženo:
„Panu hraběti Findlaterovi, ušlechti−
lému příteli a ochránci přírody věnují
tento pomník vděční občané
z Karlových Varů“ 4. srpna 1804,
obnoveno 1913.
(Dokončení na str.3)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

14. až 16. listopadu
Olšová Vrata: Revoluční vedle
domu č. 24 na trávu
Josefa Lady naproti domu č. 40 na
trávu
Hůrky: K Letišti vedle iglú
Pražská silnice vedle iglú
Drahovice: Mozartova naproti
domu č. 6
Vítězná vedle iglú
Úvalská vedle iglú
Lidická vedle iglú u garáží
Boženy Němcové 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
21. až 23. listopadu
Tuhnice: Krymská vedle iglú
Vrázová na trávu
Bečovská vedle iglú
Brigádníků vedle iglú
Plzeňská před dům č. 93/1422 na
trávu
Doubí: Skalní naproti domu č.
19/246
Modenská naproti domu č 20/292
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
28. až 30. listopadu
Stará Role: Borová vedle iglú
Školní vedle parkoviště
Počernická naproti domu č. 52/531
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 iglú
Táborská na trávu
Štúrova vedle iglú
Kamenického vedle iglú
odbor životního prostředí

Zbaví se město autovraků?
Množí se dotazy občanů, kteří
nerudovskou otázkou „Kam s ním?“
vyjadřují skutečnost, že v jejich okolí
se nachází vrak motorového vozidla.
Takový „vykuchaný“ automobil
odstavený na místní komunikaci či
veřejné zeleni lázeňskému městu na
kráse nepřidá. Monitorováním a
evidencí autovraků na území města je
pověřena Městská policie Karlovy
Vary. Jen pro představu: k začátku
měsíce září bylo od počátku roku
zjištěno 114 kusů autovraků, které
jsou již z valné části odstraněny.
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Karlovy Vary
předkládá následující odpovědi na
otázky:
Kdy se motorové vozidlo stane
vrakem?
Platná legislativa poskytuje dvojí
definici. První vychází ze zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunika−
cích, ve znění pozdějších předpisů a
uvádí, že: „Vrakem je každé silniční
vozidlo, které trvale technicky nezpů−
sobilé k provozu a není opatřeno státní
poznávací značkou nebo které je
zjevně trvale technicky nezpůsobilé
k provozu“. Druhou definici nalezne−
me v zákoně č. 185/2001 Sb., o
odpadech kde se uvádí, že:
„Autovrakem se pro účely tohoto
zákona rozumí každé úplné nebo
neúplné motorové nebo nemotorové
vozidlo, které bylo určeno k provozu
na pozemních komunikacích pro účel
přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se
odpadem podle tohoto zákona“.
Důležité je i následující ustanovení,
které uvádí, že: „Každý, kdo se
zbavuje autovraku, je povinen auto−
vrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu
autovraků“.
Jak se autovraky odstraňují?

Uvedená legislativa je jedna věc, ale
způsob jejího naplňování je často
komplikovaný a časově náročný.
Pokud je vrak umístěn na místní
komunikaci, vyzve vlastníka vraku
(pokud se jej podaří zjistit) vlastník
místní komunikace,tj. odbor dopravy
Magistrátu města Karlovy Vary
k odstranění ve lhůtě do dvou měsíců
od doručení výzvy. Neučiní−li tak,
odstraní a zlikviduje vrak vlastník
místní komunikace (odbor dopravy)
na náklady vlastníka vraku.
Pokud je vrak umístěn na veřejné
zeleni či mimo místní komunikaci
zabezpečuje jeho odstranění v případě,
že vlastník vraku není zjištěn odbor
životního prostředí Magistrátu
města Karlovy Vary. Je−li vlastník
vraku znám a ve stanovené lhůtě vrak
zákonným způsobem neodstraní
(předáním osobám, které jsou provo−
zovateli zařízení k využívání, odstra−
ňování, sběru nebo výkupu autovra−
ků), je s ním zahájeno správní řízení o
přestupku s možností uložení pokuty
dle zákona o odpadech ve výši do
20.000 tisíc korun.
A tak tedy KAM S NÍM?
Občan, bydlící ve městě Karlovy
Vary může jako vlastník autovrak
předat zatím pouze dvěma právnic−
kým osobám − provozovatelům
zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu autovraků:
• PAPOS veřejná obchodní společ−
nost, Moříčovská 251, 363 12 Ostrov
tel. 353 614 061, E−mail:
hlavsa@papos.cz nebo:
soukup@papos.cz)
• BONAVIA servis, a.s. provozov−
na Karlovy Vary, Sportovní 4,
360 09 Karlovy Vary,
tel. 353 228 250, mobil 602 758 695
Je ještě jiný způsob jak se lze
v souladu s platnou legislativou
autovraku zbavit?

Odpověď zní: není.
To znamená, že není možné motoro−
vé vozidlo, které se stalo odpadem
podle zákona o odpadech (autovra−
kem), rozebírat (často pomocí kladiva
a sekery), jeho části potom odvážet
k výkupu jako kovový šrot. Ostatní
nekovové součásti (části kabelů,
sedaček, potahů ale i autobaterie)
končí často následně odložené téměř
kdekoliv. Z takto rozebíraného vraku
téměř vždy vytékají převodové,
mazací a brzdové kapaliny, které
kontaminují plochu na které byl vrak
umístěn. Právě touto činností se
zabývají některé skupiny obyvatel,
které v ní vidí zdroj finančního
přilepšení.
Co tedy konkrétně udělat, když
vidím, že někdo odstavil autovrak
nebo jej rozebírá?
Odpověď je v rovině etické.
Když vím a vidím, či řečeno slovy
platné legislativy, že: Je narušován
vzhled obce, znečišťováno veřejné
prostranství a tím i životní prostředí
(zákon o obcích, zákon o přestupcích)
a tento stav neschvaluji, mohu a měl
bych udělat jen jedno:
• Ohlásit tuto skutečnost stálé službě
městské policie, Moskevská 34,
Karlovy Vary, tel.: 353 118 496,
tísňové volání 156
• Ohlásit tuto skutečnost odboru
dopravy Magistrátu města Karlovy
Vary, tel.: 353 118 421, 353 118 428
(vrak na místní komunikaci)
• Ohlásit tuto skutečnost odboru
životního prostředí Magistrátu města
Karlovy Vary, tel.: 353 118 735,
353 118 745, 353 118 744 (vrak na
veřejné zeleni)
Jenom vyvinuté úsilí může změnit
stav, který vypadá většinou jako na
fotografii dole.
Petr Chalupa,
odbor životního prostředí
K A R L O VA R S K É

radniční listy
Vydává: město Karlovy Vary
se sídlem Magistrát města Karlovy Vary,
Moskevská 21, Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57
vychází 11x ročně, prvního dne v měsíci
Odpovědná redaktorka:
Mgr. Hana Kaňovská
Redakce, administrativa, reklamace,
distribuce: Mgr. H. Kaňovská,
tel. a fax: 353 118 309
Sazba: Radek Kletečka
Tiskne: Tiskárna Garmond, s. r. o.
Karlovy Vary
Příjem inzerce: Hana Szabóová,
tel: 353 118 311
Redakční rada:
předsedkyně: Mgr. Johana Vydrová
Členové:
Bc. Jaroslava Jirkovská, Alexander Klimeš,
Ing. Jiří Vyšín, Mgr. Hana Kaňovská
Registrováno pod č.:
MK ČR E 11990
Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p. OZ Západní Čechy,
řed. v Plzni,
č. j. P / 3 . 90: 13 / 97 ze dne 31. 1. 1997
Redakce neodpovídá za obsah reklamy
Internet: http://www.mmkv.cz
e−mail: h.kanovska@mmkv.cz

3

AKTUÁLNĚ

DESETILETÍ OBRODY LÁZEŇSKÝCH LESŮ

Vladimír Páral s cenou
Dokončení ze str. 1
Autorem ceny, asi 30 cm vysokého
kónického objektu, je sklář a rytec
Milan Matějka ze sklárny Milan Mottl.
Nápis vyrytý na skleněném sloupku je
parafrází nápisu z pomníku.
Obelisk byl vztyčen na malém
pahorku poblíž dráhy lanovky na
Dianu, nad stanicí Jelení skok.
Nedaleko se nachází starý smírčí kříž.
Skotský hrabě Findlater, nebo také
lord, jak se někdy uvádí, pobýval
v Karlových Varech čtrnáctkrát
v letech 1793 až 1810. Dal vybudovat
a rozšířit některé lesní promenády. V r.
1801 nechal postavit ve stráni nad
řekou Teplou vyhlídkový altán, který
zde, nyní po něm pojmenovaný,
dodnes stojí.
Poslední rekonstrukcí prošel

Karlovarská snídaně
Již první česky psaný průvodce
po Karlových Varech uváděl mezi
místními specialitami tzv. karlo−
varskou snídani. Co si k ní poručit?
Pokrmy využívající k přípravě
vřídelní vodu popř. sůl.
To patřilo ke každodennímu
lázeňskému rituálu v tzv. zlatém
věku lázní na přelomu 19. a 20.
století. Vodou z Vřídla se zalévala
káva bílá i černá, sůl se přidávala
do pečiva − loupáčků, které byly
k dostání ve slaném i sladkém
provedení. K rohlíku bylo často
žádané ještě vajíčko. Originální
recept na speciality se zachoval
v soukromém archívu.
Na tuto tradici nyní navazuje
kavárna Respirium umístěná přímo
v prostorách Vřídelní kolonády.
Přizpůsobila se pitným kúrám,
takže je otevřena denně již od šesté
hodiny ranní do sedmé hodiny
večer. Kávu, ochucenou třináctým
karlovarským pramenem (Beche−
rovkou) zde podávají u stolků
z vřídlovce, který se navíc zespodu
nasvícený. Na stěnách jsou histo−
rické fotografie Vřídla a velkoploš−
ná obrazovka, kde se střídají
projekce o historii, lázeňství či
tradičních výrobcích. Za sklem
můžete sledovat i výrobu lázeň−
ských oplatek.
Prostor bude využívám také ke
kulturním vystoupením, zejména
uměleckých škol.
HaKa

obelisk před devadesáti lety a na příští
rok připadá dvousté výročí jeho
odhalení. Do té doby je potřeba
zrestaurovat sloup včetně základny,
obnovit pamětní desky, upravit
pahorek i přístupové cesty k němu.
Proto hledáme sponzora, stejně jako
na další obnovy, opravy a rekonstruk−
ce.
Co v budoucnu opravit
Výhledově by se během dalších
dvou let mělo jednat např. o Wolfovu
lavici a vyhlídkovou plošinu Fridricha
Willhelma III. nad Puppem, pramen
Červená kyselka, oltář Ave Maria,
lavice u silnice na Kyselku, sedátko
kněžny Rasumowské, chaty Rusalka a
Turgeněvova, rybníček pod Okružní
cestou, vodopád nad Teplou proti
Poštovnímu dvoru a Chopinův
památník.
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Celkem

Sponzor Kč
231.000
28.000
75.000
70.000
102.000
50.000
185.000
192.000
139.000
40.000
1,112.000

Poděkování
Rádi bychom tímto poděkovali
všem, díky nimž se v uplynulém
desetiletí nejen podařilo zachránit a
obnovit v lázeňských lesích valnou
většinu objektů, ale i vybudovat
nové. Není−li uvedeno jinak, jedná se
o altány a chaty.
A. s. Imperiál 2000 Básníků,
Becherovka 2000 a 2003 Mayerův
gloriet, Carsbad 2001 Na hřišti a
kříž Petrova výšina, Dopravní
podnik 2002 Přátelství, D. O. S.
2000 Buková hora, Ekoagrobanka
1994−5 Na skalce, Epiag 1994
Přátelství, Futuro U Myslivny 1994
GH Pupp 1994 Chopinův a
Mayerův gloriet, HOPI 1995
Jezdecký, Imperiál a. s. 2000
studánka Živá voda, Karlovarská
LLKV Kč
84.000
52.000
46.000
67.000
162.000
37.000
23.000
983.000
867.500
1,106.500
2,880.500

Celkem Kč
315.000
80.000
121.000
137.000
264.000
87.000
208.000
1.175.000
1.006.500
1,146.500
3,992.500

POZVÁNKA
Oblastní shromáždění nevidomých a slabozrakých
severozápadní oblasti, které se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 13.00
v kavárně a předsálí Kulturního domu, v l. patře, v Ostrově na náměstí.
Koná se u příležitosti Dne nevidomých a Mezinárodního Dne bílé hole.
Z programu:
• rehabilitační pobyty a další akce připravované na rok 2004
• nabízené služby TyfloCentra K.Vary, o.p.s
• nabídka kompenzačních pomůcek, lup, optiky ap, které nabízí Spektra,
prohlídka s možností zakoupení košíkářských, keramických a
tkalcovských výrobků frekventantů Rehabilitačního a rekvalifikačního
centra z Prahy−Dědiny
• vystoupení ochotnického divadla zrakově postižených VERVA z Prahy
• možnost položit dotazy ve věci individuálního sociálního poradenství
kvalifikovaným sociálním poradcům
Členské průkazy s sebou.
Doprava: TAM − z Karl. Varů od Tržnice, zastávka meziměstských
autobusů z Prahy ve 12.00
ZPĚT − po ukončení shromáždění asi v 18.00 bude zajištěn odvoz těch,
kteří se nezúčastní plesu, k vlaku do Ostrova na nádraží, na vlakové
nádraží do Karlových Varů a k Tržnici.
SONS ČR, Oblastní odbočka Karlovy Vary, Vítězná 52, 360 09 Karlovy
Vary, tel./fax: 35 322 43 24, mobil 603 265 875, www.sons.cz
od 19.30 bude následovat

2. REPREZENTAČNÍ PLES
večerem bude provázet Andrea Klugová, k tanci a poslechu vám zahrají:
Duo Dominant, Duo Olga a Irena, Duo Hope
doprovodný program − taneční skupina Mirákl ze Sokolova, bohatá
tombola a občerstvení všeho druhu
vstupné: sál 100 Kč, kavárna, předsálí 70 Kč
vstupenky je možné zakoupit v kanceláři TYFLOCENTRA a oblastní
odbočky Vítězná 52, Karlovy Vary − Drahovice
doprava zajištěna:
z K. Varů do Ostrova odjíždí autobus od Tržnice v 18.30
odvoz účastníku je zajištěn v 01.00 Ostrov − K. Vary,
02.30 Ostrov − K. Vary Sokolov − Cheb

prádelna 2000 Obraz, Karlovarský
porcelán 2001 Ottova výšina,
Kattenbeck 2001 Gogolův, Liapor
1996 Panorama, LS Mánesin 2001
Křižíkův, LS Sanssouci 1997 Camera
obscura, LS Sanssouci 1996
Fibichův, MANOBO−MIX 1994
Mayerův gloriet, Moser 1995
U Obrazu, Recom 1994 Findlaterův,
STASKO 2002 U Vojty, Svět kober−
ců 1994 Kazatelna, Tepichfreund
1994 Rusalka, Thermal 1995 Čap−
kův.
Vydavatelství Promenáda 1994,
2001 a 2003 Lesní pobožnost,
Týdeník Karlovarska 2002 Na zátiší.
Pan Havlíček 1994 Doubská a Luční,
pan Kytýř 2002/03 Lesní pobožnost,
pan Laage 1999 kaple Ecce Homo,
pan Rysl 1999 Na výšině, paní
Mužíková 1998 Amadeus,
Zíkovi1995 U Křížku.
Z příspěvků ostatních sponzorů
byl v roce 1994 opraven altán Na
Hůrkách.
Dle podkladů Lázeňských lesů HaKa

Příští jednání
zastupitelstva města
se koná
v úterý 18. listopadu
od 8.30 v LS Imperial
POZVÁNKA
do podzemí kostela
Jak jsme již před časem psali,
byla pro veřejnost zpřístupněna
nová prohlídková trasa
karlovarským podzemím, tentokrát
v prostoru pod chrámem sv. Máří
Magdalény. V základech kostela se
zde nachází mj. unikátní oltář
Božího hrobu vytvořený
z hrachovce, který je vzácnou
odrůdou aragonitu. Naleznete zde i
malou kostnici z pozůstatků
obyvatel Karlových Varů, kteří zde
žili na přelomu 17. a 18. století.
Zajímavé jsou již samotné základy
kostela, které musel geniální
stavitel Kilián Ignác Dienzenhofer
přizpůsobit zdejšímu specifickému
podloží. Expozici doplňují
mineralogické unikáty.
Ti z Vás, kteří si neměli možnost
tuto raritu prohlédnou při
předpremiéře v rámci Dnů
otevřených dveří památek či na
Dnu seniorů, mohou tak učinit nyní.
Informace o termínech prohlídky
podá Správa přírodních léčivých
zdrojů a kolonád
na tel.: 353 362 100.
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Svatební obřady
v roce 2004
Rada města schválila termíny pro
konání svatebních obřadů
následovně:

leden: 10.
únor: 14.
březen: 13. a 27.
duben: 10. a 24.
květen: 15.
červen: 12., 19. a 26.
červenec: 10., 17., 24. a 31.
srpen: 14., 21. a 28.
září: 11., 18. a 25.
říjen: 16. a 30.
listopad: 20.
prosinec: 18.

Práce na Rolavě
nekončí
Spolupráce Českého rybářského
svazu a města Karlovy Vary se
v letošní roce vyplatila. Kvalita
vody se díky upravené rybí nasádě
výrazně zlepšila a letos poprvé
splňovala základní hygienické
předpoklady pro provoz koupaliště
i nově vybudované skluzavky.
Před několika dny byl na Rolavě
proveden každoroční výlov.
Předseda českého rybářského
svazu v Karlových Varech Michal
Riško uvedl, že podstatou již není
jen původní záměr, kterým byla
hospodářská těžba, ale právě rybí
obsádka, která je hospodáři
speciálně upravena pro udržení
čistoty vody. Rybičky, které při
nasazení měly velikost špendlíku,
vyrostly až na 12 cm.
Na často pokládanou otázku
občanů města, co se po sezóně
s rybkami dále stane, Michal Riško
odpověděl, že část rybí násady
bude po přezimování sloužit svému
účelu dál v roce příštím na různých
nádržích určených pro výrobu
pitné vody. Zbytek bude vysazen do
volné přírody. Pro koupaliště
Rolava se násada pořizuje
k a ž d o ro č n ě n o v ě v y t ř e n ý m
plůdkem právě z důvodu efektivity
a účelu, ke kterému je cílová ryba
určena. Společným cílem se tak
otevírá nová spolupráce mezi
městem Karlovy Vary a Rybářským
svazem. V příští roce se připravuje
m ě s t o K . Va r y o p r a v u
napouštěcího zařízení a regulace
hladiny, dále potom ošetření dna.
Kuriozitou při výlovu byl nález
želvy, která uvízla v rybářské síti.
Byla velice zkřehlá, proto se jí ujal
jeden z rybářů a želva přezimuje
v klidném prostředí nového
domova.
Poslední možností, která se
v současné době zvažuje, je
částečné napuštění malého
koupaliště, kde by se mohlo v zimě
bruslit.
-red

NOVÁ KONCEPCE UBYTOVEN
Město Karlovy Vary vlastní v součas−
né době tři ubytovny, které jsou
využívány zejména pro tyto účely:
− Úvalská ke dlouhodobým pobytům,
− Kollárova pro krátkodobé pobyty,
− Studentská jako náhradní ubytování
(přístřeší).
Ubytovna Úvalská 36 je v současné
době řešena jako přechodné kvalitní
bydlení pro:
− bezproblémové občany bez dluhů,
soudních vystěhování apod.,
− pro mladé rodiny s nepříznivou
bytovou situací,
− pro občany, kteří nemají ve vlastnic−
tví žádný byt nebo nemovitost
v Karlových Varech a okolí.
Při podpisu smlouvy se skládá jistina
ve výši 5.000 Kč, nájemné je neměn−
né. Smlouvy jsou uzavírány na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou l měsíc.
V této ubytovně nejsou problémy,
protože ubytovaní se zde chovají jako
v bytě, který jim ubytovna nahrazuje.
Ubytovna Drahomíra, Kollárova 13
je v současné době přidělována na
základě rozhodnutí soudu o vyklizení

bytu s podmínkou přidělení přístřeší
nebo náhradního ubytování. Ubytovna
prochází nákladnou rekonstrukcí
bytových jednotek, kde se velmi
zkvalitňuje bydlení. Kromě náhradní−
ho ubytování (přístřeší) bude koncipo−
vána jako standardní ubytovna města
pro poskytování náhradního ubytová−
ní v případě rekonstrukcí objektů
města, přírodních katastrof apod. a
krátkodobých pobytů dle pořadníku.
Ubytovna Studentská 24/85 Doubí
slouží jako přístřeší pro soudní
vyklizení a náhradní bydlení.
V ubytovně bydlí špatně se přizpůso−
bující lidé, takže dochází k velkým
nákladům na údržbu a chod ubytovny.
V měsíci září rada města schválila
novou koncepci ubytoven v majetku
města Karlovy Vary, ve správě RK
RECOM REALITY, s. r. o.
Ubytovny Úvalská a Drahomíra
Všechny smlouvy o ubytování budou
nově uzavřeny na dobu určitou dva
roky. V případě, že ubytovaný žádným
způsobem neporuší podmínky
platného ubytovacího řádu a Smlouvy

o ubytování, bude smlouva prodlouže−
na RK RECOM REALITY na dobu
dalších dvou let (Úvalská) a jednoho
roku (Drahomíra). Přidělení ubytovny
bude schvalovat vedoucí odboru MaH
na základě doporučení bytové komise.
U nově uzavíraných smluv o ubytová−
ní bude vždy složena jistina ve výši
5.000 Kč.
Poplatek za ubytování nebude stano−
ven jako neměnný, ale bude každým
rokem navyšován o míru inflace.
Ubytovna Studentská
Všechny smlouvy o ubytování budou
nově uzavřeny na dobu určitou
jednoho roku. V případě, že ubytova−
ný žádným způsobem neporuší
podmínky ubytovacího řádu a
Smlouvy o ubytování, bude smlouva
prodloužena na dobu dalšího jednoho
roku správcem ubytovny, tj. RK
RECOM REALITY.
Poplatek za ubytování nebude stano−
ven jako neměnný, ale bude každým
rokem navyšován o míru inflace.
Ing. Stanislav Hubka,
vedoucí OMaH

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
K zabezpečení sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací
města Karlovy Vary byl radou města
přijat Městský operační plán
zabezpečení zimní údržby místních
komunikací. Podle něj je
v období od 1. 11. 2003 do 31. 3. 2004
stanoven režim zimní údržby
komunikací včetně zimní
pohotovostní služby a systému kontrol
sjízdnosti těchto komunikací.
S přihlédnutím k dopravně
technickému stavu místních
komunikací a jejich významu
k zabezpečení priorit města, jako je
např. zajištění provozu MHD,
dostupnost pro vozidla integrovaného
záchranného systému, svoz TKO a
zásobování, jsou komunikace
rozděleny podle důležitosti do tří
pořadí důležitosti, a sice:

I. pořadí musí být sjízdné do 4 hodin,
II. pořadí do 12 hodin a
III. pořadí do 48 hodin
od vydání pokynu k výjezdu
úklidových mechanizmů. Při
příznivém počasí se v podzimním
období provádí i běžný úklid města,
v jarním období se pohotovost podle
předpovědi počasí případně
prodlužuje. Všechny tyto služby
zajišťují pro město Karlovy Vary
Služby Kattenbeck Karlovy Vary,
spol. s r.o. a Správa lázeňských parků.
Ulice Kolmá a Vyšehradská udržuje
v zimním období firma Jancsovics.
Úklid chodníků u domů, které jsou
v majetku města zajišťují smluvní
realitní kanceláře města.
Nepřetržitou službu dispečinku
zimní služby lze v případě potřeby
kontaktovat na telefonním

Občanské sdružení Liga za práva vozíčkářů Vám nabízí bezplatnou
službu s celorepublikovou působností
PORADNA PRO ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Paragrafík.
Můžete nás kontaktovat: − na bezplatné telefonní lince 800 100 250
− na internetu: www.ligavozic.cz (odkaz poradna)
− e−mailem: hanka@ligavozic.cz
− poštou: Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, Brno, 602 00
Poskytujeme sociálně−právní poradenství a budeme se vám snažit pomoci
a poradit s problémy v těchto oblastech: − invalidní důchody
− sociální příspěvky a výhody pro tělesně postižené občany
− kompenzační a rehabilitační pomůcky (odkazy na firmy ve vašem
regionu)
− pečovatelská služba a služba osobní asistence (kontakty na
poskytovatele ve vašem regionu)
− odstraňování architektonických bariér
− kontakty na organizace zdravotně postižených ve vašem okolí
− problematika zaměstnávání zdravotně postižených (kontakty na
chráněné dílny a agentury podporovaného zaměstnávání)
− novinky v legislativě týkající se zdravotně postižených

čísle 353 222 956.
Jako každý rok i letos považujeme
za vhodné upozornit majitele
nemovitostí přilehlých k chodníku na
jejich povinnost tyto chodníky v zimě
udržovat schůdné. Mimo jiné je tato
jejich uvedena v čl. 3, odst. 10 obecně
závazné vyhlášky města K.Vary č.
8/1997 o rozsahu, způsobu a lhůtách
k odstraňování závad ve schůdnosti
místních komunikací a průjezdních
úseků silnic ve městě K. Vary, kde se
vlastníkům nemovitostí, které hraničí
se silnicí nebo místní komunikací
v zastavěném území, stanovuje
povinnost odstranit závady, které
vznikly znečištěním, náledím nebo
sněhem, a to v šíři celého chodníku,
pokud je oddělen od vozovky
obrubníkem, a nebo v šíři 2 m od
nemovitosti, pokud se jedná o
komunikaci bez chodníkových obrub
(charakter pěší zóny). Vlastníci jsou
povinni odstranit tyto závady
neprodleně po ukončení spadu sněhu.
Sůl potřebnou k posypu povrchu
ošetřeného chodníku si mohou
v předstihu koupit např. v Baumaxu.
Před začínající zimní sezónou
bychom chtěli upozornit zejména
všechny motoristy na důsledné
dodržování dopravních značek,
zejména B28 (Zákaz zastavení) a B29
(Zákaz stání). Vozidla parkující za
těmito dopravními značkami mnohdy
tvoří překážku silničního provozu a
znemožňují mechanizmům zimní
údržby průjezd danou komunikací a
její náležité ošetření.
Ing. Milan Novák,
vedoucí odboru dopravy
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PROCHÁZKA ZNOVUROZKVÉTAJÍCÍM MĚSTEM

Před časem jsme se podvakrát
v KRL zamýšleli v článku s názvem
Problematické nemovitosti ve městě
nad osudem domů, které v té době
připomínaly spíše ruiny. Jak se
jejich stav v průběhu zhruba dvou
let změnil, se můžete přesvědčit
sami při procházce městem.
Začněme naproti Thermalu a od
budovy pošty se vydáme Zahradní
ulicí. Zde stály ještě nedávno
trosky domů nazývané souhrnně
Autoimmunklinik. Ty byly
v měsíci září odstraněny, v součas−
né době se zabezpečují štíty
sousedních domů a připravuje
investiční záměr zástavby vzniklé
proluky. Výhledově do dvou let
bude zastavěna lázeňským domem.
Doufejme, že se již nebude opako−
vat situace před šesti lety, kdy
objekty zakoupila německá
společnost a nechala je zchátrat
natolik, že se staly nebezpečné
svému okolí. Nepomáhaly ani
upomínky a pokuty magistrátu.
Teprve nový majitel dává naději, že
se Zahradní ulici začalo blýskat na
lepší časy.
O kus dál je již dva roky odstraněna
budova s čp. 5. Je vydáno územní
rozhodnutí na parkovací dům, v této
lokalitě nesporně velmi potřebný.
Jedná se však o pro výstavbu složité
území, čeká se na vyjádření krajského
úřadu.
V těsné blízkosti stál dům Josef,
který byl letos také stržen. Tím
zmizely z vnitřního lázeňského území
poslední ruiny. V současné době
probíhá projednávání investičního
záměru, měla by jím být výstavba
lázeňského domu.
Ze Zahradní ulice se vydáme na
Westend. Zde v ulici Krále Jiřího stojí
již léta opuštěná Becherova vila. O
jejím dalším využití zatím nebylo
rozhodnuto, usilují o ni město i kraj.
To lázeňský dům Brno byl již před
časem zrekonstruován včetně dostav−
by bazénu a balnea. Povedl se.
Kousek dál na Zámeckém vrchu
prochází nákladnou rekonstrukcí a

louce směrem k Puppu. Dočkal se již
Rozkvět, pokračovat se bude až
k rohové Quissisaně.
Na protějším břehu byla před časem
dokončena obnova dlouhá léta
chátrající Krásné královny.
Nad ní na Lučním vrchu byl
odstraněn dům s čp. 8. a připravuje se
stavba nového. V poslední době se zde
nebývalým tempem rozmohla výstav−
ba. Jedná se o problematický prostor
zejména z hlediska zásobování
objektů a dopravy obecně. Proto se na
popud komise urbanistiky a architek−
tury připravuje regulační plán celé
lokality včetně ulice Pod jelením
skokem.
O budoucnosti Lázní I dosud
probíhají jednání. Za nimi,
v Mariánskolázeňské ulici se bývalý
M klub a navazující objekt mění
dostavbou a nástavbou na komplex
celkem osmdesáti bytových jednotek.
Pokračujme směrem na Březovou a
dojdeme ke kdysi vyhlášené tančírně
Toscana. Nedávno opětovně změnila
majitele, nový se chystá objekt
dostavět na lázeňský hotel. Probíhá
projednávání územního řízení.
Po silnici se vracíme zpět do města
kolem kompletně zrekonstruovaného
Zámečku v Doubí, který se stal rázem
pýchou této části Karlových Varů.
Také na Dolní Kamenné bylo již
vloni nikdy nedostavěné torzo ob−
chodního domu nahrazeno po více než
deseti letech moderním hypermarke−
tem. Nyní se projednává druhá etapa
dostavby nad stávajícím parkovištěm
směrem k Elite. Parkování bude
zachováno, nad ním vzniknou prodej−
na, restaurace a služby. Probíhající
územní řízení bylo radou města
odsouhlaseno.
Na bývalý hotel Národní dům je
vyhlášeno výběrové řízení.
Hotel Ambiente Stavební úřad spolu s památkáři
pravidelně sleduje stav všech historic−
Jeana de Caro. Také u divadla, v kých objektů ve městě. O jeho dalším
proluce po domu Terminus, se začalo vývoji vás budeme informovat.
stavět. Rekonstrukcí prochází i domy
Dle informací stavebního úřadu
ve frontě jdoucí od divadla po Nové

v Kolmé ulici a proluky kolem kostela
Máří Magdalény byly zastavěny
hotely Ambiente a Aura.
Na své znovuzrození dosud čeká
tzv. Kamenolom, proluka pod koste−
lem Máří Magdalény. Pozemek je
oplocen, jinak se zde nic neděje.
V Moravské ulici byl odstraněn
dům čp. 20. Ve vzniklé proluce mezi
školou Libušina a ulicemi
Vyšehradskou a Moravskou je
připraven záměr výstavby tzv. kondo−
minia, tj. bytového komplexu. Zatím
je vydáno územní rozhodnutí.
Změnami prošlo i Divadelní
náměstí. Doufejme že obnova této
důležité lokality kolem Vřídla a
divadla bude i na dále pokračovat.
Budovu bývalé spořitelny, kdysi
jednoho z nejkrásnějších secesních
Hotel Central
domů ve městě, nabízí současný
dostavbou na rozsáhlý komplex vlastník k prodeji. Pokud záměr vyjde,
bývalý nejluxusnější karlovarský propojí se s již opravenou Olympií a
citlivě dostavěným hotelem Centrál.
hotel Savoy, dnes Thomayer.
Budeme−li pokračovat ke Vřídlu, Svah nad nimi se upravuje na park

nemůžeme minout nedávno zkolaudo−
vané nově zbudované bytové kom−
plexy Amerika a Alexandrie.
Vznikly v místech bývalé proluky a
zdevastované dětské léčebny v domě
Marx. V parteru nových, mimocho−
dem velmi povedených objektů, se
nacházejí prodejny, domy mají i
vlastní parkování, což ve vnitřním
lázeňském území bývá většinou
obtížně řešitelným problémem.
Naproti přes ulici svítí nová fasáda
penzionu Ontario, který býval dlouhá
léta pihou na kráse lázeňského prosto−
ru. S předstihem byly před jeho
rekonstrukcí již v roce 1998 upraveny i
okolní Skalníkovy sady.
Scházíme−li ze Zámeckého vrchu
dolů, míjíme zrekonstruovanou a na
Zámecké lázně dostavěnou
Zámeckou kolonádu. Také vzhled
protějšího vrchu se podstatně změnil
k lepšímu. Z objektů kolem stezky
Jeana de Carro vznikl stejnojmenný
lázeňský hotel. V navazujícím prosto−
ru prošel obnovou penzion Festival

Budova bývalé spořitelny
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VÝSTAVBA, VOLNÝ ČAS

BYTOVÁ VÝSTAVBA VE STARÉ ROLI

Po několika letech odmlky pokraču−
je město Karlovy Vary v přípravě a
realizaci další bytové výstavby. Pro
úplnost připomenu dříve dokončené
lokality: 51 bytových jednotek „Pod
rozvodnou“ a 25 bytových jednotek na
nám. V. Řezáče. V loňském roce
město zahájilo přípravu 67 bytových
jednotek v ulici Mozartova, kde se
v těchto dnech úspěšně dokončuje
v 1. etapě 16 bytových jednotek a
v příštím roce bude realizována ve 2.
etapě 51 bytů. Všechny výše uvedené
bytové jednotky jsou realizovány

s podporou účelových dotací na
výstavbu nájemních bytů, které
poskytuje Ministerstvo pro místní
rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení.
V letošním roce byla na základě
příslibu Státního fondu rozvoje
bydlení − možnosti získání státní
dotace zahájena příprava nájemní
družstevní bytové výstavby v největší
lokalitě ve městě a to Staré Roli „U
vysílače“. Na tuto lokalitu byla již
zpracována projektová dokumentace
zástavby. V současné době probíhá
stavební řízení a zároveň výběrové

řízení na organizátora a zhotovitele
projektu.
Jedná se o největší objem výstavby
ve městě od roku 1989 s celkovým
počtem 320 bytových jednotek všech
velikostních kategorií ve třech typech
bytových domů, které se dále liší
skladbou bytů a počtem podlaží.
Celkem se jedná o 11 pěti až osmi
podlažních domů. Devět domů je
volně uspořádáno kolem páteřní
jednosměrné objízdné komunikace,
která obemyká centrální prostor
s výrazně modelovým terénem a dále
dvěma domy, situovanými kolmo na
ulici Okružní, na které může v budouc−
nu navázat další bytová výstavba
obdobného architektonického sché−
matu.
Výstavba by měla být realizována
postupně ve třech etapách podle zájmu
budoucích nájemníků v letech 2004 až
2006. V tomto případě se bude jednat o
družstevní bytovou výstavbu za
podpory státní dotace. Pro tyto účely
byla již městem Karlovy Vary založe−
na 3 bytová družstva. Po ukončení
výběrového řízení na organizátora a
zhotovitel projektu, což předpokládá−
me v listopadu letošního roku, budou
vypracovány podrobné podmínky pro
uchazeče o bydlení v této lokalitě
včetně termínů pro podávání žádostí.
Jsem přesvědčen, že vedle menších
projektů připravovaných soukromými
investory bez podpory státní dotace

Co daly dětem prázdninové aktivity

Již třetí rokem se o letošních
prázdninách na AC Start konaly
prázdninové aktivity určené dětem a
mládeži. Kvůli panujícímu velmi
teplému počasí byl tento rok nejkom−
plikovanější. Vedra nám v plné míře
neumožňovala věnovat se více tak
krásným disciplínám jako je např.
lehká atletika a lukostřelba.

Potěšilo nás, že zájem o tuto akci
oproti loňskému roku vzrostl. Celkem
se zúčastnilo 808 dětí, průměrně 32
denně. Tradičně byl největší zájem o
jízdy na koních, na lodích, o golf a
míčové hry.
Při závěrečném hodnocení, kdy
jsme tradičně opékali vuřty, děti
společně vzpomínaly např. i na tvorbu

snímání a malování sádrových masek.
Mnohé musely překonat strach ze
zakrytého obličeje. V tom jim pomáhal
pocit sounáležitosti, když je kamarádi
drželi za ruce.
Oblíbené je i stavění stanů spolu
s dalšími tábornickými dovednostmi,
objevováním přírody, stop zvěře,
zvuků, putování za pokladem.
Naším cílem bylo umožnit dětem
prožít co nejvíce hezkého, zajímavého
a inspirujícího v náhodně vytvořené
skupině, dozvědět se o nich co nejvíce
a eventuálně jim nabídnout pomoc.
Skupinky se každým dnem obměňova−
ly, proto jsme začínali vždy ranním
představováním. Děti prezentovaly
svou osobu před skupinou a často
musely překonat trému.
Děti se spolu s námi zamýšlely také
nad volným časem v době prázdnin i ve
školním roce s ohledem na možná
nebezpečí. Seznámili jsme je s nabíd−
kou případné pomoci Dětského
informačního centra a Střediska pro
děti a mládež Myslbekova 4
v Karlových Varech.
Stejně jako v loňském roce jsme i
letos díky prázdninovým aktivitám
objevili několik sportovních talentů.
Každý účastník dostal na památku
zarámovanou fotografii.
PaeDr. Ivana Kasíková
a Mgr. Vladimír Hůrka

budou lokality v Mozartově ulici a
hlavně ve Staré Roli „U vysílače“
schopny vyplnit nedostatek v počtu
připravovaných a realizovaných bytů
ve městě a napomohou ke stabilizaci a
dalšímu rozvoji města.
Ing. Jan Humplík, vedoucí odboru
architektury a územního rozvoje
Na základě rozhodnutí
Zastupitelstva města Karlovy Vary ze
dne 9. září 2003 došlo dne 22. září
2003 k založení tří bytových družstev,
jejichž zakladatelem se stalo město
Karlovy Vary a obchodní společnost
AUTOCENTRUM F s.r.o. jako
dceřinná společnost města a jejichž
cílem bude spolupráce s městem
Karlovy Vary při realizaci bytové
výstavby v lokalitě Stará Role
v Karlových Varech.
Po vyhotovení notářských zápisů o
založení předmětných bytových
družstev bude následovat podání
příslušnému rejstříkovému soudu
s návrhem na zápis těchto subjektů do
obchodního rejstříku, se kterým bude
právně spojen vznik obchodní společ−
nosti jako subjektu práva.
JUDr. Tomáš Ficner PhD.

Dokrytí Doubí
televizním signálem
ČT2
Na základě připomínek občanů
uplatnilo již v roce 2000 město
Karlovy Vary u České televize
požadavek na dokrytí městské části
Doubí televizním signálem ČT2. Na
základě toho byla postupně
provedena příslušná měření,
vypracovány technické podklady a
proveden výběr a posouzení
navrženého kmitočtu pro vysílání
signálu z pohledu jeho kompatibi−
lity a mezinárodní koordinace.
Po dokončení všech nezbytných
přípravných procedur a výběru
optimálního umístění vysílače byla
letos začátkem roku provedena
jeho montáž. Vysílač je umístěn na
budově VAK ve Studentské ulici a
vysílání signálu ČT2 probíhá na
pracovním kanálu č. 41.
Občané, kteří mají zájem o
příjem signálu ČT2 v městské části
Doubí, by se měli obrátit na
odbornou firmu poskytující
radiotelevizní služby, která
provede proměření a seřízení jejich
antény pro příjem signálu z nového
vysílače. V této souvislosti je nutné
upozornit, že zájemci o příjem
signálu, kteří bydlí dále a v
některých směrech od nově
instalovaného vysílače, si
pravděpodobně budou muset
pořídit samostatnou anténu, neboť
signály ostatních českých
televizních stanic jsou přijímány
v této lokalitě většinou z vysílače na
Klínovci.
Ing. Jan Humplík, vedoucí odboru
architektury a územního rozvoje
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SOCIÁLNÍ VĚCI

CHYSTÁ SE ROZSÁHLÝ PROJEKT V OBLASTI SOCIÁLNÍ

S 1. náměstkyní primátora Mgr.
Janou Petříkovou jsme hovořili o
sociálních službách v našem městě.
Jakou kapacitou ubytování pro
seniory naše město disponuje?
V současné době je město Karlovy
Vary zřizovatelem a provozovatelem
Domu penzion pro důchodce se 160
lůžky, Domova důchodců s 20 lůžky a
čtyř Domů s pečovatelskou službou.
Celkem se jedná o 168 bytů s 214
lůžky, což kapacitně nepostačuje
potřebám.
Mluví se o chystané dostavbě
Penzionu v Drahovicích?
Studie byla zpracována již
v loňském roce. Momentálně probíhá
výběrové řízení na projektanta. Mělo
by se jednat celkem o 73 malometráž−
ních jednotek. Stavba bude připravena
k realizaci v roce 2005. Zda bude
skutečně zahájena, závisí však na tom,
zda na ni město získá státní dotaci.
A co senioři, kteří nežijí v domo−
vech?
Cca 650 občanům našeho města je
poskytována pečovatelská služba
prostřednictvím organizace zřizované
krajem, avšak z větší části financovaná
právě z prostředků města. Je velmi
dobře zavedena a zajišťuje sociální
služby přímo v bytech klientů, kteří
mohou žít ve vlastním sociálním
prostředí, jsou však ohroženi pro svoji
neřešitelnou sociální situaci nebo věk
či zdravotní postižení.
Chystáte převzetí pečovatelské
služby od kraje?
Zastupitelstvo města přijalo
usnesení, dle kterého převezme
pečovatelskou službu až po té, co
dosavadní provozovatel uvede do
souladu s platnou vyhláškou rozvoz
jídel. K tomu zatím nedošlo, takže o
převzetí lze uvažovat nejdříve od
příštího roku. Záleží i na vyřešení
dotování této služby státem. Tato
skutečnost ovšem neznamená, že by
město na pečovatelskou službu
nepřispívalo. I nadále je počítáno
s nezměněnou částkou, která rozhodně
není malá.
Jsou kromě těchto služeb na území
města poskytovány ještě nějaké další?
Město Karlovy Vary přispívá na

hrazení dalších poskytovaných
sociálních služeb celé řadě organizací,
které tyto služby zajišťují např.
neziskové organizaci Farní charita,
která provozuje Denní stacionář pro
seniory a zdravotně postižené občany
či poradenské služby, např. pro rodiny
nemocných Alzheimerovou choro−
bou.
Kapacita Denního stacionáře je 20
klientů denně. Tato kapacita je
nedostačující, proto město v loňském
roce uvolnilo 2,5 mil. Kč na dokončení
rekonstrukce a rozšíření kapacity.
Vzhledem ke stárnoucí populaci se
jeví i tato kapacita nedostačující,
zejména v možnosti následného
zajištění sociálních služeb u obyvatel
města tam, kde již rodina péči o své
rodinné příslušníky nezvládá, neboť se
zhoršila jejich mobilita, zdravotní
postižení či demence.
Rovněž podmínky pro uskutečňo−
vání a rozvíjení zájmové a spolkové
činnosti karlovarských seniorů jsou
nevyhovující.
Výše uvedené skutečnosti vedou
k nutnosti vybudování Centra
sociálních služeb?
Ano, na základě zpracované studie
autorů Ing. arch. Petr Mráze a akad.
arch. Martina Pince se již připravuje
projektová dokumentace. Celý objekt
bude bezbariérový.
Zde by péče o seniory byla zajišťo−
vána v Domě pokojného stáří
s kapacitou 24 lůžek. Z toho 12 lůžek
by sloužilo jako uzavřené, ošetřovatel−
ské oddělení, zejména pro lidi postiže−
né různými formami demence.
Dalších 12 lůžek jako Domov důchod−
ců, tedy jeho otevřená část. Návaznost
otevřeného oddělení na oddělení
uzavřené se jeví optimální, neboť by

nedocházelo k přesunu klientů. Ten by
byl realizován pouze v rámci oddělení
při zhoršení schopností klienta.
Součástí Domu pokojného stáří by
byla možnost i stacionárního či
respitního pobytu. K tomuto je
vyhrazeno 6 lůžek. Tyto služby jsou
dosud poskytovány v Karlových
Varech ve velmi omezené míře a také
v blízkém okolí zcela chybějí.
Další důležitou součástí „Centra“ je
uvažované dostatečně velké zázemí
pro spolkovou a zájmovou činnost
našich seniorů, které bude na vyšší
úrovni než jsou současné kluby
důchodců a svým vybavením bude
odpovídat současným požadavkům.
Bude toto zařízení sloužit pouze
seniorům?
Součástí Centra sociálních služeb je
i záměr vybudovat malometrážní byty,
které budou využívány pro Chráněné
bydlení. Jednalo by se zejména o
klienty z Domu na půl cesty, nebo ženy
z Domu pro matky s dětmi. Těmto
lidem by byla dána možnost pracovat
v areálu Centra sociálních služeb. Jako
určitá forma chráněných dílen, v rámci
resocializace.
Centrum sociálních služeb bude
dále zajišťovat poradenskou službu
uživatelů sociálních služeb. Jedná se o
především o:
− zdravotně postižené
− postižené různými formami demence
a jejich pečující
− důchodce
− sociální a právní poradenství.
Dále by se zde nacházelo technické
zázemí pro centrum a neziskové
organizace, služby zajišťující skupino−
vou a individuální rehabilitaci,
stacionární péče pro těžce zdravotně
postižené děti, možnost stravování.

V současné době jsou tyto služby
zajišťovány s velkými obtížemi, nebo
nejsou zajišťovány vůbec.
Je tedy počítáno také se zázemím
pro postižené děti?
Ano. Další plánovanou činností
„Centra“ je Denní stacionář pro děti
s vážnějším tělesným a kombinova−
ným postižením, tj. řešení problemati−
ky péče o zdravotně postižené děti,
která byla v našem padesátitisícovém
městě v minulosti značně podceněna a
v současné době není tato péče o děti
s těžším handicapem nikým zajišťová−
na. Kapacita 25 až 30 dětí by pokryla
potřeby nejen města Karlovy Vary, ale
i dětí z okolních obcí, kde problemati−
ka rovněž není žádným způsobem
řešena.
Bude Centrum sociálních služeb
dostupné pro klienty z jednotlivých
částí města?
Areál, kde dojde k vytvoření Centra
sociálních služeb je situován ve
Dvořákově ulici ve Staré Roli
s dosahem MHD. Propočet investič−
ních nákladů dle zpracované studie na
tuto stavbu činí 60 mil. Kč. Město
v současné době činí kroky vedoucí
k možnosti sdružení finančních
prostředků na tuto stavbu včetně
možnosti získání státní dotace.
Nezbývá jen doufat, že v nejbližší
době bude toto centrum v Karlových
Varech vybudováno.
Můžeme již hovořit v nějakém
časovém horizontu?
Podle předpokládaného harmono−
gramu by cca v polovině příštího roku
mohlo dojít k vydání stavebního
povolení a následně ve druhé polovině
roku 2004 k zahájení samotné rekon−
strukce.
Ptala se HaKa

Dostavba Domu − penzionu v Drahovicích

8

TOURFILM, PARTNERSKÁ MĚSTA

TOURFILM VYKROČIL NOVÝM SMĚREM

Erich von Däniken
Letošní Tourfilm naznačil cestu,
kterou se míní ubírat do budoucna.
Tradiční filmovou soutěž obohatil
bohatý doprovodný program a značně
se rozšířila nabídka pro veřejnost,
které se festival začíná více otevírat.
Řada doprovodných akcí byla
připravena pro mládež.
Letošní novinkou je také propojení
festivalů TOUR REGION FILM a
TOURFILM do jednoho místa, čímž
vzniká ideální možnost konfrontace
národní a mezinárodní tvorby.
V soutěži kopíruje Tourfilm
celosvětový trend náročného
televizního diváka, který si oblíbil
nejen cestování, ale i cestovatelské
filmy. To se projevilo právě u televizní
kategorie, která letos zaznamenala
největší nárůst přihlášených filmů,
jejich počet se vyšplhal až k číslu 172.
Diváci upřednostňují filmy
z exotických zemí, neboť většina
z nich nemá možnost tyto destinace
navštívit.
Velikou dynamiku prožívá soutěž
Multimédia − webové stránky a CD
ROMy. Právě jejich prostřednictvím
probíhá hlavní komunikace v celém
cestovním ruchu. Technický vývoj,
grafika a způsob zpracování prodělaly
za rok téměř revoluční zlom, ale
současná světová špička se nám přesto
vzdaluje.
Hlavním hostem letošního
Tourfilmu byl Erich von Däniken,
který svými vystoupeními potěšil jak
studentské publikum z Karlových
Varů a Karlovarského kraje, tak i
vlastní účastníky festivalu. Záhady
naší planety velkého cestovatele a
záhadologa stále oslovují. Představil
také MYSTERY PARK
v Interlakenu, v jehož 7 pavilonech se
může turista seznámit s většinou záhad
naší planety.
Pestrý doprovodný program
doplnila česká expedice Po stopách
Čechů na Amazonce, předpremiéry
televizního cyklu Šumná města
Davida Vávry a Radovana Lipuse a
dále film Steva Lichtaga a cestovatele
Pavla Pavla Návrat na Rapa Nui.
Program pro veřejnost zahrnoval i
workshop výtvarníků z celého světa a
Artkontakt se společným malířským

projektem pod názvem Putování
krajinou světa na chodníku před
Galérií umění, kde vznikl nejdelší
český obraz.
Projekce a koncerty pro mladé
World Music v ulicích doplnil
kinematograf bratří Čadíků.
Chobotničky byly vydraženy za 12
tisíc korun
Doprovodnou akcí letošního
festivalu Tourfilm byla i výstava
Jindřich Polák − 50 let s televizí a
filmem. Její vernisáž se uskutečnila
přesně měsíc a den po smrti tohoto
významného českého režiséra.
Zahájení výstavy se mimo jiné
zúčastnila režisérova manželka
Zuzana, předseda Filmového a
televizního svazu Jan Kraus či Dáda
Patrasová, představitelka několika rolí
v Polákových filmech a seriálech.
Vyvrcholením večera byla dražba
chobotniček, které se objevily
v seriálu Chobotnice z II. patra.

Speciálně pro tento večer je
vymodeloval výtvarník Jiří Vojta,
který je autorem i původních
chobotniček. Modely byly vydraženy
za 12 tisíc korun. Výtěžek aukce
Filmový a televizní svaz věnuje pro
filmaře−seniory.
Další zajímavosti
Odborná porota udělila cenu in
memoriam Jánu Pirohovi za jeho díly
z cyklu Cestománie. Speciální cena
byla rovněž posmrtně udělena Milanu
Maryškovi.
V soutěži TOUR REGION získalo
3. cenu město Karlovy Vary za film
Living High in Karlsbad.
Krajský úřad Karlovarského kraje
obdržel diplom za publikaci Památky
Karlovarského kraje.
Karlovarský festival nastupuje
novou cestu, která v koncepci pro
příští roky počítá s rozšířením
festivalového dění do více dnů.
Dle závěrečné tiskové zprávy

Student Jiří Bačák ze SPŠ keramické pomáhá švýcarské výtvarnici Elisabeth
Daly−Paris
Foto HaKa
S výsledky méně obvyklé činnosti výtvarníků v rámci letošního Artkontaktu se
mohou obyvatelé Karlových Varů i jejich návštěvníci seznámit při procházce od
Puppu za Galérii umění. Naleznou zde malbu na asfaltu, kterou vytvořilo
šestnáct výtvarníků z různých koutů Evropy. Dílo nazvané Putování krajinou
světa bylo zapsáno agenturou Dobrý den jako národní rekord v délce malby (a
tím do českého dodatku Guinessovy knihy rekordů). Výtvarníkům nešlo jen o
vytvoření či překonání rekordu, ale spíše o umělecké zkrášlení jednoho
z promenádních zákoutí lázní. V plné kráse je do zimy, uvidíme, co s malbou
udělají deště a mrazy.
Mgr. Jan Samec

Vynikající partnerství
českých a německých
měst
Česko−německá informační
kancelář IDOR zorganizovala
první ročník soutěže o nejlepší
partnerství českých a německých
měst. Cílem projektu bylo ocenit
vynikající a příkladná spojení mezi
obcemi v České republice a
Německu.
Přihlásilo se 85 z celkem 125
uzavřených partnerství mezi
českými a německými obcemi. Do
finále bylo podle přísných kritérií
vybráno jen 13 nejlepších. Je
opravdu velkým úspěchem
Karlových Varů, že jsou mezi nimi
obě partnerství našeho města, jak
s Baden−Baden, tak s Bernkastel−
Kues. K tomuto nepochybně
přispěly skutečně živé, pravidelné
a kvalitní společné projekty
(připomeňme si zejména výměnné
studijní pobyty středoškoláků,
nebo koncerty mladých němec−
kých hudebníků v Karlových
Varech a reciproční prezentace
karlovarských hudebníků
v Německu či společné sportovní
akce).
Význam soutěže, která měla letos
svoji premiéru, zdůrazňuje fakt, že
nad ní převzali záštitu nejvyšší
představitelé sousedních států,
prezidenti Václav Klaus a
Johannes Rau. Mezi pozvanými
hosty slavnostního vyhlášení
soutěže nechyběl ani karlovarský
primátor Mgr. Zdeněk Roubínek.
Rozhodování deseti členů
poroty nebylo jednoduché.
Všichni uchazeči, kteří prošli do
závěrečného kola, udělali na
grémium dojem a jejich partnerství
byla bez výjimky oceněna jako
příkladná. Obzvláštní nadšení
vyvolala spolupráce mezi městeč−
kem Zubří na východní Moravě a
dolnosaskou obcí Rosdorf. Cena
byla předána 7. září v rámci
závěrečného koncertu festivalu
uprostřed Evropy v městě Plavně
(Plauen). Jelikož rozdíly mezi
třinácti finalisty byly jen malé,
byla oceněna čestným uznáním i
spolupráce dalších sedmi partner−
ství bez umístění. Toto uznání
získala partnerství mezi následují−
cími městy: Děčín − Pirna,
Karlovy Vary − Baden−Baden,
Karlovy Vary − Bernkastel−
Kues, Loket − Illertissen, Mladá
Boleslav − Dieburg, Nový Jičín −
Görlitz a Tábor − Kostnice (Kon−
stanz). Součástí akce byla také
prezentace jednotlivých měst a
jejich partnerů v reprezentativních
prostorách místní radnice. Karlovy
Vary, které byly vybrány mezi
třináct finalistů s oběma svými
německými partnerstvími, měly
největší výstavní prostor. Využily
toho k předvedení fotografií ze
společných projektů, ale také
k vystavení propagačních materiá−
lů našeho města.
J. Hradílková
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• Diamantová svatba
Manželé Jirmáskovi z Karlových Varů
oslavili v sobotu 27. září významné
životní jubileum − diamantovou
svatbu, tedy 60 let společného života.
• Návštěva touroperátora z Izraele
Primátor města Mgr. Zdeněk
Roubínek a ředitel Infocentra Mgr.

Petr Masák přivítali na půdě magistrá−
tu Abrahama Topaze, majitele největší
izraelské cestovní kanceláře. Ta s
místními partnery (zejména sanatorii a
lázeňskými hotely) spolupracuje již
šestým rokem a doplňuje významným
způsobem ubytovací kapacitu nejmé−
ně třiceti karlovarských komplexů.

Pan Topaz se pokouší obnovit v plném
rozsahu počet tzv. charterových letů
mezi Tel Avivem a Karlovými Vary,
od kterých bylo v posledních dvou
letech v důsledku složité mezinárodní
politické situace (tzn. po útoku na New
York 11. září 2001) upuštěno.
• Víkend ve znamení partnerství
Primátor Zdeněk Roubínek návštívil
na pozvání primátorky Sigrun Lang
Baden−Baden. Je dobrou tradicí
posledních let, že se karlovarský
primátor zúčastňuje té nejvýznamnější
kulturně−společenské akce Baden−
Badenu, kterou je podzimní Velký
dostihový týden. Na oplátku zase
přijíždějí vedoucí představitelé
karlovarských partnerských měst na
květnové zahajování lázeňské sezóny.
Kromě účasti na dostizích se uskuteč−
nilo také ryze pracovní setkání obou
čelných regionálních politiků, při
kterém projednali další společné
projekty.
• Cesta do Varbergu
Švédské lázně Varberg (53 tisíc
obyvatel − srovnatelné s naším měs−
tem) kontaktovalo členy karlovarské
delegace na loňském VIII. Evropském

Putovní pohár městské policie
Na čtvrtek 25. 9. připravilo oddělení
prevence a dohledu Městské policie
Karlovy Vary pro žáky 5. a 9. ročníků
základních, zvláštních a speciálních
škol Karlových Varů již druhý ročník
sportovně vědomostní soutěže
nazvanou Putovní pohár Městské
policie Karlovy Vary.
Na start závodu se postavilo celkem
35 čtyřčlenných smíšených družstev,
na která čekala v lázeňských lesích
náročná běžecká trať se stanovišti
s teoretickými i praktickými úkoly. 17
družstev reprezentujících I. stupeň se
muselo poprat s úkoly zaměřenými na
dopravní výchovu, zbývajících 18
družstev startujících za II. stupeň
řešilo otázky s bezpečnostně právní
tématikou. Správnost odpovědí na
stanovištích hodnotili strážníci a
studenti Střední pedagogické školy
Karlovy Vary, kteří zároveň
zajišťovali bezpečnost závodníků na
trati.
Soutěžící sváděli tuhý boj o přední
umístění a podávali velice vyrovnané
výkony. O těch nejlepších rozhodoval
počet nasbíraných bodů a čas zdolání
tratě. Putovní pohár získalo za I.
stupeň družstvo ze ZŠ Konečná
(Veronika Valková, Barbora
Vonková, Marcel Vokoun, Jan Šíp),
na druhém místě skončilo družstvo ze
ZŠ Modenská a na třetím družstvo ze
ZŠ Poštovní. Držitelem putovního
poháru pro II. stupeň se stalo družstvo
ze ZŠ J. Á. Komenského (Ivana
Poslední, Daniela Kubínová, Jiří
Vašíček, Arsenij Kondraťuk), druhou
příčku obsadilo družstvo ze ZŠ

Krušnohorská a třetí, družstvo ze ZŠ
Dukelských hrdinů.
Vítězná družstva obdržela krom
pohárů a medailí i řadu věcných cen.
Na všechny závodníky pak čekala
trička s logem soutěže a propagační
předměty Městské policie Karlovy
Vary. Ten, koho neopustila chuť
závodit mohl zkusit štěstí
v doprovodných soutěžích o sladkosti,
které připravilo v prostorách startu a
cíle Rádio Dragon. Akci navíc
zpestřili pracovníci rychlé záchranné
služby, kteří nejen že zajišťovali první
pomoc pro závodníky, ale zároveň

umožnili dětem, aby se seznámily
s pomůckami záchranářů a vybavením
sanitního vozu.
Celé akci přálo slunečné počasí,
které jen podpořilo skvělou atmosféru
a výbornou náladu všech 140
závodníků. S průběhem soutěže byli
spokojeni nejen učitelé zúčastněných
škol a studenti pedagogické školy, ale i
strážníci, kteří doufají, že i příští
ročník soutěže bude tak úspěšný, jako
ten letošní.
za oddělení prevence
a dohledu Městské policie Karlovy
Vary Bc. Kamila Hofmanová

kongresu partnerských měst v
Antverpách a od samého počátku
vyjadřovalo velký zájem o navázání
úzkých partnerských vztahů v rámci
realizace projektů podporovaných
fondy EU a zaměřených především na
nově přistupující evropské země. Z
tohoto důvodu navštívila v lé−tě
Švédsko oficiální delegace města.
• Moldavský prezident
Prezident Moldavské republiky
Vladimir Nikolajevič Vorenin
navštívil primátora Karlových Varů
Zdeňka Roubínka. Jako dárek mu
věnoval láhev výborného vína (Mol−
dávie ovládá 65 procent ruského
vinného trhu). Sám prezident ročně
stáčí demižon vína.
Ve společné debatě našli i výjimečné
téma, které oba muže spojuje.
Moldavský prezident byl v mládí
šestkrát mistrem země v cyklistice,
což primátora Roubínka zaujalo, i
když se podobnými úspěchy sám
pochlubit nemohl. V. N. Vorenin
pobýval v Karlových Varech už po
desáté. Jako obvykle si zde užíval
lázní a jejich léčebných účinků.
Alexander Klimeš

Svátky vína
Město Karlovy Vary přispívá již
třetím rokem ke kulturním progra−
mům Svátků vína v německém
partnerském městě Bernkastel−
Kues. Letošního roku podpořilo
skupinu sedmnácti žáků s učiteli ze
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve Šmera−
lově ulici. Učitelé Milada Nováková
a Milan Krajíc nacvičili se svými
nadanými žáky pod vedením Mgr.
Jindřicha Volfa velice zajímavý
program, který učitelka Mgr.
Stanislava Peerová moderovala
v němčině.
V pátek večer uspořádal Spolek
pro partnerskou spolupráci
v Bernkastel−Kues spolu se staros−
tou Wolfgangem Portem a René
Achtermannem společenský
partnerský večer na lodi se symbo−
lickým jménem Evropa. Ke slav−
nostní náladě přispělo koncertování
skupiny Krajíc Combo Band se
zpěvačkou Veronikou Vojtíškovou.
Milým překvapením pro
Karlovarské byla oslavná píseň na
Karlovy Vary složená na populární
moselské melodie z připravovaného
společného CD.
Žáci Milana Krajíce koncertovali
i další den před tisícovkami nadše−
ných posluchačů na historickém
Tržním náměstí. Velký obdiv získal
v sobotu večer se svými sólovými
výstupy čtrnáctiletý trumpetista,
žák Mgr. Jindřicha Volfa a Kvarteto
učitelky Milady Novákové při
slavnostním koncertu. Škole patří
poděkování za vzornou reprezentaci
našeho města v Bernkastel−Kues,
jehož „Svátky vína“ navštíví
v průběhu čtyř dnů téměř 300.000
návštěvníků.
J. Hradílková
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MAJETEK, ŠKOLSTVÍ

PRODEJ DOMŮ Z MAJETKU MĚSTA

V našem městě byla privatizace
městského majetku odstartována již
v roce 1993. V prvních letech
probíhala víceméně živelně, každý
dům byl posuzován individuelně.
Takový postup se neosvědčil, proto
byla o dva roky později zpracována
pravidla, která vnesla do zpočátku
poněkud chaotického prodeje řád.
Zabývala se ale pouze způsobem
prodeje, nikoliv okruhem
prodávaných domů. Privatizaci
majetku stát ponechává plně
v kompetenci obcí. Neexistuje
legislativa, která by obce usměrňovala
v rozhodnutí svůj majetek prodat či
nikoli. Záleží tedy na každé obci, zda,
v jakém měřítku a jakým způsobem
k privatizaci majetku přistoupí.
Kategorizace
V roce 1997 vypracovalo město
seznamy, které nemovitosti v jeho

MĚSTO KARLOVY
VARY
Moskevská 21, 361 20 Karlovy
Vary
vyhlašuje záměr
pronájmu a následného budoucího
prodeje nemovitosti č.p. 1088/24
"Národní dům" v Karlových
Varech, třída T. G. Masaryka, na
stavební parcele č. 2336, stavební
parcely č. 2330 o celkové výměře
235 m2, stavební parcely číslo 2336
o celkové výměře 2357 m2 a
pozemkové parcely č. 2321 o
celkové výměře 1371 m2, vše v k.ú.
Karlovy Vary.
formou výběrového řízení
za podmínek schválených RM
Karlovy Vary
Informace o podmínkách pronájmu
a následného budoucího prodeje,
včetně podmínek výběrového řízení
jsou k
dispozici na odboru
kanceláře primátora města Karlovy
Vary, Moskevská 21, 361 20
Karlovy Vary, kancelář č. 506 B,
tel.: 353118319.
zveřejněno do 15. 11. 2003
Ing Stanislav Hubka,
vedoucí odboru MaH

majetku kategorizovaly do tří skupin:
1. se město rozhodlo privatizovat dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, ve znění pozdějších předpisů.
2. předpokládala prodej podle Pravidel
sdružením nájemníků v návaznosti na
občanský zákoník.
3. zahrnovala obydlené bytové domy,
na jejichž prodeji nemělo město v té
době zájem.
Neprodejnost odrážela tehdejší
rozložení infrastruktury ve městě,
např. umístění sociálního či
zdravotního zařízení, knihovny, pošty,
prodejny potravin. Současně byly
posuzovány finanční prostředky města
vynaložené na rekonstrukci objektu.
Během let se v řadě objektů změnila
situace. Zdravotnická zařízení prošla
privatizací, některé obchody změnily
sortiment zboží apod. Proto byly
seznamy prodejných a neprodejných
domů několikrát přehodnocovány
s ohledem na využití nemovitostí,
jejich stav, ale i náklady na údržbu
stávajícího bytového fondu.
Uvolnění do prodeje
V současné se době naplňuje
koncepce předložená začátkem roku,
kdy byla schválena masivní
privatizace domů. Jejich prodej bude
realizován postupně ve třech etapách.
Jako první schválilo zastupitelstvo
města v září prodej 47 objektů,
převážně panelových. Ty byly
uvolněny k prodeji dle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve
znění pozdějších pravidel.
Důvodem jsou výnosy z majetku,
které nejsou dostatečně rentabilní.
Město se nehodlá chovat jako
podnikatel v pravém slova smyslu a
držet a udržovat bytový fond v plném
rozsahu. Podstatné je to, že jednotlivé
byty a objekty budou mít svého
konkrétního soukromého vlastníka,
který dle dosavadních zkušeností je
schopen se o svůj majetek postarat
nejlépe. De facto dnes, když
procházíte městem, je na domech
vidět, které jsou ve vlastnictví
soukromém a které v obecním.
Město i nadále počítá s nutností
vlastnit určitý počet bytů určených pro
sociální případy, ke startovacímu
bydlení či takových, které byly
postaveny za účasti státních dotací. Ty
budeme i v budoucnu realizovat jako
podporu místním, kteří takovéto

bydlení potřebují. Město ale nebude
podnikat v oblasti bytů napříč celým
portfoliem.
Příprava prodeje
Samotnému prodeji bude
předcházet příprava objektů, tj.:
− rozdělení na jednotlivé bytové
jednotky
− zapsání do katastru nemovitostí,
− zpracování záměru a přípravy
prodeje,
− zaměření jednotlivých bytových
jednotek,
− zveřejnění záměru prodeje.
Dosavadní nájemci mají dle zákona
č. 72/1993 Sb., 6 měsíců na
akceptování kupní ceny. Posledním
krokem je pak závěrečné schválení
jednotlivých prodejů zastupitelstvem
města. Po té může následovat sepsání
kupní smlouvy, což je proces velmi
náročný. První prodeje by tedy mohly
začít ve čtvrtém až pátém měsíci
příštího roku.
Žádáme občany o pochopení.
Momentálně odbor majetkoprávní a
hospodářský realizuje poslední fázi
prodeje domů z majetku města, proto
bude těžko odpovídat na jednotlivé
dotazy občanů. Nemusejí mít však
obavy, budou vždy včas a s předstihem
informováni o všech krocích, které
budou postupně činěny.
Proinvestování
V celém procesu schvalování a
přípravy do prodeje bude posuzována
možnost proinvestování části kupní
ceny v závislosti na technickém stavu
domu. Jednotlivé objekty jsou
různorodého charakteru, některé
domy byly postaveny v poměrně
nedávné době, někdy i za účasti státní
dotace, oproti tomu jiné budou
vyžadovat poměrně nákladnou
investici do rekonstrukce. Z toho je
zřejmé, že míra proinvestování části
kupní ceny se bude stanovovat velmi
pečlivě a individuelně. To má ve své
náplni komise pro hospodaření
s majetkem města, ve které jsou
zastoupeny všechny politické kluby.
Funguje jako poradní orgán rady
města.
Koncepce předpokládá, že výnosy
z prodejů by měly být z části použity
na bytovou výstavbu, především
k realizaci sociálního bydlení, tj. např.
startovacích bytů.
Ing. Jan Duda, náměstek primátora

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Karlovy Vary Mozartova 7
poskytuje ambulantní nápravnou péči dětem se
specifickými poruchami učení, LMD a spec.
vzdělávacími potřebami.
Již od předškolního věku (poslední ročníky MŠ).
Každé pondělí od 13.30. Začínáme v listopadu.
Telefon: 353 224 241

Zastupitelstvo města schválilo 9.
září prodej uvedených domů dle
zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
s možností proinvestování.
Brigádníků 1404/18
Brigádníků 1405/16
Brigádníků 1406/14
Brigádníků 1407/12
Brigádníků 1408/10
Brigádníků 1409/8
Brigádníků 1410/6
Brigádníků 1411/4
Brigádníků 1412/2
Dvořákova 704/6
Janáčkova 718/13
Janáčkova 719/11
Janáčkova 720/9
Janáčkova 721/7
Janáčkova 778/5
Janáčkova 779/3
Karlovarská 758/1
Karlovarská 759/3
Okružní 752/39
Okružní 753/41
Okružní 754/43
Okružní 755/45
Okružní 756/47
Okružní 757/49
Stará Kysibelská 597/29
Stará Kysibelská 598/31
Stará Kysibelská 599/33
Stará Kysibelská 600/35
Úvalská 604/2
Úvalská 605/4
Úvalská 606/6
Úvalská 607/8
Úvalská 608/10
Úvalská 609/12
Úvalská 610/14
Úvalská 611/16
Úvalská 613/20
Úvalská 614/22
Východní 473/1
Východní 474/3
Východní 475/5
Východní 476/7
Východní 477/9
Východní 478/11
Východní 479/13
Východní 480/15

PROVOZ
mateřských škol v době
vánočních prázdnin
Všechny mateřské školy
budou uzavřeny
s výjimkou
MŠ Javorová
ve Staré Roli,
která zajistí provoz
v době
od 22. do 31. prosince.
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI

MATEŘSKÉ CENTRUM NA NOVÉ ADRESE

Od listopadu letošního roku najdete
Mateřské centrum v budově mateřské
školy ve Východní ulici v Drahovi−
cích.
Přestože se muselo odstěhovat
z centra města, všechny jeho aktivity
zůstávají zachovány v plném rozsahu.
Můžete se o tom přesvědčit i vy, pokud
si vyberete z následujícího programu.
PONDĚLÍ
9.00 až 10.00 Klub dětí a maminek,
pro rodiče se staršími batolaty od 2,5
let
10.30 až 11.30 Hrátky s batolátky,
pro rodiče s dětmi od 18 měsíců
15.15 až 16.15 a 16.30 až 17.30
Výtvarná dílna I., II. pro děti od 3 let a
od 5ti let
Alžbětiny lázně malý bazének
(vodoléčba ženy) 16.00 až 18.30
Plavání batolat od 5ti měsíců do 2 let
po 30ti minutách

ÚTERÝ
9.00 až 9.45 Cvičení pro rodiče
s dětmi, od 2,5 let, klasické cvičení
s neklasickými prvky a pomůckami
v neklasickém prostředí
10.30 až 11.30 Klub maminek
s dětmi, pro rodiče s batolaty od 2 let
12.00 až 13.00 Kondiční cvičení
15.30 až 16.30 Odpolední hrátky, pro
rodiče s dětmi od 2 let
18.00 až 19.00 Cvičení v těhotenství
STŘEDA
10.30 až 11.30 Hrátky s batolátky,
pro rodiče s dětmi od 18 měsíců
18.30 až 20.00 Zdravotní cvičení,
proti bolestem zad a nohou, prvky
z rehabilitace, strečinku a jógy, zdravé
dýchání, relaxace, pro ženy všech
věkových kategorií
17.00 − 20.00 Psychologická poradna
po tel. domluvě: 353 232 333
Alžbětiny lázně
16.00 až 18.30 malý bazének
(vodoléčba ženy) Plavání batolat od
5ti měsíců) po 30ti minutách
ČTVRTEK
15.00 až 16.00 Školička pro život
16.30 až 17.30 Školička pro život
(divadelní dílna), artikulační cvičení,
cviky Pěti Tibeťanů, jógová dechová
cvičení, etudy na rozvoj fantazie,
práce na literárních textech, obohacení

slovní zásoby, pro děti od 3 a od 5 let
9.00 až 9.45 Hrátky s batolátky, pro
rodiče s dětmi od 12ti měsíců
10.30 až 11.30 Klub maminek
s dětmi, pro rodiče s dětmi od 2,5 let
15.00 až 16.30 Alžbětiny lázně − velký
bazén
organizuje OS KONTAKT Bb
Plavání těhotných
Plavání dětí bez rodičů
Plavání dětí s rodiči
PÁTEK
9.00 až 12.00 Poprvé bez mámy (od 3
do 5 let), nácvik a prohlubování
dovedností spojených s přípravou na
docházku do MŠ či ZŠ
14.00 až 16.00 Psychologická
poradna po tel. domluvě 353 232 333
Alžbětiny lázně
16.00 až 18.30 malý bazének
(vodoléčba ženy) Plavání batolat (od
5ti měsíců)
po 30ti minutách, pí Věra Bartošová:
606 581 369
AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Raná péče pro rodiče s dětmi od 0 do
12ti měsíců. V kurzu se mohou
maminky dozvědět jak co nejlépe
manipulovat s dětmi, jak stimulovat
jejich psychomotorický vývoj formou
her a jednoduchého cvičení. Každé

setkání zaměřené na jiné téma,
součástí jsou přednášky s různými
odborníky, např. s psycholožkou,
předpokládané schůzky jednou za 14
dnů
Alžbětiny lázně
po 60ti minutách
Plavání kojenců (do 6ti měsíců) ve
speciální velké vaně, v případě zájmu
volejte přímo naší instruktorce,
s kterou si dohodnete konkrétní termín
1. návštěvy
pí Věra Bartošová: 606 581 369
Provozní doba MC:
pondělí až pátek: 9.00 až 17.00
12.00 až 14.00 polední pauza
8.30 až 14.00 hlídání dětí v MC
DENNĚ
14.00 až 17.00 Možnost volného
hraní symbolický poplatek 20
Kč/dítě, 10 Kč/sourozenec
− víkendy, odpoledne oslavy
narozenin...
Možnost přebalit a nakojit dítě
kdykoliv během provozní doby
telefon: 353 230 847
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. 11. − slavnostní otevření
− volné hraní zdarma

DALŠÍ ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Díky rekonstrukci jsme mohli otevřít
Denní stacionář pro mentálně postiže−
nou mládež a rozšířit a zkvalitnit
služby Denního stacionáře pro staré a
zdravotně postižené občany. V létě
byla ukončena poslední etapa rekon−
strukce Charitního domu sv. Anežky.
V nových prostorech kromě technic−
kého zázemí vznikla tvořivá dílna,
která slouží k ergoterapeutickým
aktivitám klientů. Velmi příjemným
prostorem je také zimní zahrada,
kterou mohou klienti využívat
k posezení i odpočinku.
Denní stacionář pro mentálně
postiženou mládež
poskytuje komplexní pečovatelskou,
ošetřovatelskou a speciálně pedago−
gickou péči osobám mentálně retardo−
vaným ve věku 15 až 30 let. Rodinným
příslušníkům našich klientů poskytu−
jeme též výchovné poradenství
v oblasti psychopedie.
V současné době využívá služeb
stacionáře šest klientů. Lze předpoklá−
dat, že do konce tohoto roku bude
kapacita zařízení 8 až 10 klientů
naplněna.
Provoz v pracovních dnech od 7.30 do
16 hodin
Denní stacionář pro staré a zdravot−
ně postižené občany
umožňuje pobyt starým, nesoběstač−
ným a invalidním občanům. Ten dává
klientovi možnost zůstat doma
v rodinném prostředí co nejdéle a
rodině umožňuje pracovat a věnovat se

i jiným aktivitám. Kromě pečovatel−
ské služby se snažíme o aktivaci a
zaměstnání klienta, zajišťujeme
stravu, ergoterapii, psychoterapeutic−
ký trénink paměti a myšlení, rehabili−
taci. Klienta do stacionáře také
přivezeme a odvezeme. Pomoc u nás
najde 20 denně klientů.
Provoz v pracovní dny od 7 do 18 hod.
Od měsíce listopadu bude stacionární
péče fungovat od pondělí do pátku 24
hodin denně. V sobotu a neděli bude
těmto klientům zajišťována péče
doma.
Velký zájem občanů je také o tzv.
respitní péči, kterou denní stacionář
zajišťoval letos od května do konce
října. Využilo ji již 54 klientů.
Respitní péče je péče úlevová, dává
možnost odpočinku pečujícím
rodinám. Pro její poskytování máme
vyčleněno 4 až 6 lůžek.
Farní charita Karlovy Vary v současné
době dále provozuje:
Pobočku České alzheimerovské
společnosti
Ta zajišťuje poradenskou službu a
pomoc rodinám pečujícím o jedince
postiženého demencí různých typů.
Pořádá „Čaje o páté,“ kdy každé druhé
úterý v měsíci od 17 hodin je zde
možné domluvit poradenskou službu.
Zájem je veliký, v letošním roce
poskytla již 418 poradenských službu.
Dům na půl cesty (Charitní dům
sv. Josefa)
poskytuje ubytování a komplex služeb

mladým lidem, kteří opouštějí v 18
letech dětské domovy, výchovné
ústavy, popřípadě léčebny. Někteří
klienti přicházejí z nefunkčních rodin,
jiní přímo „z ulice“. Pomáháme jim
vyřešit tíživou sociální situace, tj.
integraci do nového prostředí, při
hledání zaměstnání a bydlení, při
jednáních s institucemi, vedeme je
k samostatnosti, odpovědnosti a
hospodaření s penězi.
Pomoc zde nalezne 10 až 12 mladých
lidí. Současně je ubytováno 9 mladých
lidí (4 dívky, 5 chlapců).
Domov pro matky s dětmi v tísni
(Charitní dům sv. Zdislavy)
Pomoc zde nacházejí i těhotné ženy,
které se ocitly bez přístřeší či
v ohrožení života. V současné době je
na Domově ubytováno 9 matek se 14
dětmi, z toho 2 matky s 2 dětmi jsou
ubytovány v Domu na půl cesty.
Poskytujeme také krátkodobé krizové
ubytování samotným ženám ve zvláště
těžkých situacích. Nyní máme na
takovém pobytu 2 ženy.
Poradenské středisko pro migranty
a uprchlíky
Je nezávislým místem bezplatné,
důvěrné a nestranné pomoci a provází
cizince při jejich obtížích. Usiluje o to,
aby netrpěli neznalostí svých práv a
povinností, neinformovaností o
dostupných službách nebo neschop−
ností vyjádřit své potřeby či hájit své
oprávněné zájmy.
Naši poradnu navštívilo zatím 38

klientů původem z Běloruska,
Turecka, Slovenska, Ukrajiny a
dokonce i Sýrie. Nejčastěji s nimi
řešíme problémy s vyřízením dokladů,
ubytováním, hledáním zaměstnání,
vyřízením sociálních dávek a sociální−
ho zabezpečení apod.
Pavla Andrejkivová,
ředitelka Farní charity

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města Karlovy Vary
upozorňuje žadatele o poskytnu−
tí účelové dotace do oblasti
sociální péče a zdravotnictví
na rok 2004, aby své žádosti
zasílali na odbor zdravotnictví a
sociálních věcí
do 30. listopadu
prostřednictvím podatelny
Magistrátu města Karlovy Vary,
U S p o ř i t e l n y 2 ,
361 20 Karlovy Vary.
Tiskopisy žádostí jsou
k dispozici u informátorky
v přízemí magistrátu města
v budově I. (ul. Moskevská),
u příslušné pracovnice odboru
zdravotnictví a sociálních věcí
nebo na internetových stránkách
www.mmkv.cz.
Případné informace podá
Miluše Jednorožcová,
tel.: 353 118 569.
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ART 38, a.s. umělecká agentura
7. 11. 19.30

13. 11. 19.30
21. 11. 19.30
4. 12. 19.30

Západní 63, tel. 353 224 598
Thermal, velký sál Lekce lásky, tři poněkud lechtivé
příběhy z Boccacciova Dekameronu, hrají: V. Postránecký,
J. Čenský, M. Kubec, M. Kobrová, J. Bonaventura,
J. Hanušová a další
Thermal, malý sál Vladimír Hron nový zábavný pořad
Abeceda hvězd II
Thermal, velký sál Pavel Šporcl se Symfonickým
ochestrem Českého rozhlasu, koncert mladého vynikají−
cího houslisty
Thermal, velký sál Halina Pawlovská One Woman Schow

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I. P. Pavlova 14, tel.: 353 228 707
21. 11. 19.30 Lázně I Abonentní koncert cyklus A (3) Josef Suk:
Serenáda pro smyčce Es dur, op. 6, Sylvie Bodorová:
Mysterium druidum − Koncert pro harfu a smyčce, Joseph
Haydn: Symfonie č. 101 „ Hodiny“, dirigent: Mario Košik,
harfa: Kateřina Englichová
27. l1. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus B (4)
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie, ouvertura, Fryderyk
Chopin: Klavírní koncert č. 2 f moll, op. 21, Nikolaj A.
Rimskij−Korsakov: Šeherezáda, op. 35, dirigent Jiří Stárek,
Ladislav Jelinek (SRN) klavír

DIVADLO DAGMAR

KLUB PADEREWSKI

4. 11. 19.30 Komorní scéna "U", SPgš, Lidická ul. Čekání, večer dvou
monodramat: A. Lustig, P. Kohoutová, N. Pajánková:
Motlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Z. Šmíd,
A. Franková, H. Franková: Lesk a bída čekání
6. 11. 19.30 Komorní scéna "U" Král William, drama synů a dcer
(koláž z díla W. Shakespeara)
24. 11. 19.30 Klub Paderewski Nechte na hlavě (viz Paderewski)

Lázeňská 5, tel. : 603 375 555, tel., fax: 353 227 875,
e−mail: klubpaderewski@volny.cz
Představení začínají v 19.30, pokud není uvedeno jinak, vstupenky je
možno zakoupit v kině Čas T.G. Masaryka 3, tel.: 353 223 272
5. 11.
Cop, koncert jedné z našich nejlepších bluesgrassových
kapel v rámci turné k oslavě 25 let existence skupiny, křest
nového CD Jedním tahem
13. 11.
Majerovy brzdové tabulky, ozvuky keltské hudby ve
zvukomalebné, magické a náladotvorné hře s krásnými
slovy a akustickými nástroji
18. 11.
Jan Burian, koncert známého písničkáře, fejetonisty,
cestovatele, fotografa, autora televizních pořadů a sa−
mozvaného primáře kulturní ozdravovny
do 18. 11.
Barbora Tomášová: Dva světy, výstava fotografií pražské
autorky, abstrahující pohled na ukrytý svět předmětů a
rostlin
20. 11.
Kalandr a Revival Band, výběr hudebních lahůdek
z repertoárové dílny legendárního Petra Kalandry. Žánrově
neustále experimentující Velmi malý komorní orchestr
Varvary Divišové ve spolupráci s DaD kvintetem zamířil
tentokrát do vod rythm & blues. Účinkují: J. Anděl, H.
Janoušková, Z. Konývka, L. Peterka, P. Slamenka, R.
Svoboda a P. Žemlička.
21. 11. 18.30 Karel Vozáb: Horolezci, horolezkyně, horolezčata,
vernisáž výstavy fotografií karlovarského autora a horolez−
ce (do 31.12.)
24. 11.
Anna Franková: Nechte na hlavě, komorní hra Divadla
Dagmar o letmých dotecích života, hraje a zpívá Dagmar
Hubičková
30. 11.
Sefardské písně, klubový pořad romancí španělských židů
v úpravách pro zpěv, kytaru, violoncello, flétnu a bicí,
Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové,
J. Gallová, D. Marynčuková, D. Vichtereyová a J. Anděl

FILMOVÝ KLUB
6. 11.
13. 11.
20. 11.
27. 11.
4. 12.

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel.: 353 229 185
19.30 Zvětšenina, režie: Michelangelo Antonioni, Velká Británie
1966
19.30 Mechanický pomeranč, režie: Stanley Kubrick, Velká
Británie 1970
19.30 Dopis do Ameriky, režie: Iglika Triffonovová, Bulharsko
2001
19.30 Nebe, režie: Tom Tykwer, Německo 2002
19.30 Amarcord, režie: Federico Fellini, Itálie 1974

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 353 447 021
Do 20. 11.
Ateliér malby Jany Hasmanové, Ostrov
Od 26. 11.
Kresba a malba z plenéru, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
Rybáře
Keramické mládí, SOU keramické a sklářské

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 224 387,
fax: 353 224 388, e−mail: gukv@volny.cz
Otevírací doba: ÚT − NE 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17. 00
do 2. 11.
Eusebio Sempere (Španělsko) obrazy, sochy, grafika
retrospektivní výstava významného španělského představi−
tele geometrické abstrakce
13. 11. 17.00 vernisáž Vladimír Novák: Česká kresba 15/
výstava velkoformátových kreseb neobyčejně expresívního
výrazu významného autora spjatého s generační výtvarnou
skupinou 12/15 (do 11. 1. 2004)
4. 11. 19.30 Marcipán, české a moravské lidové písničky v originální
interpretační imaginaci směřující k world music
27. 11. 19.30 Tara Fuki, osobitá poetika dvou zpívajících violoncellistek
Andrey Konstankiewicz a Doroty Barové − špička české
alternativní scény

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772
hvězdarna.kv@email.cz, www. astropatrola.cz
Hvězdárna je od 1. 11. do 26. 12. ve velmi omezeném provozu z důvodu
rekonstrukce vytápění
8. 11. 22.00 Ledové světy audiovizuální pořad
23.00 Na křídlech Pegasa − pozorování noční oblohy
Ze soboty na neděli pozorování
8. − 9. 11.
v 00.00 Zatmění Měsíce (celý úkaz probíhá od 00.30 do
4.00 SEČ)
15. 11.
program ke Dni studentstva
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 a 20.30 časy začátků pozorování pro
studenty a veřejnost. Programy jsou zaměřeny na nynější znalosti
o Sluneční soustavě a v případě jasné oblohy je doplňuje pozorování
Slunce a objektů denní i noční oblohy.

MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA
7. 11.
14. 11.

Lázně I Zahajovací koncert
Lázně I Závěrečný koncert PSAD

KRAJSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro děti a mládež, I. P. Pavlova 7, 353 221 365 linka 21
11. 11. 13 až 16 hodin DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA − vyrábíme
obrázky zdobené bramborovými razítky
18. 11. 18.00 Ekologické problémy Krušných hor, vzdělávací přednáš−
ka Ing. Stanislava Wiesera

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno ST − NE 9.00 − 12. 00 a 13. 00 − 17.00
do ledna 2004 Lišejníky kolem nás, přírodovědná výstava

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno ST − NE 9.00 − 12. 00 a 13.00 − 17.00
11. 11. 19.00 Nový Zéland − jižní ostrov, přednášku s diapozitivy
přednese Martin Slíva
25. 11. 19.00 Vzpomínání na Paříž − přednáší Jiří Žák, herec
Divadla na Vinohradech a autor knihy o Paříži
do 30. 11.
Lesk a bída lázní Kyselka aneb Mattoni už opravdu
není, výstava historických a aktuálních fotografií zaniklých
lázní
5. 11. 17.00 vernisáž Obrazy karlovarského malíře Karla Rettera,
výstava k životnímu jubileu (do 7. 12.)

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
22. 11. 15.00 Ondřejská kaple Dalia Weber − přednáška o současné
tváři Izraele
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová, OLKP
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AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
DEN STUDENSTVA
sobota 15. listopadu
19.30 Lidový dům Stará Role HIP HOP STRIKE vol. 1
BOW WAVE hip hopová skupina z Karlových Varů
PRAGO UNION hip hopová skupina z Prahy
Dj ATWORK (Manaworld) vs. Dj DRA (Plzeň)
BREAK DANCE SHOW
Exhibice BMX Flatland: mistr ČR Miroslav Zeidler
volně přístupné prostory
Hvězdárna Karlovy Vary programy jsou zaměřeny na nynější znalosti o
Sluneční soustavě a v případě jasné oblohy je doplňuje pozorování Slunce
a objektů denní i noční oblohy.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 a 20.30 začátky pozorování pro studenty
neděle 16. listopadu
20.00 Rotes Berlin koncert skupiny NOVEMBER 2nd
pondělí 17. listopadu
15.00 kino Čas Nuda v Brně, český film
19.30 divadlo Husovka P. Michálek: JOKER

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH
Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883
Pro návštěvníky divadla je po představeních připraven autobusový spoj,
který jede po trase divadlo Richmond − Na Vyhlídce − Tržnice − Horní
nádraží − Stará Role − Doubí − Stadion ZM. Na lince platí tarif MHD
(nejedná se o bezplatnou přepravu).
1. 11. 19.30 Johann Strauss: Netopýr, MDKV ve spolupráci s Operním
studiem MPCAD, divadelní inscenace operety, árie a dueta
v německém originále, mluvené texty české, překlady na
titulkovacím zařízení, režie: Dalibor Janota,
2. 11. 15.00 P9 Iva Peřinová: Máme kliku pohádkovou, Naivní
divadlo Liberec, dva přátelé, šašek a doktor, roztáčejí pro
vlastní pobavení pohádkový příběh klikou od hracího
strojku, režie: Tomáš Dvořák
4. 11. 19.30 P6 Ernest Thompson: Zlaté jezero, Pražská Divadelní
agentura Václava Hanzlíčka, citlivý portrét generačních
vztahů je neokázalým holdem lidské soudržnosti a lásce na
celý život. Slávu inscenaci přineslo filmové zpracování
(Oscary za hlavní role a scénář) s Henry Fondou, Katherine
Hepburnovou a Jane Fondovou. režie: Pavel Háša, hrají:
Radoslav Brzobohatý, Květa Fialová, Dana Batulková
/Marcela Peňázová, Jan Novotný/Luděk Čtvrtlík aj.
5. 11. 19.30 P4 Ephraim Kishon: Oddací list, Divadlo Rokoko Praha,
autorův chytrý humor překvapuje svou jednoduchostí,
režie: Ondřej Zajíc, hrají: Taťjana Medvecká, Jan Vlasák,
Marika Procházková, Marcel Rošetzký aj.
8. 11. 19.30 Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna (zpěvohra
pro činoherce), MDKV, režie: Ondrej Spišák
9. 11. 15.00 Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupežníků, MDKV,
pohádka, v níž se objeví skutečně čtyřicet loupežníků,
režie: Tomáš Dvořák
11. 11. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační
komedie o tom, že mezi mužem a ženou je možné opravdu
všechno, režie: Petr Veselý
12. 11. 19.30 P2 Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec Švandovo
divadlo Praha, něžná a krutá hra zároveň, režie: Vladimír
Strnisko, hrají: Věra Galatíková j. h., Petra Špalková j. h.,
Tomáš Pavelka a Ivan Řezáč
15. 11. 19.30 P8 Rudolf Friml: Rose Marie, Městské divadlo v Ústí n.
Labem, opereta režie: Martin Dubovic, dirigent: Tvrtko

Klub přátel Karlových Varů, Krajské muzeum Karlovy Vary
a Alžbětiny lázně v Karlových Varech
Vás srdečně zvou na

XIII. Historický seminář Karla Nejdla
Společenský sál Alžbětiných lázní (Lázně V.)

neděle 30. listopadu 9 až 12 a 14 až 17 hod.
Vstup volný

Karlovič/Norbert Baxa
16. 11. 15.00 Roman Chlup: Kouzelné křesadlo, Liduščino divadlo
Praha, pohádka s písničkami na motivy Hanse Christiana
Andersena
18. 11. 19.30 P3 Oscar Wilde: Dorian Gray, MDKV, už nic nebude jako
před tím, režie: Viliam Dočolomanský
19. 11. 19.30 P7 Ludvík Aškenazy , Jan Borna: Jak jsem se ztratil aneb
Malá vánoční povídka, Divadlo v Dlouhé Praha,
divadelní revue pro nás, kteří jsem byli mladí v 60. letech a
hlavně pro naše děti (a vnuky)... v představení zazní
nejslavnější písničky 60. let v živém podání kapely herců
divadla, režie: Jan Borna, hrají: Pavel Tesař, Jan
Vondráček, Petr Varga, Magdalena Zimová aj.
22. 11. 19. 30 P1 premiéra Samuel Königgratz: Ještě žiju s věšákem,
čepicí a plácačkou, MDKV, komedie ze života modrých
andělů a o modrých andělech, postavy a postavičky
připomínají neopakovatelný svět Bohumila Hrabala, režie:
Andrej Krob Představení věnujeme památce výpravčího
Ladislava Klepala a železniční stanici Teplá
u Mariánských Lázní.
26. 11. 19.30 P4 Samuel Königgratz: Ještě žiju s věšákem, čepicí a
plácačkou, MDKV
28. 11. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, MDKV, situační
komedie režie: Petr Veselý
29. 11. 19.30 Johann Strauss: Netopýr, divadelní inscenace operety, árie
a dueta zazní v německé originále, mluvené texty české,
překlady na titulkovacím zařízení, režie: Dalibor Janota,
dirigent: František Drs

DIVADLO HUSOVKA
Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2, tel.: 353 221 883, 353 225 801
7. 11. 19.30 Petr Michálek: Joker, reality show, MDKV, někomu se
smějete, ale ve skutečnosti se někdo směje Vám, je tady,
všude, režie: Petr Michálek
11. 11. 19.30 Sváťa Karásek a skupina Pozdravpámbu, koncert, písně
evangelického faráře bytostně spjatého s českým
undergroundem, jsou drobnými kázáními a příběhy, v nichž
nechybí ani humor
13. 11. 19.30 Skrupule VI: Potřebujeme divadlo?!
k situaci v Městském divadle se budou vyjadřovat náměstek
primátora pro kulturu Jiří Dietz, vedoucí odboru kultury Jiří
Jeřábek,městskázastupitelka Monika Makkiehová a
odcházející ředitel Jan Koťátko
17. 11. 19.30 Petr Michálek: Joker reality show, MDKV, režie: Petr
Michálek Představení pro studenty se koná v rámci Dne
studenstva, ZDARMA, výdej vstupenek od 1. 11. v divadle
19. 11. 21.00 Jazz v Husovce: Lampa, původní jazzgrooveové skladby i
kompozice s bohatší harmonickou stavbou doplněné
zajímavě přearanžovanými standardy představí fenomén
severomoravského jazzu − Lampa
21. 11. 19.30 Malé divadlo Drahomíra Marilyn žije! Best of MDD
25. 11. 19.30 Hazard XVII. Ján Olekšák: Negativisti, MDKV, jak říkal Jim
Morrison: Až do konce, současná slovenská hra, režie: Petr
Michálek
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, tel. 353 236 605, 608 947 794
4. 11. 18.00 Doteky živé cesty MUDr.Petr Kadleček
6. 11. 18.00 Na duchovní cestě Viktor Gajdoš
6. až 9. 11.
Kurz thajských masáží se závěrečným certifikátem
9. 11. 13.00 až 18.00 výroba lampionů a dlabaných dýní
10. 11. 10.00 až 17.00 Sv. Martin
Příjezd sv. Martina na bílém koni, průvod městem rodičů s dětmi, kteří si
nesou světýlka vydlabané dýně, řepy, vyrobené lampiónky, výroba dýní od
3. 11. v Mateřském centru (MŠ Východní), sraz u Regeneračního centra
v 17.00, zakončení akce na nám. M. Horákové martinským pohoštěním a
programem.
11. 11. 18.00 Doteky živé cesty reiki MUDr.Petr Kadleček
18. 11. 18.00 Živá cesta reiki MUDr.Petr Kadleček
20. 11. 18.00 Základy duchovních nauk Viktor Gajdoš
25. 11. 18.00 Doteky reiki MUDr. Petr Kadleček
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PROGRAMY

AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
SPORT
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské
hřiště
− možnost zamluvit si termín
− provoz: po až pá 13.00 až 21.00
− so a ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
Víceúčelové hřiště pro veřejnost po až pá 15 až 19 hod.

BRUSLENÍ
Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením,
Dostihový areál Dvory, kontakt 353 592 111, 353 592 130
Předpokládané zahájení provozu bude od 1. týdne měsíce
listopadu, tj. od 3. 11.
Bruslení pro školy: po až pá 9.00 až 13.30
Bruslení pro veřejnost: po až pá 16.00 až 18.45
so a ne 14.00 až 18.45
Komerční využití: po až pá 19.00 až 21.00, so a ne 9.00 až 13.30

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
Extraliga:
11. 11. 17.30
16. 11. 17.30
23. 11. 18.00
28. 11. 17.30
2. 12. 17.30 HC

HC ENERGIE − Slávia
HC ENERGIE − Plzeň
HC ENERGIE − Pardubice
HC ENERGIE − Sparta
ENERGIE − Třinec

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426
Česká divize hřiště Drahovice:
1. 11. 10.00 SK BULDOCI− FK Chomutov, st. dorost
1. 11. 12.15 SK BULDOCI − FK Chomutov, ml. dorost
Krajský přebor
1. 11. 12.30 hřiště Doubí SK BULDOCI− DDM Stará Role, dorost
1. 11. 14.00 hřiště Dvory SK BULDOCI − FC Františkovy Lázně,
muži
9. 11. 10.00 hřiště Drahovice SK BULDOCI − FK Nová Role,
st. žáci
9. 11. 11.45 hřiště Drahovice SK BULDOCI − FK Nová Role,
ml. žáci
Česká liga hřiště St. Role:
8. 11. 10.00 SK BULDOCI − Junior Děčín, st. žáci
8. 11. 11.45 SK BULDOCI − Junior Děčín, ml. žáci
ČFL hřiště Dvory:
9. 11. 10.30 SK BULDOCI − SK Slovan Varnsdorf, muži
23. 11. 10.30 SK BULDOCI − FK Teplice B, muži

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
I. liga žen
1. 11. 18.00 BK Lokomotiva − MUS Strakonice
22. 11. 18.00 BK Lokomotiva − Loko Trutnov
Extraliga ml. dorostenky:
15. 11. 16.00 BK Lokomotiva − Gambrinus Brno
16. 11. 10.00 BK Lokomotiva − BBK Brno
Krajský přebor muži
1. 11. 15.00 BK Lokomotiva − Thermia K. Vary „B“
2. 11. 11.00 BK Lokomotiva − S. Chodov
29. 11. 18.00 BK Lokomotiva − S. Kraslice
30. 11. 11.00 BK Lokomotiva − BK Sokolov „B“
BK Thermia, hala SPgŠ, kontakt 353 226 061
III. liga muži:
8. 11. 17.00 BK Thermia − Kaučuk Kralupy
9. 11. 10.30 BK Thermia − Slovan Bohnice

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), nám. Republiky 4,
kontakt 607 601 858
1. 11.
SKK „B“ − ZJ Jáchymov
2. 11.
POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ
8. 11.
SKK „A“ − Slavoj Plzeň

8. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
22. 11.
22. 11.
29. 11.
29. 11.
6. 12.
1. 11.
8. 11.
8. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.

SKK „C“ − Loko Cheb
SKK − Slávie „B“
SKK „B“ − Loko Cheb „C“
SKK „E“ − Útvina „C“
SKK „A“ − TJ Havlovice
SKK „C“ − Lomnice
SKK − TJ Dobřany
SKK „C“ − SKK Kraslice
SKK „B“ − Jiskra Šabina „B“
TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438
10.00 Slávia „A“ − Tábor II. liga
9.00 Slávia „B“ − Havlovice
14.00 Slávia „D“ − SKK
9.00 Slávia „B“ − SKK „A“
9.00 Slávia „C“ − SKK „B“
14.00 Slávia „D“ − SKK „C“
10.00 Slávia „A“ − Kovářská II. liga
9.00 Slávia „B“ − Šabina „A“
9.00 Slávia „C“ − Jáchymov
14.00 Slávia „D“ − Útvina „B“

ŠERM
15. 11.
−
29. 11.

TJ Lokomotiva, kontakt 353 223 863
10.00 Sportovní hala TJ AC START LÁZEŇSKÝ POHÁR
5. ročník mezinárodního turnaje v kordu mužů
přihlášky nejpozději do 10. 11.
14.00 šermírna oddílu Růžový Vrch TIMA CUP kord
juniorky přihlášky nejpozději půl hodiny před
soutěží

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost salonek hotelu Marttel, Lidická 12 1. patro,
kontakt 777 740 223
Každý pátek pravidelné tréninky
2. 11.
Krajská soutěž II. třídy 1. kolo
7. 11.
Turnaj v rapid šachu 2. kolo
21. 11.
Klubový přebor 03/04 dohrávky
23. 11.
2. liga sk. A 3. kolo
28. 11.
Grand Prix 3 03/04
30. 11.
Krajská soutěž II. třídy 3. kolo
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová, odbor školství a tělovýchovy

BASKETBALOVÝ NÁBOR
BK Lokomotiva Karlovy Vary, účastník v nejvyšších mládežnických
soutěží v ČR a účastník I. ligy žen
Pořádá nábor děvčat ročníku narození 1992 a mladší. Tyto ročníky mají
návaznost na sportovní třídy, které jsou již třetím rokem otevřeny na
Základní škole Konečné na Čankovské v Karlových Varech.
BK Lokomotiva zajišťuje pro hráčky dresy, míče, a ostatní potřebné
sportovní vybavení.
Pro zájemkyně o basketbalové třídy 6., 7. a 8. ročníku nabízí ZŠ
Konečná:
regeneraci (bazén), nový sportovní areál při ZŠ Konečná (umělý trávník 4
venkovní basketbalová hřiště), školní klub (práce na PC, zájmové kroužky
cizích jazyků) výběr ze dvou hlavních jídel ve školní jídelně.
Pokud budete mít zájem navštivte nás přímo ve sportovní hale BK
Lokomotivy, Jízdárenská 1, KV Tuhnice v časech tréninků ÚT: 14.30 až
15.45, ZŠ Konečná ČT a PÁ: 15.30 až 16.45 anebo nás kontaktujte na
telefoních číslech: Sekretariát ZŠ Konečná: 353 564 119, Vedoucí trenér
sportovních tříd p. Brantl: 606 376 173, 353 225 018

Územní organizace Svazu diabetiků ČR Karlovy Vary
si Vás dovoluje pozvat na

DEN PRO ZDRAVÍ
spojený s XIII. prodejní výstavou diabetických potřeb
14. listopadu
v den akce „Modrá píšťalka“ v rámci Světového dne diabetu
od 9.00 do 16.00
v předsálí Kongresového sálu LS Thermal nabízeny budou po celý den
tyto služby: měření tělního tuku, krevního cukru, krevního tlaku a
diabetické neuropatie na horních a dolních končetinách

