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− sběr nebezpečných

odpadů

KARLOVARS KÉ

korespondují s vývojem celkové
situace nejen v našem městě, ale i
celostátně.

Ve svých počátcích probíhala
privatizace živelně, bez vnitřních
norem stanovených zastupitelstvem.
Prodej každého domu byl posuzován
individuelně. V roce 1995 byla
vypracována a zastupitelstvem města
schválena Pravidla pro prodej
obydlených bytových domů z majetku
města Karlovy Vary (dále jen
Pravidla), která byla snahou o
stanovení čitelnějšího postupu a
vnesení určitého řádu do privatizace
obydlených bytových domů. Pravidla
zároveň zpřístupnila privatizaci
nájemcům i nájemníkům. Určují však
pouze způsob prodeje a podmínky,
nikoliv okruh prodávaných nemovi−
tostí a priority. Proto byly v roce 1997
schváleny tři seznamy domů s kate−
gorizací nemovitostí v majetku města.

Seznam č. 1 obsahoval domy, které
se město rozhodlo privatizovat dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam č. 2 předpokládal prodej
podle Pravidel sdružením nájemníků
v návaznosti na občanský zákoník.

Seznam č. 3 zahrnoval obydlené

Pravidla

Seznamy

Rozhodnutí zastupitelstva města ze
dne 23. 4. 2002 o přeřazení jedenácti
obydlených bytových domů v majetku
města ze seznamu domů neprodejných
do seznamu domů určených k prodeji
vyvolalo u části obyvatel odezvu.
Proto považuji za korektní vůči široké
občanské veřejnosti, ale i vůči
podnikatelům, jichž se rozhodnutí
nějakým způsobem dotýká, vysvětlit
celou problematiku v ekonomických,
p r ávn í ch , a l e i vývo j ových
souvislostech:

Privatizace majetku je záležitostí,
kterou stát ponechal plně v kompe−
tenci obcí. Neexistuje legislativa,
která by obce usměrňovala v jejich
rozhodnutí svůj majetek prodat či
nikoli. Záleží tedy na každé obci, zda,
případně v jakém měřítku a jakým
způsobem k privatizaci majetku
přistoupí.

V Karlových Varech byla privati−
zace městského majetku odstartována
v roce 1993. Od této doby však
zároveň probíhá v odborných i
politických kruzích diskuse o tom,
které objekty si město ponechá v ma−
jetku, jaké investice si toto vlastnictví
v průběhu dalších let vyžádá, zda a
jakým způsobem lze zvýšit výnosy
z nich. Názory se v průběhu let mění a

Privatizace

bytové domy, na jejichž prodeji
nemělo město v té době zájem.
Neprodejnost byla odrazem doby a
aktuálního rozložení infrastruktury ve
městě. Jako aspekty odůvodňující
tehdejší rozhodnutí o neprodejnosti
domu lze uvést: umístění sociálního či
zdravotního zařízení, knihovny, pošty,
prodejny potravin, či vynaložení
finančních prostředků města na
rekonstrukci objektu. V tomto
seznamu bylo zahrnuto celkem 178
domů z toho 53 domů v obchodně−
správním a lázeňském území.

Po schválení seznamu č. 3 se v řadě
objektů změnila situace. Zdravotnická
zařízení prošla privatizací, některé
obchody změnily sortiment zboží
apod. Proto již o dva roky později byly
seznamy prodejných a neprodejných
domů přehodnocovány s ohledem na
využití nemovitostí, jejich stav a
náklady na údržbu stávajícího
bytového fondu.

Názory na výši nákladů nezbytných
k rekonstrukci jednotlivých domů se
různily, proto byla v roce 2001
provedena rekonstrukce domu na třídě
T. G. Masaryka č. 38, která měla
objasni t poměr vynaložených
finančních prostředků na komplexní
rekonstrukci ve vztahu k návratnosti

Náklady na údržbu

investice. Bylo zjištěno, že návratnost
t a k o v ý c h i n v e s t i c j e v e l m i
p r o b l e m a t i c k á . K o m p l e x n í
rekonstrukce byla vyčíslena na cca 10
mil Kč na jednotlivý dům, což
znamená návratnost za více než třicet
let.

Po roce 1997 došlo ke změně
koncepce správy majetku města a
k prodeji byla uvolněna řada domů,
některé z nich se nalézaly v centru
města.

O privatizaci nemovitostí v lázeň−
ské a obchodní části se tedy uvažuje již
několik let. Problematiku prodeje
městských domů dlouhodobě
sledovala a vyhodnocovala pracovní
skupina složená z odborníků i členů
zastupitelstva. Výsledkem její práce je
analýza, podle níž se nakonec
zastupitelstvo rozhodovalo a v sou−
ladu s demokratickými principy
většinově rozhodlo. Vyskytl se i
názor, že by měly být prodány všechny
objekty. To však není dnes reálné.
Město si zatím musí ponechat domy,
kde není vyjasněna otázka restitučních
nároků, kde probíhají soudní spory,
kde se nachází např. pečovatelská
služba, sociální byty či na jejich
výstavbu byla čerpána státní dotace.

Pracovní skupina

pokračování na str. 2
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Mezinárodní filmový festival se blíží (více podrobností na stranách 3, 4 a 10) Foto: Zdeněk Halámek



NA AKTUÁLNÍ TÉMA2

Zastupitelstvo města uvolnilo
v dubnu k prodeji dalších jedenáct
obydlených bytových domů. Není to
změna ani první, ani ojedinělá, ani
konečná. Pro ilustraci uvádíme na
konci textu vývoj postupného
uvolňování domů do prodeje ze
seznamu číslo 3. Rada města 14.
května projednala složení pracovní
skupiny, která se bude zabývat další
privatizací majetku města a vyhodnotí
stanoviska a požadavky nájemníků
bytů a nájemců nebytových prostor
v obydlených bytových domech, které
dosud nebyly uvolněny k prodeji. Ke
dni 13. 5. 2002 je v seznamu číslo 3

(neprodejné domy) celkem 103 domů,
z toho v obchodně−správním a
lázeňském území 36 domů, které
dosud zůstávají v majetku města.
V budoucím období může dojít k dal−
šímu vývoji v návaznosti na změny,
především infrastruktury, který je
podmíněn většinovým rozhodnutím
zastupitelstva. Není však možné
prodat tento majetek najednou, bez
zvážení možných komplikací.

Město jako vlastník se řídí zákonem
o obcích. A jako vlastník si dává
podmínky: kdy, za kolik a komu prodá
svůj majetek. Nikdy nejde o
rozhodnutí jednotlivce, vždy je nutná

Práva vlastníka

dohoda nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva města. Jeho složení se
v průběhu let mění a mění se i názory
jeho jednotlivých členů v návaznosti
na změny ekonomické a společenské.
V demokratické společnosti není a
nemůže být rozhodnutí jednoho
zastupitelstva v jiné době nezvratným
dogmatem. Většinová vůle členů
zastupitelstva v daném volebním
období může objektivně a v aktuálních
souvislostech rozhodnout o majetku
města jinak, než tomu bylo před pěti
lety.

Ing. Josef Malý,
1. náměstek primátora

města Karlovy Vary

Postupné uvolňování ze
seznamu č. 3
do prodeje:

ZM dne 14. 9. 1999 celkem 23
domů.
ZM dne 7. 3. 2000 celkem 48 domů.
ZM dne 20.6.2000 celkem 1 dům
ZM dne 20.2.2001 celkem 17 domů
ZM dne 13.11.2001 celkem 3 domy

Od roku 1999 do roku 2002 bylo
uvolněno do prodeje celkem 103
domů.

ZM dne 23.4.2002 celkem 11
domů

K PRODEJI OBYTNÝCH DOMŮ V KARLOVÝCH VARECH
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Kamarádi moudrosti dostali dort a knihy

Primátor Mgr. Zdenìk Roubínek navštívil základní školu v Koneèné ulici, aby osobnì poblahopøál �ákùm zdejších tøíd
(4. A a 6. A) k vítìzství v dlouhodobé ètenáøské soutì�i a zisku titulu „Kamarádi moudrosti.“

Jedná se o soutì� kolektivù jednotlivých tøíd základních škol a kritériem pro získání prvenství je napø. èetnost návštìv
knihovny, nadpolovièní poèet �ákù ze tøídy, která o zisk titulu usiluje apod. Není jistì bez zajímavosti, �e �áci ocenìné 6. A
zvítìzili ji� ve dvou pøedchozích roènících, co� primátor ocenil nejenom pochvalnými slovy, ale také pøedáním krásného
dvoupatrového dortu.

Další sladkosti, ale také mno�ství knih pøipravily pro vítìzné tøídy pracovnice místní poboèky okresní knihovny.
Jedná se o soutěž kolektivů jednotlivých tříd základních škol a kritériem pro získání prvenství je např. četnost návštěv

knihovny, nadpoloviční počet žáků ze třídy, která o zisk titulu usiluje apod. Není jistě bez zajímavosti, že žáci oceněné 6. A
zvítězili již ve dvou předchozích ročnících, což primátor ocenil nejenom pochvalnými slovy, ale také předáním krásného
dvoupatrového dortu. Další sladkosti, ale také množství knih připravily pro vítězné třídy pracovnice místní pobočky
okresní knihovny.

VÝPOVĚDI SMLUV O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Dnem 1. 1. 2002 nabyl účinnosti
zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), který zároveň
novelizoval zákon č.565/1990 Sb., o
místních poplatcích. Ve smyslu těchto
zákonů připravuje město Karlovy
Vary vydání dvou nových obecně
závazných vyhlášek.

shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstra−
ňování komunálních odpadů vznikají−

Těmito vyhláškami se změní:
• Systém

cích na území města Karlovy Vary a
systém nakládání se stavebním odpa−
dem
• , která byla

na základě
mezi městem Karlovy Vary

zastoupeném „Odvozcem“ (Služby
Kattenbeck Karlovy Vary spol. s r.o.
nebo ASP služby spol. s r.o.) a

(majitel, vlastník,
správce nemovitosti)

za nakládání s komunálním
odpadem vydaným městem Karlovy
Vary.

Způsob úhrady dosud
vybírána smluvního
vztahu

„Objednatelem“
podle ceníku

úhrad

Z důvodů výše uvedených připra−
vovaných vycháze−
jících z účinnosti zákona o odpadech
a v souladu s článkem VI. odst. 2.

všechny tyto smlouvy uzavře−
né s obyvateli města
Výpovědní lhůta počíná běžet dnem
1. 7. 2002 a dle smlouvy trvá 6
měsíců tj. do 31. 12. 2002, kdy
platnost smlouvy končí.

zásadních změn

Smlouvy o službách spojených
s nakládáním se směsným komu−
nálním odpadem město Karlovy
Vary

vypovídá.

Do 31. 12. 2002 zůstává v plat−

nosti zavedený systém i způsob
úhrady.

Termín změny celého systému
nakládání s komunálním odpadem na
území města, včetně zavedení poplat−
ku, bude občanům včas a opakovaně
sdělen prostřednictvím regionálního
tisku a Radničních listů.

Případné nejasnosti a dotazy
zodpoví Ing. Stanislav Průša (tel.: 322
87 24, 3118 290) nebo Petr Chalupa
(tel.: 3118 424).

odbor životního prostředí

dokončení ze strany 1



FESTIVAL 3

Již po 37. se ve čtvrtek 4. července
promění lázeňské centrum města
Karlovy Vary v desetidenní svátek
fi lmového umění. Festivaloví
návštěvníci budou mít opět jedinečnou
příležitost zhlédnout přes 250 nových
pečlivě vybraných filmů, které vznikly
v průběhu uplynulého roku v zemích
celého světa, setkat se s filmovými
tvůrci a hosty festivalu či strávit večer
na jedné z řady chys taných
doprovodných akcí.

Film Servis Festival
Karlovy Vary, a. s.

Jiří Bartoška
Eva Zaoralová

David Ondříček
Adam Holý

Aleš Najbrt, Zuzana
Lednická − Studio Najbrt

Šimon Caban
Michal Caban

V systému dochází ke dvěma
zásadn ím změnám:

nahradila akreditaci pro
členy filmových klubů a změnila se

v hotelu
Thermal.

Všichni zájemci o akreditaci budou
mít nyní stejné podmínky, za kterých
si mohou zakoupit

. Cena akreditace se
nemění.

Nárok na placenou akreditaci mají
dále studenti středních a vysokých
škol a filmoví profesionálové (tj.
osoby působící v oblasti filmu,
televize a videa). Akreditovat se je
možné v průběhu festivalu v
Karlových Varech od 3. července.
Ceny akreditací zůstávají stejné:

Organizace

Akreditace a prodej vstupenek

D i v á c k á
akreditace

otvírací doba pokladen

Diváckou
akreditaci

Pořadatel:

Prezident festivalu:
Umělecká ředitelka:
Autor znělky:
Fotograf plakátu:
Grafický design:

Architekt festivalu:
Doprovodné akce:

1 den − 3 dny − 5 dnů − všech 10 dnů

Studentská akreditace

Divácká akreditace

Mění se otvírací doba
pokladen.

najednou všech 14

8.00

W@P rezervace vstupenek

o filmový katalog

Eurotel Assistant

150 Kč − 300 Kč − 400 Kč − 700 Kč

200 Kč − 400 Kč − 600 Kč − 1.000 Kč
Na akreditaci si mohou diváci

vyzvednout denně 4 vstupenky na
všechna veřejně přístupná festivalová
představení.

Důležitá změna k lepšímu byla
učiněna i v systému prodeje a výdeje
vstupenek, což by mělo umožnit všem
zájemcům dostat se pohodlněji na
žádané filmy.

Oproti minulým ročníkům
se letos otevře
pokladen v hotelu Thermal a před ním
(u parkoviště) v  , u ostatních kin
se pokladny otevřou cca hodinu před
začátkem prvního představení. Na
všech pokladnách je možné si
vstupenky vyzvedávat na akreditace a
zároveň kupovat. Hodinu před
p ř e d s t a v e n í m j s o u v š e c h n y
rezervované a neprodané vstupenky
dány k dispozici do všech pokladen
bez rozdílu typu akreditace. Další
informace o prodeji a výdeji vstupenek
naleznete na internetových stránkách
www.kviff.com.

Oproti loňsku bude aplikace
rozšířena , z něhož
bude možné odeslat přímo požadavek
na rezervaci. Přístup na portál Juice a
používání služby bude opět umožněno
zákazníkům všech mobi ln ích
operá torů , nejen zákazníkům
společnosti Eurotel. Pokud ovšem
jejich telefony podporující technologii
W@P.

Vzhledem k loňskému úspěchu
rozšířil letos Eurotel svou nabídku
rezervací o .
Požadavek na rezervace tak rychle

vyřídí operátorky na telefonním čísle
1188, přičemž volající již musí být
v době požadavku akreditován a mít
k dispozici PIN, který operátorce
nadiktuje.

S akreditací: vstupenky vyzvednuté
na akreditaci jsou zdarma.

Vstupenky je možné si také
zakoupit v běžném prodeji.

Neakred i tovan í návš těvn íc i
festivalu mají možnost zakoupit si
vstupenky v běžném prodeji, a to od 1.
července.

vstupné 65 Kč,
studenti, důchodci, ZTP, vojáci
základní služby a vykonavatelé civilní
služby 50 Kč

Předprodej:
od 1. července (1. a 2. 7. v hotelu
Thermal, od 3. 7. i v dalších
pokladnách)
Výdej na akreditace: od 3. července

Vstupenky jsou prodávány i
vydávány na daný den a den
následující (od 1. do 4. 7. se prodávají
a vydávají lístky na projekce 4. a 5.7.).

j e š t ě neznamená
vyprodáno! Neprodané vstupenky a
nevyzvednuté rezervované vstupenky
budou uvolněny hodinu před
začátkem představení do pokladen pro
všechny akreditované účastníky
festivalu.

Neprodané a nevydané vstupenky
na právě začínající představení
obdržíte u "last minute" pokladny.

Stav prodaných vstupenek na
p o k l a d n á c h b u d e a k t u á l n ě
zveřejňován na vnitřním TV okruhu.

Celková kapacita čítá ve 14 sálech
3719 míst k sezení. Pět festivalových
sálů bude vybaveno zvukovým
systémem Dolby.

přízemí 4 pokladny 8.00 − 22.00
u parkoviště 6 pokladen 8.00 − 22.00
"last minute" 1 pokladna 8.00 − 24.00

1147 sedadel, Dolby
− slavnostní zahájení a zakončení
festivalu
− soutěž hraných filmů
− divácky atraktivní snímky a
distribuční předpremiéry

243 sedadel, Dolby
− soutěž dokumentárních filmů
− české filmy
− retrospektiva r. Johana van der
Keukena
− Variety Critics´ Choice

82 sedadel
− novinářské projekce

82 sedadel
− Tvorba filmových škol
− zvláštní videoprojekce

82 sedadel
− opakování soutěže hraných filmů a
dokumentů

200 sedadel, Dolby
− retrospektivy režisérů Kim Ki−Duka
a Johana van der Keukena a
brazilských dokumentů
− Jiný pohled

Vstupenky

Kina a pokladny

Cena vstupenek:

Prodej a výdej vstupenek:

Vyprodáno

Hotel Thermal

Velký sál

Malý sál

Kinosál A

Kinosál B

Kinosál C

Kongresový sál

Čas

Drahomíra

Bristol

Městské divadlo

Richmond

Imperial

GH Pupp

Divadlo Husovka

Večerní představení ve Velkém sále
hotelu Thermal jsou slavností, a
proto je vyžadován přiměřený
společenský oděv.

325 sedadel, Dolby
− Fórum nezávislých

1 pokladna 9.00 − 22.00
134 sedadel
− opakování dokumentární soutěže a
Variety Critics´ Choice a retrospektiv

169 sedadel
− Na východ od Západu

2 pokladny 9.00 − 21.00
347 sedadel
− české filmy
− retrospektiva Maghreb
− divácky atraktivní snímky

1 pokladna 9.00 − 22.00
200 sedadel
− opakování sekcí Jiný pohled,
Horizonty a Fórum nezávislých

1 pokladna 9.00 − 22.00
176 sedadel
− opakování soutěže a Horizonty +
oceněné filmy v této sekci

2 pokladny 9.00 − 20:00
416 sedadel, Dolby
− distribuční předpremiéry
− d ivácky a t rak t ivn í sn ímky
z Horizontů

116 sedadel
− opakování retrospektiv

P o k u d d i v á c i s p l a t n ý m i
vstupenkami neobsadí svá místa
nejpozději 5 minut před zahájením
představení, automaticky jim nárok na
tato místa propadá.

V   t akovém př ípadě mohou
organizátoři dle svého uvážení do sálu
umožnit vstup určitému počtu
návštěvníků s akreditací.

Vstup na slavnostní zahájení a
zakončení festivalu ve Velkém sále
hotelu Thermal je možný pouze pro
hosty s pozvánkou a vstupenkou.

Vě t š ina f i lmů je opa t ř ena
anglickými titulky. Některé filmy
(především soutěžní) uváděné ve
Velkém sále v hotelu Thermal jsou
opatřeny českými titulky, ve všech
kinosálech je zajištěn simultánní
překlad do češtiny nebo angličtiny.

V průběhu festivalu propojuje hotel
Thermal s dalšími kiny a důležitými
místy kyvadlová autobusová doprava.

* Last Minute pokladna se nachází
před akreditačním střediskem v hotelu
Thermal v "Informacích". V pokladně
jsou k dispozici vstupenky na právě
začínající představení a je zde možné
si zakoupit také festivalové materiály.

Vstup na představení

Jazykové verze

Představení

Kyvadlová doprava
v Karlových Varech

37. MFF KARLOVY VARY 2002
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Ceny

Cena za mimořádný umělecký
přínos světové kinematografii

herci Vlastimilu
Brodskému

Divácká cena deníku MF Dnes

Doprovodný program
EFA v Karlových Varech

Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary je zařazen organizací
F I A P F m e z i p r e s t i ž n í
nespecializované soutěžní festivaly
kategorie A. V jeho závěru udělí
porota řadu cen:

V rámci 37. MFF Karlovy Vary
bude in memoriam udělena tato cena
jedné z nejvýraznějších osobností
českého filmu −

.

O n e j l e p š í m f i l m u b u d o u
rozhodovat také diváci. Každá
vstupenka bude sloužit zároveň jako
hlasovací kupón, který mohou vždy po
představení hodit do připravených
boxů. Aktuální stav hlasování bude
každý den zveřejněn na vnitřním TV
okruhu, na festivalových www
stránkách, na stránkách www.idnes.cz
a v kulturní rubrice deníku MF DNES.
Cena bude vítězi předána během
přímého přenosu slavnostního
zakončení festivalu.

Je velkou ctí, že si prezidium
Evropské filmové akademie zvolilo
37. MFF Karlovy Vary 2002 za místo
svého pravidelného výročního
zasedání. Setkání se uskuteční 5. − 6.
července v Grandhotelu Pupp a
zúčastní se ho předseda EFA, britský
producent, Nik Powell, prezident

MFF Karlovy Vary se každoročně
snaží ocenit alespoň dvě významné
české i zahraniční osobnosti, které se
nesmazatelně zapsaly do vývoje
světové kinematografie.

Berlinale Dieter Kosslick, maďarský
režisér István Szabó a další významné
osobnosti světové kinematografie.

Ve spolupráci se společností Eureka
Audiovisual připravuje MFF seminář
věnovaný problémům, které souvisejí
se vstupem kandidátských zemí do
Evropské unie. Na dvoudenním
semináři (11. − 12. července) vystoupí
zástupci významných filmových
institucí z východní i západní části
Evropy.

Letos bude více než 250 filmů
zařazeno do těchto sekcí:

Do soutěže jsou zařazeny pouze filmy
vyrobené po 1. lednu 2001, které zatím
nebyly uvedené v soutěži jiných
mezinárodních festivalů.

Atraktivní kolekci evropských filmů,
které v uplynulém roce nejvíce zaujaly
kritiky prestižního časopisu Variety,
budou mít návštěvníci karlovarského
festivalu možnost zhlédnout letos už
popáté. Mezi 10 vybranými filmy se
vůbec poprvé objeví také český
zástupce − Vladimíra
Michálka

Každoročně se koná několik
t é m a t i c k ý c h r e t r o s p e k t i v
představujících určitou osobnost
světového filmu, období či výběr děl
v určitém klíči.

Seminář How to Access Media
Programme

Program

• Soutěž celovečerních hraných
filmů

• Variety Critics´ Choice

BABÍ LÉTO

• Retrospektivy a pocty

Johan van der Keuken
Kim Ki−Duk
Nový brazilský dokument
Maghreb na přelomu tisíciletí

život v bývalých francouzských
koloniích v Severní Africe a život
přistěhovalců ve Francii.

bude uveden německý film Jakub, lhář
(Jakob, der Lügner), nominovaný na
Oscara. Za hlavní roli Jakuba dostal
Brodský Stříbrného medvěda za
nejlepší mužskou roli na Berlinale
1975. Do programu bude zařazen také
poslední film, ve kterém si Brodský
zahrál, Babí léto. Za výkon v něm
získal Českého lva za nejlepší mužský
herecký výkon.

francouzský herec a režisér, který byl
loni hostem festivalu, se do Karlových
Varů letos vrátí jako jeden z členů
hlavní poroty. Při této příležitosti
nabídne festival divákům kompletní
trilogii filmů o svobodě, které
režíroval: Milenci, To je mé tělo a
nejnovější Blažené bytosti.

• Pocta Vlastimilu Brodskému

• Pocta Jean−Marc Barrovi

Očekávaní hosté
John Boorman

Jeroen Krabbé

Gregem Wisem a Stephenem Fryem

Britský režisér
natočil např. Peklo v Pacifiku,
Zardoze se Seanem Connerym či
zdařilé zpracování artušovské legendy
Excalibur. Nominován na Oscara byl
za film Naděje a sláva. MFF připome−
ne jeden z jeho nejslavnějších filmů,
Vysvobození, který natočil před třiceti
lety s Burtem Reynoldsem v hlavní
roli. Sci−fi odehrávající se v chátrající
společnosti 23. století kladně hodnotili
jak diváci, tak kritika. Film byl
nominován také na Oscara.

Jeden z nejznámějších holandských
režisérů představí
spolu s oběma hlavními představiteli

na MFF svůj nový film The Discovery

JUICE CLUB − ROXY LÁZNĚ I

Thermal

Filmové šapitó v parku u Letního kina

Před kinem Čas

Krajská knihovna Karlovy Vary, I.P.Pavlova 7

Karlovy Vary město filmu

,
Roxy Café 16.00−05.00 * Juice Club 22.00−05.00

Speciální 10 denní klub filmového festivalu
22.00 chill out * 24.00 koncert * 01.30 DJs

Vstup na akreditaci. Vstupné 80 Kč.

Lounge music @ PEKLO
DJs 22.00 − 05.00. Vstup na akreditaci.

od 21.30 uvádí české hudební filmy a filmy s Vlastimilem Brodským v
příjemném prostředí

FESTIVAL CHANNEL CAFÉ
10.00 − 02.00 Info centrum − meeting point − snídaně

Kpt. Jaroše 19, Karlovy Vary

Festivalové připojení − rozšíření počtu přístupů na internet v čítárně
knihovny

Festivalové hodiny − prodloužení provozní doby v čítárně v pracovní dny
po dobu festivalu do 20.00 hodin

Festivalové čtení − rozšíření počtu odebíraných periodik v čítárně

aneb Filmový festival ve výlohách karlovarských obchodů −

Sady Karla IV.

Kinematograf Bratří Čadíků

V. ročník akce vyhlašuje
Nadace FILM FESTIVAL Karlovy Vary

Vlastimil Brodský objektivem Petra Našice, výstava fotografií

Michal Cihlář / Trojice, konceptuální koláž z let 1983 − 2002

, výstava fotografií z MFF Karlovy Vary / Zuzana
Mináčová & Radovan Šubín

Náhodná setkání, výstava fotografa Adolfa Ziky − pořádá Kapka naděje

Evropský secesní plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně
otevřeno 9.30 − 12.00 hod. a 13.00 − 17.00 hod. denně mimo pondělí

Střelecké poháry a karlovarští ostrostřelci, C.k. karlovarský střelecký sbor,
zbraně, poháry, prapory

, výstava o lahodném nápoji zvaném čaj.
vernisáž ve středu 3. 7. v 17.00 hodin

,
otevřeno denně 10.00 − 18.00 hod.

VÝSTAVY

Festivalové okamžiky

Vůně čaje

Festival uměleckého skla

Thermal − Foyer Velkého sálu

Thermal  Moser

Grandhotel Pupp

Galerie umění

Karlovarské muzeum

Muzeum Zlatý klíč

Galerie Na ochozu Vřídelní kolonády
pořádá Galerie Minea

DOPROVODNÉ AKCE − KAŽDÝ DEN FESTIVALU 4. − 13. 7.

37. MFF KARLOVY VARY 2002
Of Heaven Anglického herce
Stephena Frye můžeme v současné
době vidět v novém filmu Roberta
Altmana Gosford Park, Grega Wise
si diváci jistě pamatují z filmu Rozum
a cit.

Americký herec ,
Dylana ze seriálu Beverly Hills
90210, se bude na prezentovat
v hlavní roli dramatu Fogbound.

Britský herec je u
n á s z n á m p ř e d e v š í m j a k o
D´Artagnan z filmu Tři mušketýři
režiséra R. Lesteraale hrál v celé řadě
dalších filmů např. Vražda v Orient−
expresu či Kabaret. V Karlových
Varech již pobýval v roce 1995 při
natáčení filmu Prsten.

Luke Perry

Michael York

HaKa

U příležitosti letošního MFF vyšla
festivalová kronika .v knižní podobě
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Okolí Vřídla

.
Svěcení

Zvon na Zámecké věži

Během zahájení lázeňské sezóny
byla ve Vřídelní kolonádě odhalena
maketa Vřídla a jeho nejbližšího okolí
včetně podloží do hloubky 120 metrů
pod povrchem. Jejími autory jsou
stavební inženýr Vladimír Havelka a
ředitel Správy přírodních léčivých
zdrojů a kolonád RNDr. Tomáš
Vylita, kteří se titěrnou prací na
modelu zabývali více než tisíc hodin v
průběhu zhruba půl roku. Maketa
slouží především jako názorná
pomůcka při úvodním výkladu
prohl ídkové trasy podzemím.
Vzhledem k tomu, že je model k dis−
pozici během celé otvírací doby
kolonády, podává základní informaci
o geologické stavbě i všem zvídavým
návštěvníkům Vřídla. Dominantní
částí makety, která byla vyrobena
v měřítku 1:100, je právě podloží
tvořené převážně vřídlovcem a
granitem. Složité bylo i zhotovení
samotné kolonády. Jedná se o proskle−
nou budovu, v níž jsou detailně
znázorněny i prvky interiéru, což u
jiných, pohledově uzavřených staveb
není běžné

Vysvěcení pramenů se ujal nový
apoštolský nuncius Msgr. Erwin Josef
Ender a navázal tak na pravidelnou
účast svého předchůdce Msgr.
Giovanniho Coppy. Letos byly vůbec
poprvé v historii vysvěceny všechny
uznané léčivé prameny, vyvěrající
v hlavním lázeňském území.
Vysvěcení se dočkaly také nově
rekonstruovaná Sadová kolonáda,
Morový sloup a v sobotu odpoledne
také první karlovarský městský zvon.

Když byla vloni prováděna rekon−
strukce Zámecké věže, zrodil se nápad

umístit do její barokní cibulky zvon.
Přestože tento prostor k zvo−
nu přímo vybízí, byl odjakživa
prázdný. To přímo volalo po změně,
vždyť k jakému jinému účelu by měla
„zvonička“ sloužit?

A tak byl ve světově proslulé dílně
Marie Tomáškové – Dytrychové
v Brodku u Přerova odlit historicky
první karlovarský městský zvon.
Nejedná se o zvon církevní, ale
světský, což ho zbavuje povinnosti
zvát k bohoslužbám. Je zvonem
lázeňského města, proto bude jeho
úkolem svolávat hosty na pitné kúry.

Zhruba minutové zvonění by se
mělo lázeňským územím ozývat vždy
v šest, jedenáct a sedmnáct hodin.
V těchto časech jsou prý účinky
pramenů nejlepší.

umístění

A tak od letošního roku Zámecká věž
opět plní jedno ze svých dřívějších
poslání, kdy odtud byli vítáni vzácní
návštěvníci. To pravda prováděli
trubači, ale mohli si je dovolit jen
majetní hosté. Městský zvon svým
hlasem vítá všechny bez rozdílu.

V roce 1880 jeden z nadšených
návštěvníků lázní veršoval:

Z tohoto výroku vidíme, jakým
fenoménem byla v minulosti karlovar−
ská snídaně. V období tzv. Zlatého
věku lázní se zdejší hosté scházeli u
kávy s příměsí karlovarské vřídelní
soli a pečiva, servírovaném na rozsáh−
lém porcelánovém kompletu. Káva
byla dvojího druhu: tmavá (2 díly kávy
a 1 díl smetany) nebo bílá (s opačným
poměrem) a doplňovaly ji slané nebo
sladší rohlíčky (loupáčky). Tato
tradice byla v předvečer letošního
zahájení lázeňské sezóny znovu
obnovena v Lázních V, kde bude mít
možnost posoudit její kouzlo i široká
veřejnost. Ti, kteří kávu nepijí, nebo ji
mají zakázanou od lékaře, mohou
zvolit Karlovarský čaj ochucený
specialitou z Becherovky.

Přijela jich celá řada, doslova ze
všech koutů světa (snad s výjimkou
Austrálie).

Princ Mansour Bin Khaled Al Saud
ze Saudské Arabie, Ladislav Ballek,
velvyslanec Slovenska, velvyslanci
Egypta, Itálie, Irska, Kuwaitu,
Brazílie, Estonska, Jihoafrické
republiky, Velké Británie, Japonska,
charge dáffair Saúdské Arábie a
generální konzul Ruské federace.
Delegace našich partnerských měst
vedené: radní z Carlsbadu v Kalifornii,
starostou Kusatsu v Japonsku, náměst−
kem primátorky Baden−Badenu

Karlovarská káva

Čestní hosté

"Kdo nikdy v klasických místech
těch nesnídal s rohlíky kávu, ten
nemůže pochopit básníka, jež opěvá
jejich slávu."

(SRN) a starostou Bernkastel−Kues
z Německa. Paní Masumi Schmidt−
Murak i , v e l ká p ropagá to rka
Karlových Varů v Japonsku.
Přicestovalo také pět ministrů součas−
né české vlády, dále ředitel Protokolu
prezidenta republiky, předseda
Olympijského výboru, primátor města
Pardubic, prezident Mezinárodního
filmového festivalu Jiří Bartoška a
řada místních představitelů.

Magistrát disponoval ve svém roz−
počtu částkou 300.000 Kč na kulturní
program a částkou 500.000 Kč na
nákup služeb (např. elektřina, zajištění
pódií, ozvučení jednotlivých akcí
apod.). Vše ostatní bylo kryto spon−
zorskými příspěvky našich partnerů.

Město Karlovy Vary děkuje všem
partnerům letošního Zahájení lázeň−
ské sezóny. To, že poskytli sponzor−
sky nejen finance, ale především
prostory svých zařízení a v mnoha
případech také gastronomické služby
na velmi vysoké úrovni svědčí o tom,
že cíl máme v Karlových Varech
stejný: poskytování kompletního
servisu služeb na světové úrovni jak
obyvatelům našeho města, tak jeho
návštěvníkům. A že to společně
umíme, to dokázal právě první
květnový víkend.

Sdružení
léčebných lázní v K. Varech

Bristol, a.s., Eden
Group, a.s., Imperial, a.s., Hotel Jean
de Carro, Lázeňská společnost
Jessenius, s.r.o., Grandhotel Pupp, a.s.

Aqua Therm, s.r.o.,
Česká spořitelna, a.s., EuroMed
GmbH Berlin, Hortim, velkoobchod
ovocem a zeleninou, s.r.o., Hotely
Dvořák, Kolonáda a Moskevský dvůr,
Hypovereinsbank CZ, a.s., Interhotel
Central, Karlovarská teplárenská, a.s.,
Karlovarské minerální vody Mattoni,
a.s., Komerční banka, a.s., Lázeňské
hotely Smetana – Vyšehrad, s.r.o. a
Thermal−F, a.s., Marttel CZ, s.r.o.,
Moser, a.s., Navatyp, a.s., Ohňostroje
Minergis, Pojišťovna Kooperativa,
a.s., Poštovní dvůr, a.s., Raiffeisen
Bank, a.s., S+W. Automobily, s.r.o.
Mercedes Benz, Sanatorium Astoria,
a.s., Služby Kattenbeck, s.r.o., Spa
H o t e l U l r i k a , s . r . o . , T h u n ,
Karlovarský porcelán, a.s., Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
Vojenská lázeňská léčebna, Živnos−
tenská banka, a.s.

Vydavatelství
Promenáda

Partneři

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Mediální partner:

HaKa

CO PŘINESLO LETOŠNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

Již tradiční jarní setkání šlechticů
v Karlových Varech přineslo opět
sponzorký dar Dětské vesničce SOS
v Doubí, tentokrát ve výši 190 tisíc Kč.
Na snímku předává šek řediteli
vesničky organizátor setkání Oron
Michael Kalkert za přítomnosti
primátora (zleva).

Foto: Hana Kaňovská



NA AKTUÁLNÍ TÉMA6

REKLAMNÍ, PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ
V minulém čísle KRL jsme se

zabývali reklamními, propagačními a
informačními zařízeními o ploše větší
než 0,6 m , která podléhají podle
zákona ohlášení stavebnímu úřadu.

Na zařízení o ploše
, tj. na plakáty, tiskoviny a jiná

oznámení se nevztahuje stavební
zákon, ale obecně závazná vyhláška (v
tomto případě OZV města Karlovy
Vary č. 4/2002 o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku).

Umisťovat plakáty a tiskoviny,
případně jiná oznámení, je povoleno
pouze na výlepových plochách a
zařízeních k tomu určených, a to
způsobem stanoveným provozovate−
lem těchto ploch a zařízení.

2

menší než 0,6
m2

Na objektech veřejného osvětlení je
možno umisťovat reklamní, propagač−
ní a informační plakáty a tiskoviny,
případně jiná oznámení, pouze na
základě povolení odboru dopravy
magistrátu města.

Dodržování této vyhlášky jsou
oprávněni kontrolovat příslušníci
Policie ČR, strážníci Městské policie
Karlovy Vary a dále určení zaměst−
nanci Magistrátu města Karlovy Vary.

, tedy ten, jehož
reklama či propagace je na tiskovině
uvedena a který ji nechá vylepit.
Vlastníkovi je kromě finančního
postihu uloženo i odstranění takto

Za umisťování těchto tiskovin,
plakátů a podobných oznámení je
odpovědný vlastník

vylepených tiskovin. Pokud výlep
provedla další osoba, nemusí mít
majitel přehled, kde všude se plakáty
nacházejí. Neodstraní−li však všechny
takto vylepené tiskoviny, vystavuje se
dalším sankcím.

Pro umístění zařízení do uvedeného
rozměru je třeba pouze

. Má−li se umístit zařízení
v památkové zóně města, musí
s umístěním souhlasit referát kultury
OkÚ Karlovy Vary.

Závěrem tedy jednoduchá rekapitu−
lace: jedná−li se o umístění reklamní−
ho, propagačního a informačního
zařízení o ploše větší než 0,6 m , je
nutno podle stavebního zákona toto

souhlas
vlastníka nemovitosti, případně
pozemku

2

zařízení ohlásit stavebnímu úřadu.
Zařízení je možné umístit jen na
základě sdělení stavebního úřadu, že
proti umístění nemá námitek.

Umístění reklamních, propagačních
a informačních zařízeních o ploše
menší než 0,6 m se řídí obecně
závaznou vyhláškou (viz výše).

Při umístění těchto zařízení v roz−
poru s výše uvedenými právními
předpisy se vlastník dopustí spáchání
správního deliktu případně přestupku,
který bude řešen v rámci správního
řízení příslušným odborem magistrá−
tu.

2

Informace: Ing. Kalvodová, tel.:
311 82 44

Ing. Ivana Doubová
vedoucí stavebního úřadu

• Radnici navštívil slavný tenor
Peter Dvorský

• Konference na téma „Poruchy
chování“

Do kulatého salónku karlovarského
primátora vešel 13. května rázným
krokem host, jakých se tu během roku
příliš mnoho nevystřídá: slavný
slovenský operní pěvec Peter
Dvorský. Doprovod tvořila manželka,
ředitel karlovarské Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
Alois Ježek, pan Jozef Malík, který
doprovází Petera Dvorského jako stálý
klavírní doprovod a v neposlední řadě
mladá, velmi nadějná pěvkyně Petra
Šimková.

Umělci přijeli do Karlových Varů
proto, aby se zúčastnili benefičního
koncertu na podporu účasti mladých
českých a slovenských pěvců na
listopadové Mezinárodní pěvecké
soutěži Antonína Dvořáka 2002.

V úterý 21. května pořádala Česká
katolická charita v Poštovním dvoře
konferenci na téma „Poruchy chová−
ní.“ Záštitu nad akcí převzaly význam−
né osobnosti našeho regionu: kromě
primátora Roubínka také krajský

hejtman JUDr. Pavel, plzeňský biskup
Msgr. Radkovský a senátor Mgr.
Kulhánek.

Zájemci vyslechli přednášky na
nejrůznější témata související se
zdravotními a psychickými problémy
lidského stáří.

Koncem května se na karlovarském
magistrátu rozhodlo o tom, kteří dva
šťastlivci z 11 středoškolských
studentů ucházejících se o letní
výměnný pobyt, pojedou do kaliforn−
ského partnerského města Carlsbadu.
Všichni prošli náročným výběrem
(museli splňovat nejenom jazykové,
ale také prospěchové předpoklady,
dále nabídnout výměnou ubytovaní
v daném termínu pro studenty z USA
apod.).

Vylosováni byli Pavel Synek ze
Střední keramické školy a Simona
Erbenová z OA a VOŠ CR i náhradník
Michal Houdek z Prvního českého
gymnázia. Primátor Roubínek se ještě
pokusí změnit stávající dohodu s ame−
rickým partnerským městem o kvótě
studentů tak, aby bylo uspokojeno více
zájemců.

• Do USA pojedou kluk a dívka

• Ruský ministr

• Rómové jednali s primátorem

V tichosti a bez jakékoliv mediální
prezentace se o posledním májovém
víkendu uskutečnila v Karlových
Varech návštěva ruského ministra
hospodářství, sympatického a nezvyk−
le mladého (34 let!) I. I. Šuvalova
s manželkou Olgou.

Ve středu 15. května přijal primátor
Roubínek zástupce karlovarského
Rómského občanského sdružení
(ROS). Ladislav Bílý, krajský předse−
da této organizace, přišel v doprovodu
tří kolegů a přivedli s sebou význam−
nou osobnost rómské komunity:
majora Stanislava Daniela, Bc., který
je členem policejního prezidia České
republiky a působí na odboru obecné
kriminality ve funkci zmocněnce
ministra vnitra pro otázky národnost−
ních menšin. Váhou své osobnosti
podpořil Ladislavem Bílým předlože−
ný „Návrh řešení“ nejpalčivějších
problémů každodenního života Rómů
na Karlovarsku.

Jednotlivé body se týkaly mj.
vytváření pracovních zakázek pro
rómské podnikatele, přidělování bytů
mimo pravidla sociálně slabším
občanům i návrh na řešení dlouhodobě
komplikované situace v budově
Studentská 24 v Doubí.

Ladislav Bílý rovněž informoval o
současných sportovních, ale také
kulturních aktivitách rómských
občanů v Karlových Varech, kterým
primátor slíbil svou plnou podporu.
Pravděpodobně nejvýznamnější akcí
bude celodenní setkání Rómů 17. a
18. srpna na stadionu AC Start v Tuh−
nicích.

Na akci s názvem NEVO DROM
(tzn. Nová cesta) − tedy den a noc plné
sportu, tance a písní − hodlají karlovar−
ští Rómové pozvat kromě regionál−
ních politiků také samotného prezi−
denta Václava Havla.

Mjr. Daniela potěšil vstřícný postoj
karlovarského primátora k problémům
místních Rómů. Absolvoval již
desítky sezení s čelnými představiteli

měst a krajů prakticky ve všech
koutech České republiky, ale s tak
srdečným a příjemným jednáním
vůči Rómům se ještě nesetkal.

Alexander Klimeš

Správa lázeňských parků

Hřbitovní správa

U Solivárny 2, 360 01
Karlovy Vary

Hřbitovní 9, 360 20 Karlovy Vary

Ing. Zuzana Macešková, ředitelka

VÝZVA
Vyzýváme uživatele neudržova−

ných hrobových míst nebo jejich
právní nástupce, aby se dostavili na
Hřbitovní správu, Hřbitovní ul. 9,
Karlovy Vary k sepsání nájemní
smlouvy dle výše uvedeného
zákona.
Upozorňujeme, že pokud nájemní
smlouva nebude uzavřena do 30−ti
měsíců ode dne nabytí účinnosti
zákona o pohřebnictví, dosavadní
právo k hrobovému místu zanikne.
Seznamy neudržovaných hrobo−
vých míst jsou vyvěšeny na hřbito−
vech v Kar lových Varech
Drahovicích, ve Staré Roli a
v Doubí ode dne 15. dubna 2002.

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřeb−
nictví a změně některých zákonů,
účinný od 1. 1. 2002 ukládá v § 29
provozovateli pohřebiště (Správa
lázeňských parků) do 2 let od nabytí
účinnosti zákona povinnost
předložit dosavadním uživatelům
hrobových míst návrh smlouvy o
nájmu hrobového místa, pokud
takové smlouvy již nejsou uzavře−
ny. V případě, že dosavadní
uživatel hrobového místa není
znám nebo není známa jeho adresa,
návrh na uzavření nájemní smlouvy
mu tudíž nelze doručit.

Informace podá:
Hřbitovní správa

tel.: 017/322 28 30

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY

Lázeňské lesy daly dětem k jejich svátku nové hřiště u Myslivny.   Foto: HaKa
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AGENTURA KARLEX

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

HVĚZDÁRNA

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

KARLOVARSKÉ MUZEUM

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

GALERIE UMĚNÍ

KLUB PADEREWSKI

Luční 13,  tel.: 0603/526 023
15.00

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel. 323 39 33
19.30
19.30

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 344 70 21

K Letišti 144, tel.: 322 57 72

22.00
23.00

16.00

23.00

23.00

Vítězná 51, tel.: 322 00 86
15.00
16.00
16.00 Letní scéna pod Chebským mostem

I. P. Pavlova 14, tel.: 322 28 07
19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

Nová Louka 23, tel.: 322 62 53

Lázeňská 3, tel.: 322 38 88
19.00

17.00

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87
9.30 − 12.00 13. 00 − 17. 00

17.00

19.30

Lázeňská 5. tel.: 322 57 72, představení začínají v 19.30
9.00 − 21.00

21. 6. hudební produkce různých žánrů
Smyčcový orchestr ZŠ A. Dvořáka, harmonikové duo
Josef Pospíšil a Renata Hrdličková, posádková hudba
K. Vary, Trepka Nejdek, Blue Condition

20. 6. England, Německo 2001
27. 6. Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, Velká Británie,

Francie, 1989

do 28. 6. , Karlovy Vary,
Šmeralova 15

Červen − čtvrtek, pátek a sobota:
2000: Hubblův rok, Přežije lidstvo rok 2000?
Pod křídly Labutě a Orla − pozorování za jasné oblohy

Slunce − naše nejbližší planeta  − pozorování za jasné
oblohy

Červenec − úterý − sobota:
Je to malý krok pro mne − pořad o Měsíci a výpravách
k němu
Pod křídly Labutě a Orla − pozorování za jasné oblohy

16. 6.
23. 6.
28. 6. ,

závěr školního roku v režii Karlovarského hudebního
divadla

15. 6. Populární koncert z děl autorů „
“ − J. Strauss, F. Lehár, O. Nedbal, sólisté:

Štěpánka Heřmánková − soprán, Robert Šícho − tenor,
Dirigent: Miloš Formáček

30. 6. Populární koncert z děl autorů „
“ − G. Bizet, P. Mascagni, P. I. Čajkov−

skij, M. Ravel, N. A. Rimskij−Korsakov, E. H. Grieg, A.
Chačaturjan, A. Borodin, J. Brahms, dirigent: Miloš
Formáček

do 1. 9. výstava:

18. 6. − Mgr. Jiří
Klsák, přednáška s diapozitivy

do 26. 6. − výstava v rámci Mezinárodního duhového
festivalu

3. 7. vernisáž: − výstava

otevřeno út − ne a
do 23. 6. výstava: , obrazy,

kresby a instalace karlovarského autora
27. 6. vernisáž: −  výstava českých a němec−

kých autorů z přelomu století věnovaná dobově oblíbené
mu druhu secesního umění − plakátu

18. 6. Dan Bárta & Robert Balzar Trio − koncert, čtyřnásobný
zpěvák roku tentokrát především s jazzovým repertoárem
a s výtečnými muzikanty

15. 6. (celodenní seminář) −

Evropský den hudby −

Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ

Pohádky ze zahrádky
O Kvítkovi Vítkovi

Ples Kvítka Vítka

Ve vídeň−
ském stylu

To nejlepší ze
světové klasiky

Střelecké poháry a karlovarští ostrostřelci

Panská sídla v Karlovarském regionu

VÍŘENÍ V

Vůně čaje

Jan Samec − Fragmenty malby

Secesní plakát

Feng shuej aneb Šťastný domov

sobota: Magie Karlovarské krajiny  − PhDr. S. Burachovič,
zvláštní pohled na Karlovarský kraj

15.00

vliv interiéru a exteriéru na zdraví a plnohodnotný život
člověka

28. 6. − alternativní fúze zabalená v písňové formě, kde
improvizace je častým kořením, známí karlovarští
muzikanti Jindřich Pelc (housle, kytara, zpěv), Radek
Pelc (basa, kytara), Martin Kašpar (kytara, saxofon,
zpěv) a Václav Vejvoda (bicí) zvou na poslední klubový
pořad před prázdninami

Výstava:
do 30. 6. − hra světel,

stínů a tvarů v černobílých fotografiích karlovarského
autora.

15. 6. Johann Wolfgang Goethe: ,
v hlavních rolích Ondřej Pavelka (Faust), Marek Ronec
(Mefistofeles) a Monika Krejčí (Markétka), režie Jiří
Nekvasil

16. 6. Iva Peřinová: , ,
režie Tomáš Dvořák, na scéně se skutečně objeví i
čtyřicet loupežníků, na své si přijdou nejen děti, ale i
rodiče

19. 6. Eva Pataki , P6,
příběh dvou slavných šansoniérek

Edith Piaf a Marlene Dietrich, režie Petr Pecháček
21. 6. Agatha Christie: , MDKV, divadelní

bestseller o vraždě a o hře na vraždu, režie Daniel
Fleischer−Brown

23. 6. Giacchino Rossini: , MDKV, jedna
z   nejslavnějších a nejhranějších oper v provedení
Operního studia MDKV, dirigent Josef Chaloupka

28. 6. a 29. 6. William Shakespeare: ,
P2, zájezd do pražského divadla Globe

informace na tel.: 322 38 73 (produkce), 322 18 83
(sekretariát)

14. 6. : ,
přehlídka krátkých etud a choreografií z různých odvětví
pohybového divadla  od stylistického tance přes klasic−
kou pantomimu k pohybové improvizaci, náhled do
tvůrčí dílny této zajímavé skupiny

18. 6. , to nejlepší, co
jste za uplynulý rok mohli na Husovce vidět, politici,
traktoristé, prostitutky, idioti, turisté, ufoni, rodiče,
výrostci, ti všichni vám zahrají a zazpívají to nejlepší, co
umí. Jestli jste propásli některý z Hazardů, Silvestr nebo
Kůl Kabaret, neváhejte. Dnes naposled!

20. 6. Kuan Chan  čching: ,
21. 6. Jazzový Pátek: , skupina složená ze

skvělých instrumentalistů, kteří doprovází celebrity naší
hudební scény, zahraje především vlastní repertoár,
rapové úpravy i zpívané skladby.

25. 6. Dětský folklorní soubor Dyleň:
představení k ukončení úspěšné umělecké sezóny

18. 6. Absolventský koncert
20. 6. Absolventský koncert
25. 6. Závěrečný koncert

20. 6. Den otevřených dveří: „Už jen jeden rok před 100.
výročím školy“  koncert, film o škole a křest sborníku
„100 let školy v Rybářích“

PelMel

Stanislav Kožený − Médium fotografie

Faust a Markétka

Alibaba a čtyřicet loupežníků

: Edith a Marlene

Past na myši

Lazebník sevillský

Richard III.

Prohlídka divadla s výkladem o historii
neděle 16. a 30. června v 10.00 hod.

Pár Kusů

The Best of HUSOVKA

Letní sníh
Jazz Efterrätt

My umíme taky!

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

DIVADLO HUSOVKA

ZUŠ ANTONÍNA DVOŘÁKA

ZŠ a ZUŠ KARLOVY VARY, RYBÁŘE

Divadelní nám. 2, tel.: 322 18 83
19.30 MDKV,

15.00 MDKV

19.30 Divadlo pod
Palmovkou Praha,

19.30

19.30

Husovo nám. 2, tel.: 322 18 83, 322 58 01  předprodej
Alternativní scéna MDKV

19.30 Nonverbální pracoviště HLASITÝ ŠEPOT

19.30 Hazard VII:

19.30 MDKV
21.00

18.00

Kollárova 17, tel.: 322 32 40
20.00 Bristol
17.00 sál ZUŠ AD
20.00 Bristol

Sokolovská 35, tel.: 344 70 21

Sestavila Jitka Arnoldová

režie Vladimír
Morávek,

Změna programu vyhrazena
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Letošní ročník Kanoe Mattoni obsahuje tyto závody: Finále světového
poháru ve sprintu a v klasickém sjezdu, Mistrovství ČR dorostu družstev a
dorostu jednotlivců, veřejný závod ve sjezdu registrovaných a příchozích,
závod v eskymáckých obratech. Dále je připraven bohatý doprovodný
program pro veřejnost v prostoru před Thermalem.

oficiální trénink účastníků Světového poháru

−

start na trati

start na trati

kvalifikace závodu v eskymáckých obratech v bazénech
před Thermalem
start na trati

start na trati

start na trati

kvalifikace závodu v eskymáckých obratech v bazénech
před Thermalem
start na trati
Březová− Thermal
start trati

start na trati

finále v

K
skupina Kryštof, dívčí skupina New Golden Kids, exhibice volejbalových
reprezentatntů v plážovém volejbalu, pouliční atrakce a soutěže pro děti,
programem provází Leoš Mareš. Podrobnější informace na www.kanoe.cz

PROGRAM:

veřejná neckiáda

Mistrovství Evropy koloběžek

1. kola Finále světového poháru ve sprintu

2. kola Finále světového poháru ve sprintu

Mistrovství ČR dorostu družstev

veřejného závodu registrovaných

akrobatická show olympijského vítěze Aleše Valenty

Finále světového poháru v klasickém sjezdu

Mistrovství ČR dorostu jednotlivců

veřejného závodu registrovaných

Kanoe Mattoni 2002 − závodu příchozích

slavnostní vyhlášení vítězů SP
ulturní program před Thermalem:

čtvrtek 20. června
14.30 od Thermalu do Drahovic
16.00 − 18.00

pátek 21. června
16.00 okruh kolem Thermalu

sobota 22. května
10.00

Mlýnská kolonáda − Thermal
11.45

Mlýnská kolonáda − Thermal
10.00 − 14.00

10.30 Březová −
Letní kino

11.30 Březová −
Letní kino

10.00 − 11.00
neděle 23. června

9.30
Březová − Thermal

10.00 − 12.00

11.30

12.30 Březová −
Thermal

13.30
Březová − Thermal

13.00 závodu v eskymáckých obratech bazénech před
Thermalem

13.30 před Thermalem

GOLF

JEZDECTVÍ

Golf Resort Olšová Vrata, Pražská 125, kontakt: 017/333 11 01

Cihelny Golf Club, kontakt 017/397 22 81

Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Závodní 1,
kontakt 017/ 356 41 04

10.00

15. 6. Mercedes Cup
16. 6. MK Promotion
21. 6. Credit Suisse Group Golf Open
22. 6. Harmonie Golf Cup
29. 6. Živnobanka Meridian Golf Tour

2.−3. 7. Železiarny Podbrezová Cup
6.−8. 7. Eurotel PGAC Cup

9. 7. Dětské Tour GCKV
10. 7. Festival Cup
13. 7. Horizont Cup

15. 6. Taylor Made Open
22. 6. Hodkovičky Open
29. 6. Dětská Tour
6. 7. Czech Golf Production

13. 7. Open turnaj

22. − 23. 6.
5. 7.
6. 7.

7. 7.
14. 7.

Drezurní závody
Dostihy v rámci MFF Karlovy Vary
Dostihy + skokové soutěže (steeple) MFF Karlovy
Vary
Dostihy v rámci MFF Karlovy Vary
Závody chrtů

KOPANÁ

MALÝ FOTBAL − FUTSAL

MINIKÁRY

NOHEJBAL

RICOCHET

ŠACHY

TENIS

SK Buldoci, Karlovy Vary  Dvory, kontakt: 017/344 90 42
Hřiště VTJ, Drahovice, Dvory

10.00 VTJ
17.00 Dvory
10.00 Drahovice
12.15 Drahovice
15.30 VTJ
15.30 Dvory
10.00 Drahovice
11.45 Drahovice
10.30 Dvory
13.30 Drahovice

Hřiště a hala AC Start, hala Slavia, kontakt: 0607/ 852 242

AVZO DDM, kontakt Rolavská 295,360 17 K.Vary  Stará Role
7.00 − 16.00

SK LIAPOR, K.Vary Doubí, Vladimír Hlavatý,017/322 33 07
14.00

Ricochet sport centrum, Truhlářská 681, kontakt 017/ 344 90 94

KŠ TIETZ, šachová kavárna Thermal, kontakt 0608/ 730 294
19.00
19.00

TJ Slovan, TC Gejzírpark, kontakt 017/ 322 26 62

TC Lokomotiva, areál AC Start, Západní, kontakt 017/ 322 47 71

Sestavil František Řezáč

15. 6. dorost B − S. Bochov
muži B − Ch. Chanovice

16. 6. st. dorost A − 1. FC Plzeň
ml. dorost A − 1. FC Plzeň

18. 6. minižáci A − FK Ostrov
21. 6. Mladá liga B − TJ DDM Stará Role
22. 6. st. žáci A − SSC Bolevec

ml. žáci A − SSC Bolevec
23. 6. muži A − Sparta Praha B

žáci B − TJ Nová Role

Západočeská divize, hala Slavia každou sobotu od 9.00 hod.

15. 6.

15. 6. SK LIAPOR − AVIA Čakovice

Každý měsíc v roce 2002 sobotní klubové turnaje

Každé úterý − večerní turnaje
Každý pátek jednohodinový šach

15. 6. TCG A − SPU Plzeň, II.liga
TCG C − Lokomotiva Plzeň C, oblast. přebor dospělých
TCG A − TK Stod, Kadet Tour st. žáků
TCG B − Adex Mariánské Lázně, oblast. přebor st. žáků

16. 6. TCG B − Lokomotiva Plzeň, Junior Tour dorostu
22. 6. TCG B − Lokomotiva Karlovy Vary, divize dospělí

TCG A − SPU Plzeň, oblast. přebor ml. žáků
23. 6. TCG A − Fontána Mariánské Lázně, Junior Tour

dorostu
TCG A − SPU Plzeň, oblast. přebor ml. žáků

14.−15. 6.
29. − 30. 6. předžáků

Závody minikár − Jáchymov Nové Město

V. I. P. turnaj Mezinárodního filmového festivalu

Sportovní hry Karlovarského porcelánu
Celostátní turnaj dětí −

Změna programu vyhrazena

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
MĚSTA KARLOVY VARY

termín: 15. července − 16. srpna

Upozornění: Děti a mládež nejsou pojištěny!

zahájení vždy v 9.00 hod. stadion AC Start K. Vary − Tuhnice
Akce budou upřesněny, změna programu vyhrazena

organizátor: AC Start Karlovy Vary
za finanční podpory města Karlovy Vary

Mgr. Vladimír Hůrka, AC Start K. Vary

Organizátor celé akce zodpovídá za děti od 9.00 do 13.00 hod., výjimkou jsou
celodenní výlety, kdy za děti zodpovídá do příjezdu autobusů. Příchod a
odchod dětí si zabezpečují rodiče sami. Akce probíhající mimo areál AC Start
začínají i končí v dané lokalitě.

Je možné zajistit obědy v ceně 50 Kč (polévka, hlavní jídlo + pití). Nutno
objednat den dopředu u p. Misíka na tel.: 0608/502 011.
Za organizaci odpovědná osoba: od 15. 7. − 9. 8. − p. Bohumil Řezáč −
tel.: 322 47 71
Za organizaci odpovědná osoba: od 12. 8. − 16. 8. − pí. Ivana Kasíková −
tel.: 0607/552 580
Bližší informace do 14. července Mgr. Vladimír Hůrka − tel.: 0608/502 012

.

veškeré akce jsou zdarma
Děti: kategorie A 6−11 let, kategorie B 12−18 let

Program: pondělí až pátek od 9.00 − 13.00 hod

KANOE MATTONI 2002
FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU
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K tomu, aby mohli sportovci
podávat dobré výkony, musí mít
výborné zázemí. To jim zajišťují
organizátoři, nebo jak se ve sportovní
hantýrce říká „bafuňáři.“ V našem
městě je jejich nekorunovaným
králem a zároveň i nestorem pan

. Za svou neúnavnou
práci pro dnes už dlouhou řadu
generací mladých sportovců byl u
příležitosti letošního zahájení lázeň−
ské sezóny odměněn Cenou města
Karlovy Vary.

Ročník Vašeho narození (1922)
napovídá, že jste to v mládí asi neměl
lehké?

Narodil jsem se v Lounech, kde
jsem také maturoval v r. 1943 na
obchodní akademii a to předčasně, již
v březnu. Čtyři dny po té byla většina
našeho ročníku totálně nasazena v bý−
valých Sudetech. Já jsem se dostal do
Falknova, kde jsem strávil dva roky
v dolech a ve sklárně. Po bombardová−
ní města jsme se s kamarádem vydali
domů, do protektorátu. V noci jsme
dorazili do Karlových Varů, které
právě zažívaly jeden z náletů. Moje
první setkání s dnes již více než
padesát let domovským městem bylo
tehdy velmi netradiční. Noc jsme
strávili na chodníku u dnešní
Komerční banky. Ráno jsme pokračo−
vali přes Toužim do Rakovníka, odkud
jsme pak již jeli vlakem. Doma mě

Otakar Vaněk

maminka na dvacet metrů nepoznala,
tak jsem sešel.
P o válce jsem se, tehdy již do
Sokolova, vrátil na výzvu k zabezpe−
čení národního majetku. Dělal jsem
tehdy tajemníka generálnímu řediteli
dolů.

V únoru 1948 jsem byl pro jiné
politické smýšlení ihned propuštěn a
zbaven volebního práva, abych se
nemohl účastnit voleb. Zaměstnání
jsem sehnal až v červenci, v účtárně
Spojených továren technického
porcelánu v Karlových Varech.

Už v Sokolově jsem zakládal
sportovní klub fotbalový a hokejový
(hrávali jsme mimochodem i na
rybníčku u Versailes ve Varech), proto
se na mne obrátili někteří hráči a
funkcionáři Slavie K. Vary, abych se i
zde zapojil do sportovního dění. Ještě
za mé éry jsme se probojovali do I.
hokejové ligy. Od hokeje jsem pak
přešel k basketbalu, po absolvování
trenérského kurzu jsem vedl v Loko−
motivě ženy i muže, ti se v té době
dostali dvakrát do I. ligy. Řada mých
hráčů opustila republiku, uplatnili se
např. v Německé spolkové republice,
Švýcarsku, Francii či Švédsku.
Nejvýše to dotáhla Lída Lundáková,
která hrála na MS v Brazílii, kde byla

Co Vás přivedlo právě do
Karlových Varů?

Jak jste se dostal ke sportu?

dokonce zvolena nejkrásnější hráčkou
mistrovství.

Protože ve Varech nebylo kde hrát,
tělocvičny byly malé, podařilo se nám
prosadit přestavbu bývalé kryté
jízdárny, která byla určena k demolici,
na sportovní halu Lokomotivy.
Přestavěli jsme si jí sami, v rámci Akce
Z. Tato hala byla v době otevření v ro−
ce 1960 na sálové sporty nejlepší
v republice.

V té době jsem pracoval na kraj−
ském, po zrušení Karlovarského kraje
pak okresním výboru ČSTV jako
hospodář. Funkci trenéra a organizáto−
ra v basketbale jsem vykonával jako
čes tnou dobrovolnou funkci .
Organizačně a hospodářsky jsem
zajišťoval všechny dojezdy a průjezdy
Závodu míru. Ve spolupráci s basket−
balisty jsme vybudovali dva zdejší
areály zdraví v Tuhnicích a
Drahovicích. Obzvláště ten druhý je
dodnes využíván veřejností k aktivní−
mu odpočinku.

Měl jsem zde na starosti různá
soustředění, mezinárodní utkání a
dokonce, nikdo tomu nechce dneska
v ě ř i t , i d v o u m ě s í č n í p o b y t
Profesionální lední revue. Na palubov−
ce jsme udělali led. Všechna předsta−
vení byla tehdy vyprodána, věřím, že
řada pamětníků si ještě dnes vzpome−
ne. Na ledové ploše zde tenkrát tančila
i reprezentantka Kladrubská.

Při soustředění sportovních gym−
nastek zde před olympiádou v Ja−
ponsku trénovala Věra Čáslavská. O
známé tváře jsme neměli nouzi.

Později jsem byl nucen dobrovolné
práce zanechat. Po odchodu do
důchodu jsem přijal nabídku TJ
Slovan a dodnes, tedy skoro dvacet let,
zde působím ve funkci místopředsedy
a hospodáře.

Svou, dnes již pouze funkcionář−
skou, práci dělám rád, protože jsem
přesvědčen, že zapojení do sportov−
ních aktivit je nejlepším bojem proti
narkomanii a kriminalitě mládeže.

Na co nejvíc vzpomínáte?

Aktivita Vám vydržela dodnes,
přestože byste mohl po zásluze
odpočívat. Kde čerpáte energii?

Tělovýchovná jednota je pro mne
rodinou. Slovan má celkem osmnáct
oddílů v dnešní době převážně nea−
traktivních sportů jako je plavání,
sportovní gymnastika, turistika,
volejbal, nohejbal, synchronizované
plavání (akvabely), orientační běh,
kulečník, horolezectví, stolní tenis a
hlavně pak základní tělesná výchova,
dnes je to asociace sportu pro všechny.
Naše TJ má 1.500 členů a podílí se
velkou měrou na sportovních akcích
ve městě a to i mezinárodních např. ve
sportovní gymnastice a turistice.

Přesto, že mi je již přes osmdesát let,
pokusím se ještě nějaké roky pracovat
ve prospěch nejen tělovýchovné
jednoty, ale i karlovarských občanů a
jejich dětí.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil
do další práce.

Hana Kaňovská

KARLOVARSKÝ INFORMA NÍ M SÍ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve m st

p ináší asopis

CENA MĚSTACENA MĚSTA

V letošním roce byla poprvé
udělena Cena města Karlovy Vary
v novém grafickém pojetí. Jejím
autorem je ak. malíř Jiří Kubelka,
který do sklennému bloku zatavil
vřídlovec.

V květnových dnech se na pultech
knihkupectví objevila kniha vydaná za
podpory města Karlovy Vary. Je jí
sborník z již XI. Historického semináře
Karla Nejdla, který se uskutečnil vloni
na konci listopadu. Zájemci o
vlastivědu našeho regionu zde
naleznou ucelený komplex přednášek,
k t e ré zde zazně l y z ob la s t i
archeologie, hudebních dějin, historie
lázeňské léčby či dalších témat
vlastních našemu městu.

MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ S VARY BYLO VELMI NEOBVYKLÉ
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denně 16.00 Juice Club − Roxy Lázně I. Roxy Café Projekce krátkých filmů
4., 6., 8., 9., 10 a 11. 7. 16.30 promenádní koncert KSO

1. a 2. 7. 16.00 Pohádka O Kvítkovi Vítkovi
3. a 4. 7. 16.00 Jak se rodí Duha, pohádka
4. 7. 20.00 divadlo TAM−TAM Ztroskotanci
5. a 6. 7. 16.00 Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla, pohádka
5. 7. 20.00 Memory Jazz
6. 7. 20.00 Swing studio Karla Uhlíka
7. a 8. 7. 16.00 O vodníku Pačískovi, pohádka
7. 7. 20.00 Jaroslav Kos bezva hudba
8. 7. 20.00 Jam session − Karel Uhlík a jeho hosté
9. a 10. 7. 16.00 O kolotoči a ztraceném sluníčku, pohádka
9. 7. 20.00 Accento Grave UNA BLÚZBANDA
10. 7. 20.00 STAN THE MAN paráda jazz
11. a 12. 7. 16.00 O princezně Zuzaně a draku Požíráku, pohádka
11. 7. 20.00 Panoptikum
12. 7. 20.00 Petr Pitra a jeho jazz v podání smyčcového kvarteta
13. a 14. 7. 16.00 O hrníčku, pohádka
20.00 Kryštůfek Robin a jeho přátelé
14. 7. 20.00 TREPKA, trampská kapela

11.00 Tobogan s Tomášem Slámou, jeho filmovými hosty a
skupinou Reliéf v živém vysílání Českého rozhlasu

14.00 Pohár Nadace filmového festivalu − Cena Živnobanky
a Amati Kraslice, dostihový den
14.00 Hudební popoledne Fullhouse Quartet
15.00 Pétangue Turnaj o cenu primátora města Karlovy Vary
17.00 Hudební odpoledne Vlaďka Bauerová trio
20.00 Hudební podvečer Ivan Myslikovjan & Blue Birds (Praha)

Mlýnská kolonáda
Letní scéna KHD pod Chebským mostem

Thermal − Moser

Závodiště Dvory

Thermal
Dvořákovy sady
Thermal
Thermal

čtvrtek 4. července

sobota 6. července

neděle 7. července

Thermal

od Grandhotelu Pupp přes kolonádu až k Thermalu
Thermal
Festivalové centrum

Music Club Propaganda

Juice Club − Roxy Lázně I.
Thermal
Noc v Divadle Husovka

Thermal
Grandhotel Pupp
Thermal
Thermal Foyer Velkého sálu

Vřídelní kolonáda

Thermal
Music Club Propaganda

Juice Club − Roxy Lázně I.
Thermal

24.00 Noc v Divadle Husovka

Závodiště
Dvořákovy sady
Thermal
Tržní kolonáda
Thermal

Music Club Propaganda

Lázně I.
Thermal
Noc v Divadle Husovka

FESTIVAL ZAHAJUJE
17.30 Koncert Hradní stráže a Policie České republiky
18.00 Festivalová jízda
18.30 primátor předá klíče od města filmovému festivalu
19.00 přenos slavnostního zahájení z Velkého sálu
20.00 Zatrestband Orchestr z Třeště
21.50 Ohňostroj

21.00 Becherovkový nakopávací večírek KOZATAY & his rock'n'roll band
23.00 10 VOČÍ, 01.00 DJ
22.00 , 24.00 Hypnotix, DJs Liquid A + Gonzales
22.00 Lounge music @ PEKLO, DJs Sirkir + Spleen
24.00 Gipsy Hery Band, rómská elektrická kapela

14.00 Závodiště Dvory Pohár filmového festivalu − Cena Transgas, dostihy
14.00 Hudební popoledne Mediterian (španělská a jiná hudba)
16.00 Náhodná setkání, vernisáž výstavy fotografa A. Ziky
17.00 Hudební odpoledne Saxofonové kvarteto Bohemia
18.30 Vlastimil Brodský objektivem Petra Našice,
vernisáž putovní výstavy fotografií a křest knihy
20.00 NOTY Z FILMŮ, benefiční koncert pro dětské oddělení
Nemocnice Karlovy Vary a Nadační fond Kapka naděje
Učinkují: Petr Muk, Vašo Patejdl, Robo Grigorov, Lucie Vondráčková, Helena
Blehárová, Bohuš Matuš, Roman Vojtek
20.00 Hudební podvečer Olga Škrancová & Alois Hedervári Band

21.00 Flying wings party DJ Akira & DJ Dave a od 01.00
23.00 DJ BABE LN & DJ 2K Taneční
22.00 24.00 Party Zen / Reason
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Diome + Sirkir (house)

Kryštůfek Robin a jeho přátelé, Fish Flesh Field &
Henry Dollar

14.00 Velká Karlovarská steeplechase − Cena Sokolovské uhelné
15.00 Šťastný Jim Pétangue Turnaj
17.00 Hudební odpoledne Marek Šmaus trio & Bharata Rajnošek
17.30 Módní přehlídka agentury Nicol
20.00 Hudební podvečer Art 38

21.00 Budweisser bürgenbrau pivní blues−session Horší varianta
23.00 Folimanka Blues, 02.00 DJ rockově bluesový noční marathon
22.00 otevřeno pouze Roxy Café − Juice Club uzavřen!
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Tall + Diome (new jazz, house)
24.00 Masakr divadla BezDirky

pátek 5. července

Music Club Propaganda

Thermal

Thermal
Thermal
Thermal

Music Club Propaganda

Thermal

Thermal
Thermal
Letní kino
Thermal

Music Club Propaganda

Thermal

Tržní kolonáda

Thermal
Thermal
Thermal
Thermal

Music Club Propaganda

Letiště

Thermal

Music Club Propaganda

Thermal

Music Club Propaganda

Thermal

Letní kino

Tržní kolonáda
Thermal

Music Club Propaganda

Thermal

21.00 Hip − hopová party DJ Maniac & co.
23.00 INDY & WICH, 01.00 DJ Maniac & co. mejdan jako řemen
22.00 Juice Club − Roxy Lázně I., 24.00 Southpaw DJs Lucas + host
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Stanzim + L.P.D.

14.00 Hudební popoledne Jazz KVé zpěváka Karla Veselého
17.00 Hudební odpoledn Pavlína Jíšová... a Basta
20.00 Hudební podvečer Zuzana Navarová trio

21.00 Becherovková rocková party DJ (propaganda residents)
23.00 Lenka Dusilová & Secret Service, 01.00 DJ
22.00 Juice Club − Roxy Lázně I., 24.00 Loop (Francie)
22.00 Lounge music @ PEKLO 2Skretz − L.P.D. + Hoffee

14.00 Hudební popoledne XXL (Praha) blues trochu jinak
17.00 Hudební odpoledne P + L folkové akustické trio
19.00 Proměny, Bloody Mary
20.00 Hudební podvečer Jana Koubková Quartet

21.00 Carlsbad party, 23.00 Divokej Bill, 01.00 DJ
22.00 Juice Club − Roxy Lázně I., 24.00 Significant Other DJs Airto + Rai
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Hoffee + Akira + David

10.00 Filmový koberec, performance výtvarníků Karlovarské
oblasti Unie výtvarných umělců v průběhu celého dne do 18.00 hodin
14.00 Hudební popoledne Nová krev (skupina ZUŠ a ZŠ Rybáře)
16.00 Módní přehlídka agentury Nicol
17.00 Hudební odpoledne Dětský dixielend ZUŠ F.Chopina ML
20.00 Hudební podvečer Veselý Krajíc

21.00 Havana club reggae dance party DJ Špagy & DJ Ricardo, 23.00
Hermakuti, 01.00 DJ Mighty Lemon (reggae dance hall)
22.00 Hvězdy přistávají na letišti MIG 21 Koncert známé pražské
skupiny v rámci večera města, doprava autobusy zajištěna od 20.00
22.00 Juice Club − Roxy Lázně I., 24.00 Skyline, DJs Dan Cooley + Houska
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Wadi + Blue

1

21.00 ... večírek DJ Špagy & DJ Ricardo a od 01.00, 23.00 HOODY HYPE
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Blue + English green

21.00 Energy & synergy wings party, 01.00 DJ
22.00 Juice Club − Roxy Lázně I., 24.00 Karlovarský večer Babylon Station,
Bow Wawe
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Ricardo + Spagy − la marmelada
musica

Festival humoru od valašského krále
14.00 Konžert první mluvená hudební klaunikyáda žáků Bolka Polívky
19.00 Neslyšitelný řev umění, alchymistická přednášková komedie
17.30 Módní přehlídka agentury Nicol
FESTIVALOVÉ ZAKONČENÍ
19.00 Karlovarský symfonický orchestr hraje filmové melodie
20.00 Přenos České televize ze slavnostního zakončení

21.00 Becherovková zabalovací hip−hop party, DJ Draco & MC Divokej
Západ (Plzeň), Tichá voda (Emsa a Blážin), Zevl Beat, B−Boys Beat System
22.00 Juice Club − Roxy Lázně I. 24.00 Party Mix, DJs Tráva + Gideon Jackson
(UK) + Over 3
22.00 Lounge music @ PEKLO DJs Stanzim + Wadi (breakbeat)

pondělí 8. července

úterý 9. července

středa 10. července

čtvrtek 11. července

pátek 12. července

sobota 13. července

4.00 Hudební popoledne Zuzana Dumková Group (Praha)
17.00 Hudební odpoledne Blue Condition, elektrické blues
19.00 Festival humoru od valašského krále, Divadlo Bolka Polívky &
Divadlo klauniky Brno & Studio GAGA uvádí Don Quijote de la Ancha Díl I.(v
pátek 12. července Díl II.)
20.00 Hudební podvečer Eva Henychová, folková písničkářka

14.00 Hudební popoledne Václav Koubek
17.00 Hudební odpoledne Radim Hladík & Panoptikum
18.30 Promenádní koncert
19.00 Festival humoru od valašského krále Don Quijote de la Ancha
20.00 Hudební podvečer Roe−deer, pražská trip−hopová formace

Thermal
Thermal
Letní kino

Thermal

Thermal
Thermal
Mlýnská kolonáda
Letní kino
Thermal

Změna programu vyhrazena

DOPROVODNÉ AKCE MFF
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Středisko výchovné péče
pro děti a mládež, Myslbekova 4,

360 01 Karlovy Vary
vypisuje

výběrové řízení na místo

požadavky:
• VŠ pedagogického směru

(speciální pedagogika vítána)
• Zkušenosti s psychoterapií
kontakt:
PhDr. I. Vykoupilová
tel.: 322 28 48, 0602 647 384

vychovatele − terapeuta
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HLÁŠENÍ PORUCH
0800 185 327

úklid a hygiena budov

N E J N I Ž Š Í    C E N Y
u lodžiízasklívání

bezrámový, posuvný systém
z bezpečnostních skel

Kontakt na výrobce:
Balkonsystem, s.r.o., K. Hart

, 0606 249 512Tel.: 017/322 01 70
S tímto inzerátem sleva 3%

CERTIFIKOVÁNO

PÙJÈOVNA ELEKTRONÁØADÍ
PØÍZNIVÉ CENY - pro stálé zákazníky slevy

PRODEJ el. + ruèní náøadí, upevòovací technika, brusivo, vrtáky,
sekáèe, dia kotouèe, plastové montá�ní kufry aj.

TRIGA - U Trati 13, Bohatice námìstí, Karlovy Vary
tel.: 323 42 68

Pøi pøedlo�ení tohoto inzerátu na pùjèovném sleva
kupóny se nesèítají

sl
ev

a

10
%

POZVÁNKA
na

které se koná

veřejné jednání
zastupitelstva města,

18. června od 8.30 hod.

bližší informace získejte:
pobo k a Karlovy Vary, Krále Ji ího 39
tel.: 017/316 77 57, 316 77 67

bezplatná infolinka
0800 900 900

dodávka materiálu * montáž
oken * poradenská innost

1. máje 43
360 06 K. Vary - Dvory

Vladislav Pilný

tel., fax: 356 63 95,
mobil 0603 845 919

KLEMPÍŘSKÉ A

POKRÝVAČSKÉ

PRÁCE

LETNÍ PROVOZ
MŠ

Ke dni 28. června ukončí
provoz všechny mateřské školy
na území města Karlovy Vary.

Ostatní mateřské školy zahájí
provoz opět od 26. srpna.

Helena Volková, OLKV

Od 1. července do 23. srpna
bude letní provoz zajišťovat

pouze mateřská škola
Mládežnická 6, Karlovy Vary

− Rybáře.

Odbor městského
informačního systému

magistrátu města
upozorňuje na změnu

e−mailových adres a názvů
domén Magistrátu města
Karlovy Vary a Městské
policie Karlovy Vary.

Podrobnosti najdete na
http://www.mmkv.cz

a
http://www.karlovyvary.cz

INZERUJTE V KRL − CENA JIŽ OD 625 KČ

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

28. − 29. června

PÁTEK

SOBOTA

(další svoz proběhne ve dnech 25. − 26.října)

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné
odpady : lednice, televizory, autobaterie, zářivky, léky, monočlánky, staré
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební chemii, postřiky, výboje.

Odbor životního prostředí

Rybáře

Bohatice

Drahovice

Tuhnice

Karlovy Vary

Hůrky

Olšová Vrata

Doubí

Dvory

Tašovice
Počerny
Stará Role

Rosnice
Čankov
Sedlec
Růžový vrch

Rybáře

Třeboňská 10.30 − 10.50
Mládežnická popř. U Koupaliště 11.00 − 11.20

U Trati − konečná MHD č. 5 11.30 − 11.50
U Trati − u potravin 12.00 − 12.20
Táborská 12.30 − 12.50

Gagarinova x Maďarská 13.00 − 13.20
5. května 13.30 − 13.50
Stará Kysibelská − Úvalská Výchdní 14.00 − 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 − 14.50
J. Palacha − most, LUNA 15.00 − 15.20

Poštovní x Šumavská 15.30 − 15.50
Charkovská 16.00 − 16.20

Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 − 16.50
Moskevská 17.00 − 17.20
Na Vyhlídce − vedle potravin 17.30 − 17.50
Zítkova parkoviště 18.00 − 18.20

pod hvězdárnou 18.30 − 18.50
u zastávky MHD 19.00 − 19.15

u zastávky MHD 19.30 − 19.45

Svatošská − vedle trafostanice 10.30 − 10.50
Studenská − vedle potravin 11.00 − 11.20

Závodní x Karla Kučery 11.30 − 11.50
Sklářská − na parkovišti MOSER 12.00 − 12.20

Česká 12.30 − 12.50
u hlavní silnice 13.00 − 13.20

Okružní 13.30 − 13.50
Holečkova 14.00 − 14.20
Kostelní 14.30 − 14.50
Dykova 15.00 − 15.20

zatáčka 15.30 − 15.50
zastávka MHD 16.00 − 16.20

u nádob na separaci 16.30 − 16.50
Buchenwaldská x Olešivecká 17.00 − 17.20

Krušnohorská parkoviště 17.30 − 17.50
Majakovského 18.00 − 18.20

Severní Konečná 18.30 − 18.50


