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JAK CESTOVAT DO ZAHRANIČÍ PO VSTUPU DO EU
Cestovní doklady
I po vstupu České republiky do
Evropské unie je možno použít
pro cestování všechny cestovní
pasy České republiky, pokud jim
neskončila doba platnosti.
Doba platnosti cestovního pasu je
vyznačena na jeho datové strán−
ce.
Nový vzor cestovního pasu České
republiky s vyznačením přísluš−
nosti k Evropské unii se začne
vydávat v roce 2005, avšak
i nadále bude možné cestovat na
cestovní pasy České republiky,
pokud jim neskončila doba
platnosti.
Pro cestování v rámci členských
států Evropské unie je možno
také používat všechny dosud
platné občanské průkazy České
republiky typu karta, pokud jim
neskončila doba platnosti.
Doba platnosti je vyznačena
občanského průkazu na titulní
straně v dolní části datových
položek.
Nový občanský průkaz s anglic−
kým a francouzkým překladem
názvů položek se začne vydávat
v roce 2005.

Cestování s dětmi
Údaje o dětech se dopisují na
zadní část občanky. Na vyžádání
příslušný úřad záznamy doplní
k adrese trvalého pobytu občana.
Když si rodiče s sebou do zahrani−
čí vezmou své pasy, kde mají děti
zapsané, v cestování Unií jim nic
nebrání. Pokud nezletilá osoba
pojede do států EU sama, napří−
klad na dětský tábor, pas musí mít
vlastní.
Občanka do 30 dní
MV na svých internetových
stránkách uvádí, že dodatečný
zápis potomků do občanky vyjde
jednoho rodiče na dvacet pět
korun. Jde totiž o tzv. nepovinný
údaj.
Zvažujete−li tedy výměnu identifi−
kačního průkazu bezprostředně
před cestou do zahraničí, počítej−
te s tím, že vám nebude vydán tzv.
na počkání. Úřad má na jeho
vystavení až třicet dní.
O zavedení občanského průkazu
pro nezletilce zatím ani
Ministerstvo vnitra ČR, ani
Evropská unie neuvažují.
Provoz na komunikacích
Dětská autosedačka, zapnuté

bezpečnostní pásy, respektování
dopravních značek, dodržování
povolené rychlosti a alkoholu
v krvi: to jsou hlavní podmínky
cestování po 1. květnu na silnicích
Evropské unie. Naši řidiči si ale
budou muset zvyknout také na
několik zvláštností.
Poněkud nezvyklý je pro našince
požadavek týkající se potvrzení
o zapůjčení vozidla v případě, že
řidič není zároveň jeho vlastní−
kem. Dokument o vlastnictví vozu
si může vyžádat každý policista.
Měl by proto být psán v angličtině
nebo v jazyku země, do níž
cestujeme.
Požadavek Bruselu se vztahuje
nejen na vozy z autopůjčoven, ale
i na ty, jež "putují" uvnitř rodiny.
Zdánlivě samoúčelné byrokratic−
ké opatření má logiku: omezuje
problémy v případě odpovědnosti
za škodu při autohavárii.
Státy EU navíc ukládají majitelům
vozidel jejich povinné pojištění.
V rámci zranění je možno od
pojišťovny obdržet až 35 tisíc eur
(asi 1,12 mil. Kč), při poškození
majetku až 100 tisíc eur (asi 3,2
mil. Kč).

Pozor na kruhové objezdy
Řidiči navyklí na použití signaliza−
ce před kruhovým objezdem, by
na ni měli při cestě do Unie
zapomenout. Znamení o směru
jízdy pravým blikačem se tam totiž
nedává.
Jinak se dá říci, že Brusel v rámci
silničního provozu trvá důsledně
na dodržování dvou věcí na celém
území EU: zapínání bezpečnost−
ních pásů a na dětských autose−
dačkách, cestuje−li ve voze
nezletilec.
Přestupek v zahraničí vyjde
řádově na stovky eur.
Dokončení na str. 2
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JAK CESTOVAT DO ZAHRANIČÍ PO VSTUPU DO EU
Dokončení ze str. 1
Cestování se zvířaty
Kam s ním? To je nejčastější
úvaha majitele domácího zvířete
před odjezdem na dovolenou.
Rozhodnete−li se vzít miláčka
s sebou letos v létě do států
Evropské unie, budete muset
před odjezdem pro něj vyřídit
"cestovní pas". Toto opatření se
konkrétně týká psů, koček
a fretek, tj. zvířat vnímavým vůči
vzteklině.
O zavedení speciálního doku−
mentu pro zmíněné domácí
mazlíčky rozhodla EU koncem
listopadu loňského roku. Majitelé
musejí cestovní dokumenty pro
své psy, kočky a fretky vyřídit do
3. července 2004, od tohoto data
bude totiž unijními orgány striktně
vyžadován.
Pas vydá veterinář
Příslušné osvědčení vystaví
majiteli zvířete na vyžádání
veterinární lékař − v případě
předložení mezinárodního
očkovacího průkazu na počkání.
Do pasu budou zanesena potvr−
zení o řádném naočkování
zvířete, mj. právě proti vzteklině,
a navíc stručný záznam o jeho
prodělaných nemocích.
Fotit ale svého miláčka chovatelé
rozhodně nemusejí. Aby ale
nemohli podvádět, je každý
vydaný dokument opatřen číslem.
Obsahuje také údaj o elektronic−

kém čipu tvora nebo jeho identifi−
kačním tetování, a to podle
mezinárodních norem. Pokud by
zvíře bylo označeno čipem
nesplňujícím normy, musí mít
chovatel s sebou při cestě do EU
čtečku.
Zvířecí pas o rozměrech 100 x
152 milimetrů v modrých deskách
s dvanácti hvězdami EU otevře
hranice všech členských států
Unie, kromě tří.
Pozor na tři výjimky
Velká Británie, Irsko a Švédsko,
které měly výjimky o přepravě
domácích zvířat už v minulosti,
vyžadují navíc další zdravotní
testy. Mimo jiné osvědčení, že
provedené očkování bylo úspěš−
né, tj. v těle zvířete vznikl dostatek
protilátek.
Navíc také chtějí potvrzení
o odčervení tvora a ošetření jeho
těla látkou odpuzující klíšťata.
Tísňová linka 112
Okradli vás v některém státě
Evropské unie, anebo "jenom"
v Česku? Jste svědky dopravní
nehody, či požáru? Pro hlášení
všech událostí vám na celém
území EU postačí jedno jediné
číslo telefonní krizové linky: 112.
Univerzální trojčíslí platí v ČR od
ledna loňského roku. Praha jeho
zavedením splnila požadavky
Bruselu, jenž se snažil vytvořit
jednu snadno zapamatovatelnou
linku pro celou EU.

PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finančních prostředků na
projekty prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2004.
Městská policie K. Vary:
Putovní pohár MP III.ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000 Kč
Sportovní den s MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 Kč
,,Strážník očima dětí" výtvarná soutěž . . . . . . . . . . . . . 12.000 Kč
Návštěva policejního muzea − zájezd pro děti . . . . . . . . 4.600 Kč
PIS Policie ČR:
Dobrý skutek − soutěž pro žáky ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . 15.400 Kč
Integrovaný záchranný systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Kč
Story s.r.o. − TV Duha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 Kč
Dětské informační centrum:
prevence patologických jevů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Kč
Farní charita: volnočasové aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Kč
OS Centrum pro mládež a alternativní sporty: . . . . . . . 50.000 Kč
K−centrum: testování klientů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 Kč
Celkem bylo rozděleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000 Kč

Do 30. října budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny ulice Dr.
Davida Bechera (spodní část), Bělehradská, Jaltská. Uzavírky
proběhnou ve 3 etapách cca po dvou měsících:
I. etapa − Dr. Davida Bechera (spodní část) a spodní část ulice
Bělehradské do dolní 1. křižovatky s ul. Jaltskou.
II. etapa − vrchní část ul. Bělehradské k napojení do ul. Moskevské od
horní poloviny křižovatky s ul. Jaltskou.
III. etapa − ul. Jaltská od křižovatky s ul.Bělehradskou po křižovatku
s ul. Dr. Engla.

Právě na ní se mohou obracet lidé
v krizových situacích, a to i bez
znalostí poměrů v dané zemi
společenství. V celé Unii tak
člověku i po 1. květnu postačí
k přivolání pomoci vytočit kombi−
naci dvou jedniček a jedné dvojky.
I po vstupu země do EU ale
zůstanou v Česku v platnosti
rovněž stará známá čísla: 150
hasiči, 155 zdravotní záchranná
čísla a 156 městská a 158 republi−
ková policie. Všeobecně dokonce
platí, že když se postižený,
svědek obrátí na ně v budoucnu
přímo, pomoc se dostaví rychleji.
Obsluhu linky 112 podle
Ministerstva vnitra ČR zajišťuje
u nás čtrnáct operačních center.
Tamní pracovníci jsou schopni
poradit, pomoci nejen v češtině,
ale také v cizích jazycích, mini−
málně v angličtině.
Zaměstnanci linky 112 ihned po
nahlášení události situaci vyhod−
notí a podle její závažnosti infor−
mují policii, záchrannou službu
nebo hasiče.
Volajícího dokonce mohou
případně na zmíněné složky
ihned přepojit. Zároveň s hovo−
rem dodají také datový záznam
telefonátu: mj. co se stalo, kde se
to stalo, kdo volá a jeho telefonní
číslo atd.
Dispečer na lince 112 dostává na
oplátku od zasahujících složek
informace, jak je událost na místě

řešena. Má tak přehled i v přípa−
dě, kdy jednu věc hlásí více
svědků.
Na všechny tísňové linky: 112,
150, 155, 156 a 158 se lidé i po
rozšíření Unie dovolají zdarma,
stejně jako je tomu dosud.
Schengenská smlouva
Smlouva o volném pohybu nyní
platí v Belgii, Německu, Španěl−
sku, Francii, Lucembursku,
Nizozemsku a Portugalsku,
Řecku, Itálii, Rakousku, Dánsku,
Finsku a Švédsku. Mezi těmito
zeměmi se bude český občan
pohybovat bez potíží.
Zmíněné státy se totiž dohodly na
úplném odbourání hranic. O to
pečlivější ale jsou vůči cizincům
na hraničních přechodech před
vstupem do "výsostného" prosto−
ru.
V praxi to povede k tomu, že
zatímco na česko−německých
hranicích našinec příslušný
identifikační průkaz předloží, přes
Německo a Belgii projede
s největší pravděpodobností bez
potíží, tzv. na jeden zátah.
Ze stávající patnáctky "staré"
Unie k schengenskému prostoru
nepřistoupily jen Velká Británie
a Irsko. Ostrovní státy si před
příjezdem zkontrolují každého.
Informace z materiálů
o Evropské unii

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI
LSPP všeobecná − Pavilón 22 Nemocnice K. Vary
Tel.: 353 115 640 a 353 224 679
Provozní doba: Všední dny 17.00 až 22.00 hod., So, ne, svátky
9.00 až 22.00 hod.
LSPP zubní − Pavilón 22 Nemocnice K.Vary
Tel.: 353 115 630 a 353 230 894
Provozní doba:
Všední dny 16.00 až 20.00 hod.
So, ne, svátky 9.00 až 18.00 hod.
LSPP dětská − Pavilón 22 (ve vymezené době) a pavilón 8 (dětská
ambulance)
Tel.: 353 115 620 a 353 222 673
Provozní doba:
V pavilónu 22 ve všední dny: 16.00 až 19.00 hod., víkendy a
svátky 9.00 až 19.00 hod.
Jinak pavilón 8 (dětská ambulance)
Lékárenská pohotovost
Tel.: 353 585 424
Provozní doba:
Pohotovostní služby lékáren jsou zrušeny. Lékárnou s nejdelší
provozní dobou je lékárna Diamant v obchodním domě
Hypernova, která je otevřena denně od 8.00 do 20.00 hod.
Záchranná služba
operstredisko@zachrankakv.cz
tel.: 353 232 000, tísňové volání: 155, http://www.zachrankakv.cz/
Telefonní číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy
ohrožující život!!
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POZNÁTE SVÉHO POLICISTU?

Uniformy městské policie,
přesněji levou kapsu svrchního
oděvu a límce košil, zdobí od 1.
března funkční označení.
Strážníci v Karlových Varech
čekali na sjednocení tohoto
označení v rámci ČR několik let.
Jelikož se nic podobného
nepřipravuje ani do budoucna,
inspirovali jsme se u svých kolegů
a zavedli funkční označení. To by
mělo pomoci především
občanům, kteří již při prvním
kontaktu s hlídkou budou schopni
určit, zda jednají se zkušeným
strážníkem či právě začínajícím
nováčkem.
Bc. Marcel Vlasák

člen hlídky

velitel hlídky

instruktor výcviku,
přestupkové oddělení,
vedoucí autoprovozu

oddělení prevence,
technik PC a PCO

operátor
stálé služby

velitel skupiny

zástupce velitele
městské policie

velitel
městské policie

•••Z MÍSTA ČINU ••• Z MÍSTA ČINU ••• Z MÍSTA ČINU •••
Akce trvala pár minut
Ve chvíli, kdy motorizovaná hlídka
městské policie prováděla kont−
rolní činnost v okolí Tržnice,
povšimla si nezvyklého odchodu
zákazníků z prodejny na
Varšavské ulici. Dva mladíci totiž
opouštěli prodejnu sportovního
zboží doslova sprintem. Strážníci
zcela logicky pojali podezření, že
se jedná o zloděje. V tom je
o chvíli později utvrdil i prodavač
z dotčeného obchodu. A pátrací
akce se mohla rozjet. Strážníci se
rozdělili, načež jeden začal
prohledávat přilehlé domy a druhý
ve vozidle projížděl nejbližší okolí
a přivolal své kolegy na pomoc.
Od chvíle útěku uplynulo 7 minut,
kdy se strážníkům podařilo
jednoho ze zlodějů zadržet
v blízkosti kruhového objezdu. Za
dalších 6 minut si šestnáctiletého
mladíka z K. Varů přebrali kolego−
vé z PČR. Škoda dle slov prodej−
ce přesáhla částku 7 tisíc Kč.
Netradiční lupič
Strážníci byli vysláni operátorem
na objekt mateřské školky
v Sedleci, když pult centrální
ochrany avizoval narušení. Hlídka
na místě zadržela při útěku
dvaapadesátiletého muže
z Přerova, který ve školce odcizil

nemalou finanční hotovost.
Nejkurióznější na celém případu
byl způsob provedení. Přerovák
nechtěl zanechat na místě otisky
a tak si na místo tradičních rukavic
nasadil na ruce ponožky, které
před tím nejspíše používal
k jinému, tradičnímu účelu. Inu,
lupič amatér.
Labuť s přelivem
Stálá služba MP obdržela infor−
maci o týrané labuti na Ohři. Labuť
měla dle sdělení oznamovatele
na krku drát s plechovkou, což ji
jistě muselo působit bolest. Na
místo tedy vyrazila motorizovaná
hlídka, která měla pro netradiční
labutí ozdobu logické vysvětlení.
Jednalo se totiž o speciální obojek
s číslem a vysílačkou pro identifi−
kaci labutí. Pro lepší identifikaci
byla labuť opatřena i oranžovým
přelivem prostě parádnice.
Operátor stále služby podle
udaného čísla kontaktoval ornito−
logickou stanici v Praze a zjistil,
že labutí dáma pochází ze SRN,
z okolí Norimberka. Po úraze od
elektrického vedení tam byla
i léčena (zvykla si na přítomnost
lidí), aby následně zamířila na
Chebsko. Usídlila se totiž na
Jesenici. Výlet do Karlových Varů
tak můžeme považovat spíše za

krátkodobý ozdravný pobyt ve
světoznámých lázních.
Tučný nález
Při kontrole kolonád nalezla
hlídka na lavičce pánskou osobní
tašku. Kontrolou obsahu byl
zjištěn její majitel, návštěvník ze
zahraničí. Díky hotelové kartě pak
strážníci mohli zapomnětlivce
najít a předat mu vedle zmíněné
tašky i mobilní telefon, léky,
platební karty a finanční hotovost
ve výši téměř 30.000 Kč.
Nepozornost mohla vyjít turistu
dost draho.
Cato v akci
Svůj první úspěšný zásah si
připsal služební pes městské
policie Cato. Strážníci prováděli té
noci důkladnou kontrolu prostor
u Thermálu, když zahlédli skupin−
ku mladíků postávajících poblíž
vstupu do tiskového střediska. Ti
se při spatření hlídky dali okamži−
tě na útěk, přičemž se strážníkům
podařilo jednoho mladíka zadržet.
Důvod zběsilého útěku byl jasný,
podpěrné sloupy byly celé poma−
lované a při bližším ohledání
místa se ukázalo, že stejné ujmy
došly i skleněné výplně.
O zbytek práce se již postaral
psovod, hlavně pak jeho pes.
Cato se vydal po čerstvé stopě a

brzy „vyštěkal“ další dva „malíře“,
kteří se schovali v křoví ve
Dvořákových sadech.
Povedenou trojici si následně
převzali kolegové z Policie ČR.
Omluva nestačila
Originální způsob pro dokazování
si vlastní mužnosti zvolil 21−ti letý
muž z Karlových Varů. V neděli
krátce po 22.00 hodině vykonáva−
li strážníci pravidelnou pěší
kontrolu areálu Rolava, když
zaslechli vulgární zvolání na svoji
adresu. Ve směru pokřiku pak
zahledli muže, který na parkovišti
postával u služebního vozidla.
Z důvodu obavy o poškození vozu
zvolili strážníci zrychlený přesun a
to tak odhodlaně, že podnapilý
muž nestačil ani pořádně zarea−
govat. Na místě pak zjistili, že
mladík na důkaz své mužnosti
před svými přáteli pomočil služeb−
ní vozidlo.
Přestože se mladík za svůj čin
kajícně omlouval, odměnili jej
strážníci blokovou pokutou ve
výši 1.000 Kč. Služební vozidlo
pak dokonale očistil, čímž ušetřil
daňovému poplatníku náklady za
myčku.
Bc. Marcel Vlasák,
velitel městské policie
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Nová bytová výstavba Mozartova ul. II. etapa
v době podání přihlášky a v před−
cházejících 12ti měsících měl
pravidelný měsíční příjem ve výši
minimálně dvojnásobku životního
minima dle zák. č. 463/1991 Sb.
o životním minimu ve znění
pozdějších předpisů. Bude−li byt
užívat více osob, vztahuje se toto
ustanovení o minimálním příjmu
na všechny společně posuzova−
né osoby (př. 1 os. živ. minimum
4.100Kč − dvojnásobek 8.200Kč,
2 os. a 2 děti nad 15 let živ. mini−
mum 12.420Kč − dvojnásobek
24.840Kč).
− nájemní smlouva na dobu
určitou 1 rok s automatickým
obnovováním v případě, že ze
strany nájemníka nebude poruše−
na nájemní smlouva
− byty 1+2 budou přidělovány
žadatelům−manželům
− byty 1+3 a byt 1+4 budou
přidělovány žadatelům−
manželům, kteří mají ve své
výchově a a výživě alespoň
1 nezaopatřené dítě žijící ve
společné domácnosti manželů

− výše nájemného nepřesáhne
výši nájemného podle nařízení
vlády č. 145/2003 Sb.
− výběr budoucích nájemníků
proběhne losem na základě
podaných písemných přihlášek
při splnění výše uvedených
podmínek.
Termín podání přhlášek bude
včas zveřejněn.
Odbor majetkoprávní
a hospodářský

KARLOV
AR

že bytové jednotky musí zůstat po
dobu 20 let ve vlastnictví města
K. Vary (od právní moci kolauda−
ce stavby) a že nájemné nepře−
sáhne výši nájemného vypočte−
ného jako součin pořizovací ceny
bytu s koeficientem 0,00333, dále
pak že město nebude požadovat
od budoucích nájemců žádné
finanční ani věcné plnění (před−
placené nájemné na dobu delší
než jeden měsíc, záloha na
budoucí koupi bytu, apod.)
v souvislosti s uzavřením nájemní
smlouvy a že u bezbariérových
bytů (byty zvláštního určení) se
bude postupovat podle zák.
102/1992 Sb., § 9, odst. 2.
Podmínky:
− žadatel je občanem obce dle
zák. o obcích č. 128/2000 Sb.,
§ 16, odst. 1 písm. a), b) minimál−
ně po dobu posledních pěti let
− žadatel není vlastníkem, či
spoluvlastníkem bytu (domu)
− žadatel není nájemcem bytu
− žadatel není dlužníkem města
− žadatel musí prokázat, že
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E
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Rada města na svém jednání
rozhodla, že o nové byty
v Mozartově ulici se bude losovat.
Bytová výstavba by zde měla být
dokončena na podzim. Vznikne
zde 51 bytů:
Bytový dům A: 5 x 1+1 (z toho 2x
bezbariérový byt),10 x 1+2,
2 garáže,
Bytový dům B1: 8 x 1+3, 4 garáže
Bytový dům B2: 4 x 1+1, 4 x 1+2,
4 x 1+3, 1 x 1+4
Bytový dům B3: 15 x 1+2 (z toho
2 x bezbariérový byt), 5 garáží
poč. bytů vel.
výměra v m2
7
1+1
32,5 až 41,1
27
1+2
64 až 81
12
1+3
83 až 93,2
1
1+4
135,5
počet bezbariérových bytů
2
1+1
40,6
2
1+2
63,9
celkem 51 bytů
Způsob a podmínky pro přidě−
lování bytů:
V podmínkách smlouvy o poskyt−
nutí dotace z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení je uvedeno,

Y
LOV Y VAR

HLÁŠENÍ PORUCH
800 185 327

CELNÍ SPRÁVA PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE
Okamžikem vstupu České
republiky do EU došlo k zásadní
změně ve struktuře činností,
jejichž prováděním je v rámci
veřejné správy pověřena Celní
správa ČR.
VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ
Hlavní příčinou změn je zde
skutečnost, že vstupem do EU
dochází k tzv. „volnému pohybu
zboží“. Velmi zjednodušeně
řečeno to znamená, že zboží,
které bylo vyrobeno či vytěženo
na území členských zemí EU,
nebo tam bylo dovezeno a v kte−
rémkoliv členském státu EU bylo
„procleno“, dále nepodléhá
jakýmkoliv celním opatřením a to
ani tehdy, pokud je obchodováno
a převáženo mezi jednotlivými
členskými státy EU.
Pro každou fyzickou osobu
(nikoliv jen občana ČR) to zname−
ná, že pokud si v kterékoliv
členské zemi nakoupí (ale i získá
darem, pronajme apod.) jakékoliv
zboží, není již povinna při přestu−
pu státní hranice takové zboží
přihlašovat českým (a ani jiným)
celním orgánům. Takový „dovoz“
zboží nebude ze strany celních
orgánů zatěžován jakýmkoliv
dovozním clem, daněmi či poplat−
ky spojeným s dovozem zboží.
Tyto dovozy zboží jsou přitom
prosty jakýchkoliv limitů peněž−
ních či množstevních. Výjimku
tvoří pouze zboží podléhající

spotřební dani, příslušné limity
naleznete na internetových
stránkách celní správy.
Obdobně je tomu u vývozu zboží
fyzickými osobami do členských
zemí EU. Logickým důsledkem
uvedených skutečností je, že
dnem 1. 5. 2004 již nejsme
v souvislosti s přestupem státní
hranice mezi ČR a jinou členskou
zemí EU zatěžováni celní kontro−
lou. Dnem 1. 5. 2004 celníci
pozbyli jakýchkoliv oprávnění na
hranici s členskými zeměmi EU.
S celní kontrolou však bude
nadále třeba počítat i v ČR a to
v případech, kdy z ČR poletíte
(přímo) do země, která není
členským státem EU.
DAŇ Z PŘIDĚNÉ HODNOTY
V souvislosti s řečeným je třeba
říci i to, že při převozu zboží mezi
členskými zeměmi EU již občan
nemůže užívat výhod spojených
s „vracením“ daně z přidané
hodnoty (v našem regionu zejmé−
na německá „MWSt“), jak tomu
bylo doposud. Nakoupí−li tedy
občan např. v SRN spotřební
elektroniku, nebude již mít v SRN
nárok na následné vrácení
„MWSt“ poté, co by prokázal
vývoz do ČR. Na druhé straně
nepřipadá v úvahu další zatížení
občana DPH v ČR.
STÁTY, KTERÉ NEJSOU
ČLENY EU
Vstupem do EU však cla a celnic−

tví nezanikla. I nyní, budete−li
dovážet (či vyvážet) zboží ze
zemí, jež nejsou členy EU, podlé−
hají tyto dovozy (vývozy) clu
dalším obchodně politickým
opatřením, jejichž prováděním je
celní správa pověřena. Je třeba
tedy počítat s tím, že na vnější
hranici EU se třetími zeměmi dále
celní správy jednotlivých člen−
ských zemí působí a podrobují
cestující známé celní kontrole.
V této souvislosti doporučujeme,
abyste si před cestou do zemí
mimo EU u celního úřadu zjistili
aktuální podmínky dovozu
a vývozu konkrétních druhů zboží.
KOMPETENCE CELNÍ SPRÁVY
Z příčiny vstupu do EU prošla
Celní správa ČR rozsáhlou
transformací. Změny se projevily
jak v náplni činnosti, tak i v její
organizační struktuře. Dnem 1. 1.
2004 převzaly celní úřady od
finančních úřadů správu spotřeb−
ních daní, o čemž byli ti z občanů,
kterých se to týká, již informováni.
Rovněž tak musí být občané
připraveni nato, že vedle Policie
ČR jsou nyní i celníci oprávněni
kontrolovat dálniční známky.
Celníci budou i nadále působit na
poli ochrany autorských práv
a ochranných známek. Vedle
uvedeného se kompetence celní
správy rozšiřují i v mnoha dalších
oblastech, které se však již
dotýkají především veřejnosti

podnikatelské.
V našem mikroregionu se vstup
do EU projevil v organizační
struktuře celních orgánů násle−
dovně. Dnem 1. 5. 2004 tvoří
územní působnost CÚ Karlovy
Vary území okresů Karlovy Vary
a Sokolov. Došlo k zániku Celního
úřadu Sokolov, který je nyní jako
„pobočka celního úřadu“ organi−
zační součástí Celního úřadu
Karlovy Vary. Organizační
součástí CÚ Karlovy Vary je
i nadále Pobočka letiště Karlovy
Vary, která má v ČR výjimečné
postavení. Je totiž jedním
z několika málo českých pohra−
ničních celních pracovišť. Dnem
30. 4. 2004 došlo k zániku pohra−
ničních útvarů celní správy
v Božím Daru, Potůčkách
a v Kraslicích.
Aktuální a přehledně uspořádané
informace o Celní správě ČR
naleznete na internetové stránce
www.cs.mfcr.cz.
Kontakty na CÚ:
Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary
telefon: 353 248 203
fax: 353 248 200
úřední hodiny pro veřejnost: Po až
Pá 7.15 až 15.15, v pondělí a ve
středu prodloužené úřední hodiny
do 17.00.
Miloslav Jaša
Celní správa
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Tip na výlet − Goethova vyhlídka

Při své návštěvě lázní v roce 1888
se korunní princezna Stephanie
(Štěpánka) vydala na výlet na
kopec, nazývaný tehdy Věčný
život (Ewiges Leben). Tento
prapodivný název vznikl
zkomolením právnického výrazu.
Zdejší parcely totiž získali
Karlovarští od kysibelského
panství dle smlouvy právě
k „věčnému užívání“ (Ewiges
Leben). V době návštěvy korunní
princezny byl kopec ještě holý a
skýtal nádherný rozhled. Uchvátil
ji natolik, že navrhla postavit zde
rozhlednu. Bylo to v době, kdy

rozhledny byly hojně budovány
na všech vhodných místech, a tak
se její nápad ujal. Stavba byla
hotova do roka (vlastně za čtyři
měsíce, protože v zimě se
nestavělo) a byla pojmenována
po princezně Štěpánce, tehdy
čerstvě ovdovělé (korunní princ
Rudolf spáchal sebevraždu).
Po pádu habsburské monarchie
byla rozhledna přejmenována na
vyhlídku Adalberta Stifera,
německého básníka. Jeho
německý původ neobstál po
válce, kdy rozhledna nesla jméno
generalisima Stalina. Po jeho

pádu se pak konečně dočkala
dnešního názvu po německém
velikánu Goethovi.
Rozhledna byla postavena podle
plánů význačných vídeňských
architektů Ferdinanda Fellnera a
Hermanna Helmera (podobně
jako divadlo a Císařské lázně).
Romantická stavba připomíná
tajuplný anglický gotický hrad.
Po dlouhá léta uzavřený objekt
byl koncem května opět
zpřístupněn. Zrekonstruována je
i přilehlá restaurace, která je
otevřena mimo pondělí od 11.00
do 20.00 hodin.
K restauraci patří i taneční parket
a letní terasa. Můžete zde
ochutnat speciality české
i mezinárodní kuchyně, stejně
jako kávu se zákuskem či točené
pivo.
Připravuje se i přírodní dětský
koutek.
K vyhlídce se můžete vydat např.
od Tržnice autobusem MHD č. 8,
který jezdí zhruba v hodinovém
intervalu. Ze zastávky Hůrky je to
příjemná procházka lesem. Zpět
do města můžete sejít např. přes
Tři kříže.
www.goethova−vyhlidka.com
HaKa

KRUŠNOHORSKÁ PALIČKOVANÁ KRAJKA
Od 1. 7. do 12. 9.
Muzeum Zlatý klíč přízemí,
Lázeňská 3
Výstava je součástí doprovodné−
ho programu v rámci 11. Světo−
vého krajkářského kongresu
konaného v Praze.
Paličkování bylo v Krušnohoří
tradiční řemeslnou činností, jejíž
počátky sahají až do poloviny 16.
stol., kdy na saské straně
Krušnohoří v oblasti kolem
Annabergu působila Barbara
Uttmanová. Založila zde první
paličkářskou školu, zasloužila se
o zavádění nových vzorů a ve
snaze zlepšit sociální situaci
chudých obyvatel v Krušnohoří
zaměstnávala na 900 žen, šlo
výhradně o domáckou práci.
A právě s jejím jménem je spojo−
ván vznik krajkářství v Krušných
horách.
Zpočátku byly krajky výrazem
majetnosti, a proto byly ještě v 17.
stol. vydávány tzv. vrchnostenské
zákazy, které poddanskému lidu
zakazovaly používání paličkova−
ných krajek na vlastním oblečení.
Tyto oděvní pořádky přestaly
platit v době osvícenství a krajky
se začínaly v jednoduchých

formách objevovat i na slavnost−
ním ošacení venkovského lidu,
zdobeny byly ponejvíce čepce,
šátky, kapesníčky, manžety. Celé
18. století svou převládající
módou krajek paličkování dosti
přálo. Poptávka klesla až zavede−
ním strojové krajky (1809 vznik
tzv. bobbinetového stroje), kdy
ruční práce nemohla konkurovat
strojové produkci. A tak paličko−
vání v průběhu 19. století střídala
konjuktura s hlubokým úpadkem.
Kolem roku 1880 pracovalo
v Krušnohoří na 16 tisíc krajkářek
Významné byly také krajkářské
školy zřízené roku 1813 samot−
ným císařem Františkem I. na
Božím Daru, Měděnci, v Jáchy−
mově, Kraslicích, v Lokti, z nichž
poslední tři existovaly až do roku
1918. Částečnou renesanci
paličkovaná krajka prodělává na
přelomu 19. a 20. století.
Krušnohorské krajkářství navzdo−
ry nelehké minulosti si zachovalo
svoji tradici dodnes. Současné
krajkářky se tímto řemeslem již
neživí, ale jde o zájmovou činnost,
při níž obnovují původní vzory
a uplatňují je zejména na prostírá−
ní, dečkách a ubrusech. Díky

takové skupině krajkářek může
muzeum na výstavě předvést
i repliky krajek, jež byly zhotoveny
podle původních předloh (podvin−
ků) ze sbírkových fondů muzea.
Zveme Vás tedy na výstavu, kde
uvidíte, jak paličkovaná krajka
vznikala a vzniká. K příležitosti
výstavy bude vydána stejnojmen−
ná publikace autorky Marie
Vránové, která bude i v němec−
kém a anglickém jazyce.
Karlovarské muzeum

Foto: Radek Kletečka

POZVÁNKA KE VŘÍDLU
Vřídelní kolonáda
Vřídelní kolonáda neslouží
pouze jen jako krytý a tempe−
rovaný prostor pro podávání
pitných kůr či odpočinek
pacientů,ale představuje
především uzlový bod rozvo−
dů termominerální, tj. vřídelní
vody. Starý suterén, v němž
je situována exkursní trasa
č. 1 jsou prostory severně od
dnešní kolonády, pod bývalý−
mi Obecními lázněmi, dnes
mj. využívané k pokameňová−
ní suvenýrů. Je to rovněž
místo, v němž je umístěna
část regulačních vrtů, jakýchsi
„hlídacích psů“ Vřídla.
Ve spolupráci s Přírodověd−
ným sdružením Karlovarska
byla na ochozu Vřídelní
kolonády uspořádána jako
exkursní trasa č. 3 trvalá
expozice nejkrásnějších
minerálů Karlovarska, Kruš−
ných hor (Jáchymov, Horní
Halže, Ahníkov a řada jiných
lokalit) a Slavkovského lesa
(Horní Slavkov, Krásno).
Galerie na ochozu
od 3. 7. výstava 4. festival
uměleckého skla v K. Varech
(trvá do 3. 8.).
Podzemí chrámu sv. Máří
Magdaleny
v Karlových Varech je unikátní
ukázkou důmyslného založe−
ní monumentální barokní
stavby. Pojí v sobě velkolepou
architekturu spolu s vynikají−
cím technickým a stavebním
řešením chrámu. Pro návštěv−
níky této krypty, která předsta−
vuje exkursní trasu č. 2, jsou
připraveny stálé expozice:
Getsemanská zahrada,
Golgota, Kostnice, Oltář
Božího hrobu a Geologická
expozice, věnovaná vřídlovci.
Vstupné do exkursních tras
činí 40 až 45 Kč, vstupenky
distribuuje Infocentrum
města.
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TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
volejbal a malý fotbal. Dále zde
vznikne multifunkční hřiště
s tenisovou stěnou, sektor skoku
dalekého a vrhu koulí. Nově
vybudovány budou také
komunikace a chodníky, opěrné
stěny, odpočinkové plochy
a přichystána je i náhradní
výsadba.

Vítězná třída Kamarádů moudrosti
Odbor majetkoprávní a hospo−
dářský karlovarského magistrátu
přichystal od června velké
zjednodušení při podávání
žádostí o přidělení nebytového
prostoru, prodej, případně
pronájem pozemku. Občanům se
tím, že většinu materiálů si
obstarají sami úředníci
magistrátu, ušetří nejen finanční
prostředky, protože některé
potřebné materiály jsou
zpoplatněny, ale i čas, jelikož
další instituce, již nemusí lidé
osobně obcházet.
V uplynulých týdnech byla
uzavřena dohoda o narovnání
mezi pojišťovnou Kooperativa,

a.s. a městem Karlovy Vary
o pojistném plnění za požár
v Lázních III, ke kterému došlo na
podzim roku 2002. Po dlouhých
a pečlivých jednáních dostane
město více než 12 milionů korun
jako náhradu škody způsobenou
tímto požárem. Tato částka
pokryje náklady, které městu
vznikly s rekonstrukcí objektu
Lázní III.
Nově zrekonstruované
sportoviště bude k dispozici u ZŠ
Komenského. Součástír rekon−
strukce je vybudování atletické
dráhy a sektoru skoku vysokého,
hlavního multifunkčního hřiště pro
házenou, tenis, košíkovou,

Žáci 8. A základní školy Konečná
zvítězili letos již popáté v soutěži
Kamarádi moudrosti, kterou
pořádá Krajská knihovna Karlovy
Vary a spočívá v návštěvách
knihovny a letos i správných
odpovědích na otázky ohledně
zdejšího regionu. Vítězné třídě
předal cenu již tradičně primátor
města Karlovy Vary Zdeněk
Roubínek.
Město Karlovy Vary získá během
letních měsíců téměř 63 milionů
korun za prodej akcií společnosti
Sokolovská uhelná, a.s. Město je
držitelem téměř 90 tisíc kusů
akcií, které budou prodány za
cenu 700 Kč za každou z nich.
Tento mimořádný příjem do
městské pokladny bude použit
pro rozpočet na příští rok na
realizování některé potřebné
investiční akce.
Jedním z materiálů, kterými se
zabývala na svém zasedání rada
města byla i úprava cen za
odvoz komunálního odpadu.

Vzhledem k tomu, že v této oblasti
již došlo k navýšení sazby DPH,
musí město zaplatit zhruba o 3
miliony korun více. V letošním
roce zvýšení nákladů uhradí
město a nebude zvýšení promítat
do cen, které platí občané za
odvoz nyní. K navýšení cen dojde
až od 1. ledna příštího roku
a promítne se do něj kromě
zvýšení sazby DPH na služby
rovněž zvýšení sazby základního
poplatku za ukládání odpadů na
skládce.
Do října letošního roku by měla
být dokončena I. etapa
rekonstrukce stezky Jeana de
Carro. Další pokračování
v opravě bude možné až po
vyřešení majetkoprávních vztahů,
jelikož stezka jde podél opěrných
zdí, které jsou v dezolátním stavu,
ale jsou soukromé. Na stezce
bude provedena rekonstrukce
opěrné zdi a budou opraveny
stávající kamenné zídky.
Rovněždojde k odstranění
stávajícího povrchu a jeho
nahrazení novým, osazení
nového zábradlí a vyčištění
a opravě stávajících odvodňo−
vacích žlábků. Na cestu budou
dále umístěny lavičky, odpadkové
koše a také nové veřejné
osvětlení. Součástí stezky bude
také malý odpočinkový altán.
Mgr. Jakub Kaválek,
tiskový mluvčí

PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH
V období letních prázdnin fungují všechny mateřské školy na území
města do 9. července a pak od 23. srpna.
V době od 12. července do 20. srpna zajišťují provoz pouze
MŠ Krušnohorská na Růžovém Vrchu a MŠ v ul. Kapitána
Jaroše ve Dvorech.

Všem rodičům s dětmi, které měly problémy ve 2. třídě základní
školy, nabízíme individuální výchovu a výuku ve 3. třídě speciální
základní školy. S naší pomocí Vaše dítě překoná problémy ve čtení,
psaní a počítání.
Těšíme se na Vás.
Speciální školy, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 561 766
Strážník očima dětí
Dne 24. května předal primátor města Mgr. Zdeněk Roubínek ceny pro
vítěze celé soutěže MŠ Bohatice, Vilová ulice. Vedle vyhlášení
nejlepších třech školek (týmová práce), byly rovněž vyhlášeny nejlepší
tři děti z jednotlivých školek. Akce, pořádaná každoročně městskou
policií, navazuje na přednášky, které preventisté v rámci prevence
kriminality absolvují v mateřských školkách.

Distribuci Karlovarských radničních listů
do každé poštovní schránky ve městě zajišťuje Česká pošta, s. p.
Pokud do 5. dne v měsíci KRL neobdržíte do své schránky, obracejte se,
prosím, přímo na Českou poštu, tel.: 353 161 310 nebo 353 161 328.

K A R L O VA R S K É

město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, vychází 11x ročně, 1. dne v měsíci
radniční listy Vydává:
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: Eva Pivková, tel: 353 118 316, Redakční rada: předsedkyně: Mgr. Johana Vydrová, členové:
Bc. Jaroslava Jirkovská, Mgr. Jakub Kaválek, 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
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

VSTUPENKY
Cena vstupenek
Normální vstupné
65 Kč
Vstupné se slevou *)
50 Kč
*) Sleva platí pro studenty, dů−
chodce, ZTP, vojáky základní
služby a vykonavatele civilní
služby, kteří předloží platné
potvrzení
Prodej a výdej vstupenek
• Držitelé karty Festival Pass mají
zdarma nárok až na 4 vstupenky
na 4 různá představení denně
• Předprodej vstupenek a výdej
vstupenek na kartu Festival Pass
začíná 1. července
• Výdej vstupenek na akreditace
začíná 1. července
• Vstupenky jsou prodávány
i vydávány na daný den a den
následující (1. a 2. července se
prodávají a vydávají lístky na filmy
2. a 3. července)
• U jakékoli pokladny si lze vstu−
penky vyzvedávat i kupovat
• WAP rezervace vstupenek se
řídí stejnými pravidly jako výdej
vstupenek na kartu Festival Pass
a akreditace. Rezervované
vstupenky si musíte vyzvednout
nejpozději hodinu před začátkem
představení na festivalových
pokladnách
• Neprodané vstupenky a nevy−
zvednuté rezervované vstupenky
jsou hodinu před začátkem
představení uvolněny do pokla−
den pro všechny účastníky
festivalu
• Poslední neprodané a nevydané

vstupenky jsou pro držitele karty
Festival Pass a akreditované
návštěvníky k dispozici 15 minut
před začátkem představení na
"Last minute" pokladně
FESTIVAL PASS
Co je to karta Festival Pass ?
• Festival Pass nahradila loni tzv.
diváckou a studentskou akredita−
ci
• Zakoupením karty Festival Pass
získáte možnost vyzvednout si
zdarma až 4 vstupenky na 4 různá
představení denně
• Festival Pass je možné si
zakoupit na 1, 3, 5 dní nebo na
celou dobu festivalu
Cena karty Festival Pass Festival
Pass se slevou
1 den
240 Kč (180 Kč)
3 dny
600 Kč (420 Kč)
5 dní
820 Kč (520 Kč)
Celá doba
1.200 Kč (800 Kč)
Komu je určena zlevněná karta
Festival Pass?
• Studentům středních a vysokých
škol
• Držitelům karty ZTP
• Vojákům základní služby
• Vykonavatelům civilní služby
• Důchodcům
Všichni musí při zakoupení karty
předložit platné potvrzení (Index,
originál potvrzení o studiu, ISIC
kartu apod.)
Jaké jsou výhody karty Festival
Pass?
• Až o 50% nižší cena vstupenek
(s kartou Festival Pass máte
denně nárok až na 4 vstupenky

zdarma)
• Odpadla nutnost vyřizovat si
akreditaci před festivalem či v jeho
průběhu − k získání karty Festival
Pass není potřeba vyplňovat
formulář, dodat fotografii ani čekat
na výrobu samotné karty
• S kartou Festival Pass je možné si
okamžitě na téže pokladně vyzve−
dávat vstupenky na požadovaná
představení
• Pouze s kartou Festival Pass nebo
jiným druhem akreditace je možná
WAP rezervace vstupenek
• Festival Pass umožňuje svému
držiteli vstup do kina bez vstupen−
ky, pokud není sál plně obsazen
• Festival Pass umožňuje svému
držiteli vstup do vyznačených
prostor − mimo jiné i na tiskové
konference
Jak získat kartu Festival Pass?
• Kartu Festival Pass koupíte přímo
na festivalu na kterékoli pokladně
pro veřejnost
• Karty Festival Pass budou
v prodeji od 1. července
• Stejnou kartu vám aktivují
u kterékoli pokladny na další
požadovaný počet dní
Kam umožňuje volný vstup Festival
Pass ?
• Na filmová představení, pokud
není sál plně obsazen, dle pokynů
vedoucího sálu
• Na tiskové konference, pokud není
sál plně obsazen novináři
• Do festivalových internetových
kaváren v hotelu Thermal
• Do akreditačního centra, kde se

nacházejí přepážky ubytovacích
agentur
• Do Lázní I, kde je možné si
s kartou koupit se slevou vstupen−
ky na koncerty a vystoupení DJ´s
• Na bazén u hotelu Thermal
KINA
Hotel Thermal
Velký sál
1145 sedadel
Malý sál
231 sedadel
Kongresový sál
200 sedadel
Kinosál A
78 sedadel
Kinosál B
78 sedadel
Kinosál C
76 sedadel
Richmond
190 sedadel
Drahomíra
134 sedadel
Kino Čas
317 sedadel
Městské divadlo
402 sedadel
Husovka
129 sedadel
Pupp
416 sedadel
Lázně III
198 sedadel
PŘEDSTAVENÍ
Vstup na představení
• Pokud divák s platnou vstupen−
kou neobsadí své místo nejpoz−
ději 5 minut před stanoveným
začátkem představení, jeho právo
na dané místo automaticky
propadá pořadateli.
• Pokud nebudou všechna místa
v sále obsazena před začátkem
představení, může vedoucí sálu
dle svého uvážení umožnit vstup
určitému počtu návštěvníků
s akreditací/kartou Festival Pass.
• Večerní představení ve Velkém
sále hotelu Thermal jsou slavnos−
tí, a proto je vyžadován přiměřený
společenský oděv.
Jazykové verze
• Zpravidla každý film uváděný na
festivalu je opatřen anglickými
a českými titulky.
• Pokud tomu tak ve výjimečných
případech není, je u vstupu do
sálu, na pokladnách a info tabu−
lích uvedena jazyková verze
filmové kopie.
• Pokud není film opatřen titulky,
bude film simultánně tlumočen do
sluchátek, která si mohou diváci
zapůjčit u vstupu do sálu.
FESTIVALOVÁ DOPRAVA
• Návštěvníci 39. MFF Karlovy
Vary mohou využívat na festivalu
zdarma 3 autobusové linky, které
propojují ubytovací zařízení s kiny
a jednotlivá kina
• Linky jsou v provozu od 2. do 10.
července
• Jízdní řád je upraven tak, aby
časy příjezdů autobusů ke kinům
souhlasily, pokud je to možné, se
začátky představení
• Zastávka hotel Thermal je před
hotelem směrem na kolonádu
• Jízdní řády jsou návštěvníkům
k dispozici v Informacích před
akreditačním střediskem v hotelu
Thermal
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NA CO SE MOHOU DIVÁCI TĚŠIT
HOSTÉ
Harvey Keitel by měl převzít na
zahajovacím večeru Cenu za
dlouholetý umělecký přínos
světové kinematografii. K filmu ho
přivedl režisér Martin Scorsese,
s nímž natočil několik titulů. Z nich
byly u nás uvedeny Alice už tu
nebydlí, Taxikář a kontroverzní
Poslední pokušení Ježíše Krista,
kde si zahrál Jidáše. V roce 1991
byl nominován na Oscara za
vedlejší roli v gangsterce Bugsy.
V 90. letech výrazně ovlivnil jeho
filmovou dráhu Quentin
Tarantino, s nímž natočil snímky
Gauneři a Pulp Fiction − Historky
z podsvětí. Ze stejného období
pochází i Thelma a Louisa.
S režisérem Robertem
Rodriguezem natočil Od soumra−
ku do úsvitu, film Smoke získal
Stříbrného medvěda na MFF
v Berlíně 1995.
Xan Cassavetes (režisérka,
USA) se dočká zvláštního uvede−
ní svého filmu Kanál Z−velkolepá
posedlost. Film je věnován tradici
kabelového kanálu Z, který se
zásadním způsobem ve
Spojených státech podílel na
prezentaci autorskému filmu. Na
duchovního otce toho kanálu
vzpomínají známí tvůrci jako
například Altman, Jarmusch nebo
Tarantino. Režisérka je dcerou
významného filmového režiséra
a herce Johna Cassavetese,
jemuž je věnována jedna
z festivalových profilových
přehlídek.
Hercem velmi úzce spojeným
s tvorbou J. Cassavetese je
Seymour Cassel. Za roli v jeho
snímku Faces byl v roce 1968
nominován na Oscara za nejlepší
mužský herecký výkon ve vedlejší
roli. Solidní charakterní herec
vytvořil přes stovku filmových rolí,
například Neslušný návrh,
Líbánky v Las Vegas, Dick Tracy
aj. Účinkoval také v řadě televiz−
ních seriálů mezi jinými i Chicago
Hope nebo Matlock.
Očekáván je i americký herec
Ben Gazzara, kterému v 70.
letech režisér Cassavetes poskytl
řadu mimořádných hereckých
příležitostí. Mohli jsme jej vidět
například ve slavném historickém
filmu Most u Remagenu nebo
komedii Jestliže je úterý, musíme
být v Belgii. V posledních letech
vytvořil Ben Gazzara role napří−
klad ve filmech Big Lebowski,
Aféra Thomase Crowna nebo
Dogville.
Daniela Craiga (herec, Velká
Británie) známe např. z historic−
kého dramatu Královna Alžběta či

akčního thrilleru Lara Croft: Tomb
Raider.
Hostem MFF v Karlových Varech
by měl být i mladý herec, který se
stal idolem statisíců fanoušků po
celém světě díky třídílné sáze Pán
prstenů. Elijah Wood byl známý
již v dětských rolích například ve
filmech Věčně mladý a Dobrý
synek. V tolkienovské epopeji mu
Jackson svěřil roli Froda.
V současné době natáčí v Če−
chách. Měl by doprovodit uvedení
snímku Věčný svit neposkvrněné
mysli.
V rámci zahájení festivalu přijede i
další z hlavních představitelů
ságy Pán prstenů. Anglický herec
Bernard Hill v druhém a třetím
díle ztvárnil postavu krále
Theodena. Viděli jsme ho napří−
klad v Titanicu, Králi škorpionů
nebo hororu Gothika. Přijede na
evropskou premiéru filmu
Muzikanti z Clare, uvedenou na
zahájení festivalu.
Britský režisér John Irvin byl
hostem MFF již v roce 1994, kdy
byl uveden jeho snímek Návrší
vdov s Natashou Richard−
sonovou. Ta tu získala Cenu za
ženský herecký výkon. Natočil
např. jednu z verzí příběhů
Robina Hooda s Patrickem
Berginem a Umou Thurmanovou.
Je režisérem úvodního snímku
Muzikanti z Clare.
Charlie Kaufman patří v součas−
né době k nejžádanějším autorům
v Hollywoodu. Napsal scénář
komedií V kůži Johna Malkoviche
a Slez se stromu, největší popula−
ritu mu přinesl film Adaptace
s Nicolasem Cagem. Je také

Foto: Ivan Babej

autorem scénáře k režijnímu
debutu herce George Clooneyho
Milujte svého zabijáka. Na MFF
uvede film Věčný svit neposkvr−
něné mysli s Jimem Carreym
a Kate Winsletovou.
Javier Cámara (herec, Španěl−
sko) přijede s novým filmem
španělského režiséra P. Almodó−
vara Špatná výchova. V našich
kinech jsme Cámaru viděli ve
filmu Sex a Lucía, ale především
ve snímku Mluv s ní, kde vytvořil
úlohu ošetřovatele Benigna, jež
mu vynesla Evropskou cenu
diváků za nejlepší mužský herec−
ký výkon.
Druhou "almodóvarovskou"
hvězdou je herec Fele Martínez,
který pracoval na filmech Mluv s ní
a Špatná výchova.
Americký herec Vadim
Perelman natočil Dům z písku
a mlhy, za který získal cenu za
nejlepší debut a Ben Kingsley
nominaci na Oscara.
Lieva Schreibera (herec,
režisér, USA) jsme mohli vidět
v řadě populárních hollywood−
ských snímků jako například
Výkupné, Vřískot a Vřískot 2, Kate
a Leopold a Nejhorší obavy.
PROGRAM
V rámci 39. MFF Karlovy Vary
bude uvedeno více než 230 filmů.
Mezinárodní soutěž celovečer−
ních hraných filmů
16 snímků jako jsou např. český
film Mistři, Jeskynní lidé (USA),
Můj nevlastní bratr Frankenstein
(Rusko) aj.
Mezinárodní soutěž celovečer−
ních a krátkých dokumentár−
ních filmů

Českou dokumentární tvorbu
bude reprezentovat film Theodory
Remundové Ničeho nelituji.
Horizonty
Bude uveden hit letošního canne−
ského festivalu Fahrenheit 9/11.
Provokativní a jednoznačně
protibushovský politický doku−
ment amerického režiséra
Moorea získal Zlatou palmu.
Premiérou bude uvedení filmu
Dívka s perlou režiséra P. Webe−
ra, který loni soutěžil v San
Sebastiánu. Ústřední představi−
telkou díla inspirovaného životem
malíře Vermeera je Scarlett
Johanssonová, která navštívila
Karlovy Vary v roce 2001 jako
mladičká protagonistka soutěžní−
ho filmu Přízračný svět.
Z letošního Berlinale pochází film
Zrůda, příběh masové vražedky−
ně, za jejíž ztvárnění získala
Jihoafričanka Charlize Therono−
vá Oscara a Stříbrného medvěda
za herecký výkon. Diváky bychom
rádi pozvali i na nejnovější opus
neméně proslulých bratří
Coenových Pět lupičů a stará
dáma.
Retrospektivy a pocty:
10 Nejlepších tureckých filmů
Retrospektiva: John Cassavetes
Pocta Sergiu Leonemu
Zaostřeno na: Nový katalánský
film
2004: Hudební odysea
Film a tanec
Průběžně aktualizované informa−
ce týkající se programu festivalu
a podrobnosti o jednotlivých fil−
mech najdete na www.kviff.com.
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PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ MFF
Sierra Tequila Film Lounge Pragasón − pravá kubánská
kapela (karta lounge)
22.00 Club Konečná Metro Dj's Maniac−Hip Hop Session special
Night
23.00 Rotes Berlin Lambrusco night Over 3, Gang Ala Basta.dj
Akira&dj Nitrous&dj 2K
00.30 Sierra Tequila Film Lounge Dj Mario (rezident Kiss, Ibiza)
(karta lounge)
neděle 4. července
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka O Budulínkovi
17.00 Thermal Hudební odpoledne Ivan Audes trio nová jazzová
vlna
18.00 Letní scéna Pod mostem Jazz Jack Harrer Quintet+Jazz Q
19.00 Mlýnská kolonáda Tanec ve městě závod (battle) v tanci
Break Dance
20.00 Thermal Hudební podvečer Irish Dew irská rosa na české
trávě
20.00 Sierra Tequilla Film Lounge Tanečníci − ukázky
latinskoamerických tanců + barmanská show (karta lounge)
21.30 Sierra Tequilla Film Lounge Dj Mario (rezident Kiss, Ibiza)
(karta lounge)
22.00 Club Konečná Metro Dj's Airto (PHA), Harvy−Latino Disco
Vocalo "SAXO"
22.00 Klub "W" Bassacre: Dj Babe LN, support: Akira, Dave, Lefty,
Mrazek
23.00 Rotes Berlin frisco cooler party: Skaskadéři, Fast
Foood&Mc
Kary, nagual sound systém
pondělí 5. července
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka Kterak skřivánek Vánek
musel vrznout, i kdyby měl zmrznout
16.30 Mlýnská kolonáda koncert KSO
17.00 Thermal Hudební odpoledne Jack Herrer Quintet mladí
karlovarští jazzmani hrají své oblíbené autory
17.00 Kavárna Respirium Vřídelní kol. Reflex diskusní fórum s
filmovými ukázkami za účasti filmových kritiků
18.00 Letní scéna Pod mostem Jungle Dj Akira a spol.
20.00 Thermal Hudební podvečer Sluníčko spirituály z Bohumína
nezapřou vlivy černé Ostravy
21.30 Sierra Tequila Film Lounge Bengas − temperamentní
cikánská muzika (karta lounge)
22.00 Go Roxy Lázně I Baja Fongo Tango Club (Mexico) +
Dj Liquid A, MC Kary, MC Krishpeen
22.00 Club Konečná Metro Dj's Freedom & Akira Být či Nebýt
Breakbeat
23.00 Rotes Berlin aki valtari&mika campati party LUS3, Waltari
(Finsko), dj Akira&dj Dave
00.00 Sierra Tequila Film Lounge Dj Mario (rezident Kiss, Ibiza)
(karta lounge)
úterý 6. července
10.00 Astoria Golf Club Cihelny Partner Cup
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka Jak pan Zahrádka honil
lišáka a chytil vlka
16.30 Mlýnská kolonáda koncert KSO
17.00 Galerie Thun, Lesov u KV Rest Najbrt, Lednická − vernisáž
17.00 Thermal Hudební odpoledne Latin Wave&Juan Mortimer
(USA) afro−cuban, latin−jazz a skvělý congista z USA
18.00 Letní scéna Pod mostem Rock & Blues Drew Harrison,
California
20.00 Thermal Hudební podvečer Eggnoise hard swing, pop−jazz
20.00 Sierra Tequila Film Lounge tanečníci − ukázka
latinskoamerických tanců + barmanská show (karta lounge)
21.30 Sierra Tequila Film Lounge Dj Mario (rezident Kiss, Ibiza)
(karta lounge)
22.00 Go Roxy Lázně I Tata Boys+Dj 's Shane London (UK), Joel
Einhorn
22.00 Club Konečná Metro Dj's Lucas (PHA), Harvy − Funky
Groove House
23.00 Rotes Berlin semtex party Cocotte Minute, Gaia Messiah,
dj Dave & dj Lefty
21.30

Foto: Ivan Babej

pátek 2. července
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka O sluníčku
17.30 Thermal TAM−TAM Orchestra
18.00 Letní scéna Pod mostem Ska − Skaskaders, Fastfood
18.00 Od GH Pupp k Thermalu Festivalová jízda nejen filmových
osobností
19.00 Thermal Přenos slavnostního zahájení z Velkého sálu
20.00 Thermal Petr Hanzlík & Band
21.30 Sierra Tequila Film Lounge Dj Souky (rezident Gejzeer
Praha) + ukázky latinskoamerických tanců (karta lounge)
22.00 Thermal Ohňostroj
22.00 Club Konečná Metro Dj's PeePa, Jazzy, Charles−La
Festivalo Haló Trsalo
22.00 Go Roxy Lázně I Bush klubová party DJ Clipz (UK),
Chonzales, Im Cyber, Akíra MC Adrenalin
23.00 Rotes Berlin Becher open−party. Goodfoul, Fourth Face,
Post It,dj Ricardo&dj +Špagi
sobota 3. července
14.00 Dvořákovy sady Petangue turnaj − Šťastný Jim
15.00 Mlýnská kolonáda Dechový orchestr Mutěnice
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka O Karkulce
16.00 Kavárna Moser Thermal Flashback český a slovenský
filmový plakát 1959 až 1989
16.30 Mlýnská kolonáda koncert KSO
17.00 Thermal Hudební odpoledne Pragoson (Buena Vista Social
Club v české verzi)
17.00 Sierra Tequila Film Lounge Dj Souky (rezident Gejzeer
Praha) (karta lounge)
18.00 Letní scéna Pod mostem Country: Halcaři, Tornádo Lou
19.30 Vřídelní kolonáda koncert Noty z filmů I. Bartošová,
Y. Simonová, L. Šoralová, D. Klein, Z. Troška a další...
Kapka Naděje
20.00 Thermal Hudební podvečer Dún An Doras energie,
instrumentální zručnost a syrový živelný projev, zpěv Katka
García
21.00 Vřídelní kolonáda Módní přehlídka Beaty Rajské Kapka
naděje
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PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ MFF
středa 7. července
9.00
Golf Resort Karlovy Vary Crest Suisse Festival Open −
oficiální golfový turnaj festivalu
11.00 Mlýnská kolonáda Koncert symfonického orchestru (Vídeň)
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka Jak se žížalky do města
pro kloboučky vypravily
16.00 Mlýnská kolonáda Převážně nevážně happening − módní
přehlídka
17.00 Thermal Hudební odpoledne Cuban Summer něžné
bossanovy a temperamentní latinsko−americká rytmika
18.00 Letní scéna Pod mostem Reggae − Ilam + Dj
20.00 Thermal Hudební podvečer Radim Hladík Blue Effect
legendární kytarista R. Hladík, obklopený mladými hudebníky
21.30 Sierra Tequila Film Lounge The Spiders − Beatles Revival
Band (karta lounge)
22.00 Go Roxy Lázné I Kryštof + Significant Brother Sound System +
MC Charlie One
22.00 Klub "W" Downtempo Dj Filip (Radio 1)
23.00 Rotes Berlin lucky&happy strike party Albion, Rore−Deer,
Southpaw, dj Chosse Killa & dj Tvyks, videoprojekce Placebo
23.30 Sierra Tequila Film Lounge Dj Mario (rezident Kiss, Ibiza)
(karta lounge)
čtvrtek 8. července
10.00 Hotel Gejzír Conti Cup 2004 oficiální tenisový turnaj Festivalu
16.00 Zámecké schody Umělecká módní přehlídka
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka Kterak beruška Uška
o sedmou tečku přišla
16.30 Mlýnská kolonáda San Diego Civic Youth Orchestra
kolonádní koncert
17.00 Thermal Hudební odpoledne Terne Čhave romská bomba
z Hradce Králové
18.00 Letní scéna Pod mostem Hip − Hop − Maniac, free mic
20.00 Thermal Hudební podvečer Milan Svoboda quartet moderní
jazz ovlivněný vážnou hudbou i folklórem
20.00 Hotel Richmond vyhlášení výsledků tenisového turnaje
20.00 Sierra Tequila Film Lounge tanečníci − ukázky
latinskoamerickcých tanců, barmanská show (karta lounge)
21.00 Poštovní dvůr MTO Universal (Hanák, Najbrt, Skála, Burda...)
koncert, vstup volný a vítaný
22.00 Go Roxy Lázně I Monkey Bussines + Dj's Rai, Airto
22.00 Club Konečná Metro Dj's Akira vs. Dave From Jungle to
Jungle
23.00 Rotes Berlin jameson whiskey night Kiss Ellie, Lety Mimo,
Vypsaná Fixa, dj Scoo−by & dj Piro
pátek 9. července
15.00 Mlýnská kolonáda Umělecká módní přehlídka
16.00 Alžbětiny lázně Swing na schodech Aviatic Jazz Praha
16.00 Letní scéna Pod mostem pohádka Jak pan Zahrádka nad
krtkem vyhrál
17.00 Thermal Hudební odpoledne Blue Condition chicagský
elektrický jazz a osobité aranže jazzových a bluesových
standardů
17.30 Letní zahrada rest. Bodam Jazz v parku Swing party Loket
18.00 Letní scéna Pod mostem Black − Black To Night Dj's Berťas
a Jindrus
19.00 Alžbětiny lázně Swing na schodech Darja Kuncová a Swing
studio Karlovy Vary
19.30 Letní scéna Pod mostem Harry Phil Band
20.00 Thermal Hudební podvečer Taliesyn osobitá esence folku,
blues, jazzu a world music
22.00 Go Roxy Lázně I Skyline + Dj's Saku, Kaplick, Houska + MC
Lindee
22.00 Club Konečná Metro Dj's PeePa, Harvy, Charles−Čao
Festivalo
22.00 Klub "W" HIP−HOP Dj LPD, support: KV hip−hop crew
23.00 Rotes Berlin pilsner urquell party Airbags, Clou, dj Chose
& dj Casper
sobota 10. července
16.00 Thermal Klub universálních sebeobranných jiu−jitsu

16.00
16.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Letní scéna Pod mostem pohádka O princezně Zuzaně
a draku Požíráku
Alžbětiny Lázně (Lázně V) Swing na schodech Old Boys
Děčín
Letní zahrada rest. Bodam Jazz v parku Memory Jazz
Mariánské Lázně
Letní scéna Pod mostem Funky Proměny, Zajíc Company
Thermal Festivalové zakončení Okamžitý Filmový Orchestr
Alžbětiny Lázně (Lázně V) Swing na schodech Swing Revue
Praha
Letní zahrada rest. Bodam Jazz v parku Old Boys a hosté −
Jam Session
Lázeňské sanatorium Kriváň Zábavná módní show
Go Roxy − Lázně I Mixér Clubová party: Dj's Tráva + Loutka
music club café ROTES BERLIN snowbitch closing−havana−
party Inside Croo, Naše Věc, dj Drastic & dj Silent Cut

VÝSTAVY
Thermal Foyer Velkého sálu HERBERT SLAVÍK výstava
fotografií GUESTS
Grandhotel Pupp Randezvous výstava fotografií Roberta Vana
Nadační fond Kapka naděje
Galerie Thun Lesov u Karlových Varů Rest A. Najbrt a Z.
Lednická
pod záštitou Nadace FILM FESTIVAL KV vernisáž 6. 7. v 17.00
Thermal kavárna Moser Flashback Český a slovenský filmový
plakát
1959 až 1989
Galerie umění KV Goetheova stezka Svět hvězd a iluzí Český
filmový plakát od secese k postmoderně Pod záštitou paní Livie
Klausové
Foyer Slavnostního sálu GH Pupp FILMOVÉ TVÁŘE XANTYPY
výstava fotografií
Lázně 1 LIDÉ − ODŘEJ PÝCHA Fotografie
10.00 až 18.00 Vřídelní kolonáda, Galerie Na ochozu Reflex a
film první z cyklu tematických Causa Reflex, 15 let časopisu
vstupné dobrovolné (výtěžek je určen na charitativní účely)
Sochy z písku 1. mezinárodní soutěž sochání z písku
od 4. 7. do 10. 7. Zámecká filmověž výtvarná provokace
Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců

Každý den festivalu
Go Roxy Lázně I Sady Karla IV.
Roxy Café (první patro) 16.00 až 05.00
Teplá jídla po celou dobu! Vstup zdarma!
Go Roxy 22.00 až 05.00 vstupné
Music Club café Rotes Berlin Jaltská 7
16.00 až 05.00
Začátek akcí ve 21.00, koncerty od 23.00 a dance parties
do rána. Hodně ovocných džusů a nektarů, točená pivka
Gambrinus, Pilsner, mnoho druhů tequily, vodky a likérů a sladké
chramsty i slané ňamky, nakládané sýry.
Vstupné 100 Kč (na akreditaci MFF 50%)
Meeting point České televize pro veřejnost a novináře
Videoroom 10.00 až 18.00 u vchodu do Thermalu
Česká televize ve festivalové televizi − speciální promítání na
vnitřním okruhu pro dobrou náladu a noc!
Od 21.00
Zanzibar stan
Na prostranství před hotelem Thermal
00.00 až 24.00
veškeré druhy nápojů které si vymyslíte, avšak zejména koktejly
Filmová kavárna KONSEPTI Kavárna Thermal
Retro styl 70. let od světových designérů a několik kusů
původního mobiliáře navrženého architektkou Machoninovou
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VLNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
I. etapa: 27. až 29. srpna
(3. až 5. 12.)
Olšová Vrata:
Revoluční, vedle domu č. 24 na
trávu
Josefa Lady, naproti domu č. 40
na trávu
Hůrky:
K Letišti, vedle nádob na
separovaný odpad
Pražská silnice, vedle nádob na
separovaný odpad
Drahovice:
Mozartova, naproti domu č. 6
Vítězná, vedle nádob na
separovaný odpad
Úvalská, vedle nádob na
separovaný odpad
Lidická, vedle nádob na
separovaný odpad u garáží
Boženy Němcové, naproti domu
č. 17 na trávu
Drahomířino nábřeží, podél
stěny garáže na trávu za
Drahovickým mostem
Mattoniho nábřeží, Sportovní,
vedle nádob na separovaný
odpad
Maďarská, vedle nádob na
separovaný odpad
L.O.Č.:
Fügnerova, naproti domu č. 13
na trávu
Krále Jiřího, vedle nádob na
separovaný odpad
Zeyerova, za Národním domem
Zámecký Vrch, naproti domu č.
423/18 na trávu
Hálkův Vrch, naproti domu
Libušina 615/11 na trávu

II. etapa: 3. až 5. září
(10. až 12. 12.)
Tuhnice:
Krymská, vedle nádob na
separovaný odpad
Vrázová, na trávu
Bečovská, vedle nádob na
separovaný odpad
Brigádníků, vedle nádob na
separovaný odpad
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 nádob
na separovaný odpad
K Přehradě, vedle výměníkové
stanice
Svatošská, naproti domu č. 25
na trávu
Tašovice:
Sopečná, vedle nádob na
separovaný odpad
U Brodu, vedle zastávky MHD
Dvory:
V Lučinách, u výměníkové
stanice
Karla Kučery, vedle nádob na
separovaný odpad
Chebská, vedle zastávky MHD
Mozart
III. etapa: 10. až 12. září
(17. až 19.12.)
Stará Role:
Borová, vedle nádob na
separovaný odpad
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 nádob na separovaný
odpad
Sedlec:
Merklínská, vedle nádob na
separovaný odpad
Rosnice:
vedle nádob na separovaný
odpad
Čankov:
vedle MHD
Rybáře:
Kosmonautů, vedle nádob na
separovaný odpad

U Koupaliště, vedle nádob na
separovaný odpad
Třeboňská, vedle nádob na
separovaný odpad
Hybešova, za Elitou vedle
výměníkové stanice
Růžový Vrch:
Plešivecká, vedle nádob na
separovaný odpad
Krušnohorská, vedle nádob na
separovaný odpad
Bohatice:
Na Výšině, vedle nádob na
separovaný odpad
Táborská, na trávu
Štúrova, vedle nádob na
separovaný odpad
Kamenického, vedle nádob na
separovaný odpad

ÚTULEK

DVORY
Kontakt: Chodovská ul., Dvory
Tel.: 721 203 866 pouze v pracovní době
Provozní doba: pondělí až pátek 14.00 až 18.00
sobota, neděle a svátky 10.00 až 12.00
Informace též na www.mmkv.cz

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH DVORŮ
Resur, s.r.o.

ASP služby spol. s r.o.

Nebezpečné složky komunálního
odpadu v Karlových Varech lze
celoročně odevzdávat (odložit)
bezplatně na jednom ze dvou
sběrných dvorů. Jedná se o
sběrný dvůr Růžový Vrch nad
Horním Nádražím, sjezd z ulice

Jáchymovská, který pro město
provozuje RESUR spol. s r.o.,
Mostecká 187, 362 32 Otovice,
tel.: 32 287 37 a sběrný dvůr
Rybáře − křižovatka ulic
Buchenwaldská a Celní, který
provozuje ASP služby spol. s r.o.,

Čankovská 61, 360 05 Karlovy
Vary, tel. 353 449 300.
ASP
Pondělí 8.00 až 11.00, 12.00 až
17.00 hod.
Úterý zavřeno
Středa 8.00 až 11.00, 12.00 až
17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 až 11.00, 12.00 až
16.00 hod
Pátek 8.00 až 11.00, 12.00
až16.00 hod.
Sobota 9.00 až 12.00 hod.
Neděle 9.00 až 12.00 hod.
RESUR
Pondělí až pátek 9.00 až 17.00
Čtvrtek 9.00 až 17.00 hod
Pátek 9.00 až 17.00 hod.
Sobota 9.00 až 16.00 hod.
Neděle 9.00 až 13.00 hod.
Ve sběrných dvorech lze
odevzdat nejen nebezpečné
složky komunálního odpadu, ale
i objemné odpady z domácnosti.
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,
výbojky.
Začátkem června, tak jako
každý rok, začala likvidace
bolševníku velkolepého na
území města Karlovy Vary.
Výskyt bolševníku je možno
telefonicky nahlásit na
Magistrát města Karlovy Vary,
odbor životního prostředí,
tel.: 353 118 732, 353 118
733.
Zároveň považujeme za
vhodné opět upozornit na
nebezpečí, které hrozí při
kontaktu s touto rostlinou.
Především rodiče by měli
varovat své děti z důvodu
možnosti vzniku velmi
nebezpečných popálenin.

12

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

SPORTOVNÍ AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM O PRÁZDNINÁCH
PÉTANQUE

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy:
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková,
nohejbal, házená, dětské hřiště
možnost zamluvit si termín
prázdninový provoz: po až ne 9.00 až 21.00

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

Pétanque CP, kontakt 602 110 707
Kryté hřiště střelnice Magnum, nad Sportovní halou ve Svahové
ul. (objekt historického vodojemu), kontakt 353 220 420
17. 7.
Turnaj na Rolavě
Kurty Rolava, kontakt 603 730 248

RICOCHET
Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, kontakt 353 449 094
Každou sobotu klubové turnaje
Koupaliště Rolava
Ovál pro in−line bruslaře

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost Jaltská 7, 3. poschodí,
kontakt 777 740 223

JEZDECTVÍ
Český jezdecký klub, Dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29,
kontakt 353 592 120
4. a 5. 7.
Dostih Mezinárodního filmového festivalu
18. 7. 14.00 dostih
1. 8. 14.00 dostih
15. 8. 14.00 dostih
4. 9. 14.00 dostih
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala
21. až 22. 8.
CDN+Mistrovství Karlovarska juniorů, mladých
jezdců a seniorů v drezúře s mezinárodní účastí
Memoriál MUDr. Mileny Válové − vysoké drezúry
po Grand Prix

KARATE, KICKBOX
Sportcentrum Mozartova 6, kontakt 353 221 043
Tréninky karate, kickbox, box, street fighting, kondiční cvičení žen
a žáků, individuální tréninky
B.O.S.S. KARLOVY VARY, kontakt 353 567 519
Individuální výcvik sebeobrany pro děti i dospělé

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice,
kontakt 353 227 426
Rozlosování pro příští soutěžní ročník bude známo až po vydání
tohoto čísla RL
8. 8.
zahajuje ČFL
15. 8.
zahajuje Česká dorost. divize a Česká
žákovská liga

NOHEJBAL
SK Liapor, kontakt 353 223 307
Extraliga muži:
28. 8. 14.00 SK Liapor − Sokol SDS Exmost Modřice
4. 9. 14.00 SK Liapor − Bílá Hora Plzeň

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu),
nám. Republiky 4, kontakt 607 601 858

Žádost o poskytnutí sportovní dotace na rok 2005 informace
u paní Růžičkové − odbor školství
a tělovýchovy, Moskevská 21, č. dveří 335
od 4. srpna 2004

INFORMACE

o kulturních programech, sportu a službách ve městě
přináší časopis

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

TENIS
TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 603 379 692
Pronájem dvorců, hala sjednávání trenéra, půjčování raket
11. 7.
V.I.P. turnaj Filmového festivalu
17. až 19. 7.
Republikový turnaj mužů a žen kat. B
6. až 8. 8.
Turnaj zaměstnanců v hotelnictví a obchodě

ZLATÁ HOKEJKA − TURNAJ HOKEJISTŮ
14. až 16. 8.
Republikový turnaj dorostu kat. B
21. až 23. 8.
Republikový turnaj ml. žactva kat. B
27. až 29. 8.
Memoriál Jarošíkových turnaj neregistrovaní
4. 9.
Mezinárodní turnaj V.I.P. Lions clubu
TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
Pronájem dvorců

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
4. 7.

19.00

kontakt 777 242 790
Mlýnská kolonáda TANEC VE MĚSTĚ závod ve
sportovní disciplíně Break Dance

Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,

PRONÁJEM BAZÉNU
Domov mládeže, Lidická 38
Nabízí plavání v dopoledních i odpoledních hodinách školám,
organizacím a firmám.
Bližší informace: tel. 353 224 488, 608 537 828

ANGLIČTINA S KANAĎANY!
New Cambridge English Course pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé − pomalejší tempo v nabídce, v centru města − velmi
rozumné ceny − doba kurzu je hodina a půl až dvě − maximum 20
studentů ve třídě začínáme v polovině září, každý kurz učí zároveň
dva lektoři jeden rozený v Kanadě, druhý rozený v Čechách
Bližší informace na www.anglictinaskanadany.euweb.cz nebo
od 8. srpna na tel.: 602 444 997

Centrum cizích jazyků
MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ANGLIČTINA NĚMČINA ITALŠTINA
ŠPANĚLŠTINA RUŠTINA FRANCOUZŠTINA

Celoroční kurzy pro děti, studenty i dospělé
Možná registrace on-line na www.ccjskola.cz
Zápis denně od 25. srpna (kromě pátku)
v budově SOAP Podnikatel
Nám. V. Řezáče 5, Karlovy Vary
tel.: 353 234 573 fax: 353 228 202 e-mail: info@ccjskola.cz
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PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
ČERVENEC
čt 1. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Jak létu zpívaly noty,
z cyklu pohádek O Kvítkovi Vítkovi
pá 2. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Pohádka O sluníčku,
amatérský soubor Sluníčko
so 3. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Pohádka O Karkulce,
amatérský soubor Sluníčko
ne 4. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Pohádka O Budulínkovi,
amatérský soubor Sluníčko
so 5. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Kterak skřivánek Vánek
musel vrznout, i kdyby měl zmrznout, pohádka ze
seriálu pohádek Ze zahrádky
ne 6. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Jak pan Zahrádka honil
lišáka a chytil vlka, pohádka ze seriálu pohádek
Ze zahrádky
po 7. 16.00 KHD, Letní scéna Pod mostem Jak se žížalky do
města pro kloboučky vypravily, pohádka ze seriálu
pohádek Ze zahrádky
út 8. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Kterak beruška Uška
o sedmou tečku přišla, pohádka ze seriálu pohádek
Ze zahrádky
st 9. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Jak pan Zahrádka nad
krtkem vyhrál, pohádka ze seriálu pohádek Ze
zahrádky
čt 10. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O princezně Zuzaně
a draku Požíráku
pá 11.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O princezně Zuzaně
a draku Požíráku
so12. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Jak se žížalky do města
pro kloboučky vypravily, ze seriálu pohádek Ze
zahrádky
ne 13.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O Palečkovi,
Malé divadlo Praha
po 14.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O Budulínkovi, Malé
divadlo Praha
út 15. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Nápady myšky
Terezky, aneb O zlé koze, divadlo Matěje Kopeckého
18.00 RC Srdíčko Reiki − živá cesta, MUDr. Kadleček
pá16. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Povídání o sluníčku,
Divadlo Matěje Kopeckého
19.30 místo konání bude upřesněno na plakátech Populární
koncert, Vivaldi, Boccherini, Binge, Suk, Massenet,
Offenbach, Dvořák, Mozart, dirigent: Pavol Tužinský
(Slovensko)
so 17.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O malém tygrovi,
divadlo Rolnička Liberec
19.30 Městské divadlo Johann Strauss: Netopýr, MDKV ve
spolupráci s MPCAD, divadelní inscenace nejslavnější
operety krále valčíků, režie: Dalibor Janota, dirigent
František Drs
ne 18.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Strašidelná, ale hlavně
barevná pohádka, divadlo Rolnička
po 19.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Byl jednou jeden
dvoreček, divadlo Rolnička Liberec
út 20. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Tři prasátka, aneb
loupežnická pohádka, divadlo Rolnička
Poštovní dvůr Koncert KSO − A. Dvořák: Symfonie
č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95
st 21. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Začarovaná princezna,
divadlo Z půdy
čt 22. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Honza a drak, divadlo
Z půdy
18.00 RC Srdíčko Reiki − živá cesta, MUDr. Kadleček
pá 23.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Pozor, tady straší!,
divadlo Z půdy
19.30 GH Pupp Koncert k 110. výročí evropské premiéry
„Novosvětské symfonie“ v Karlových Varech, A. Dvořák:
Koncert pro housle a moll, op. 33, A. Dvořák: Symfonie
č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95, Václav Hudeček:
housle, dirigent: Jiří Stárek (SRN)

so 24.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Vodníčku, vrať se!,
divadlo Z půdy
ne 25.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O princezně Zuzaně
a draku Požíráku
po 26.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Kterak beruška Uška
o sedmou tečku přišla
út 27. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O Všudybylovi,
soubor „Pepino“
18.00 RC Srdíčko Reiki − živá cesta, MUDr. Kadleček
st 28. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Kocour v botách,
soubor „Pepino“
čt 29. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Zakletá princezna
soubor „Pepino“
pá 30.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O Karkulce, soubor
Rolnička
19.30 GH Pupp Zahajovací koncert festivalu Mladé pódium
Witold Lutoslawski: Smuteční hudba, Béla Bartók:
Houslový koncert č. 1, Vítězslav Novák: Melancholické
písně o lásce, Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky,
Irena Houkalová: soprán, Lukáš Kuta: housle, dirigent:
Jiří Štrunc jr.
19.30 Městské divadlo Emmerich Kálmán: Hraběnka Marica
a Čardášová princezna, MDKV ve spolupráci
s MPCAD. Divadelní inscenace, sestavená z árií
a slavných scén nejslavnějších Kálmánových operet,
režie: Dalibor Janota, dirigent: Jarmila Štruncová
so 31.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Zakletá princezna,
soubor Rolnička

SRPEN
ne 1. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O třech prasátkách,
divadlo „Na drátku“
po 2. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O třech medvědech,
divadlo „Na drátku“
út 3. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Jak se duha zatoulala,
divadlo „Na drátku“
18.00 RC Srdíčko Reiki, meditování, povídání, MUDr. Petr
Kadleček
st 4. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem O potůčku, který
bloudil, divadlo „Na drátku“
čt 5. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem Pohádka O sluníčku,
divadlo Sluníčko
pá 6. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem soubor Anežky Drtinové
so 7. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem soubor Anežky Drtinové
ne 8. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem soubor Anežky Drtinové
po 9. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem soubor Anežky Drtinové
út 10. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo manželů
Kašparových
18.00 RC Srdíčko Reiki, meditování, povídání, MUDr. Petr
Kadleček
st 11. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo manželů
Kašparových
čt 12. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo manželů
Kašparových
pá 13.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo manželů
Kašparových
so 14.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo manželů
Kašparových
ne 15.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo Studna
po 16.16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo Studna
út 17. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo Studna
18.00 RC Srdíčko Reiki, meditování, povídání, MUDr. Petr
Kadleček
st 18. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo Studna
čt 19. 16.00 KHD Letní scéna Pod mostem divadlo Studna
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA
KARLOVY VARY, O.P.S., STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772, 777 953 421
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Vždy ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu
23.00
Na křídlech Labutě a Orla, pozorování oblohy
je určeno především dětem od 9 let a dospělým.
Koná se v pozdních nočních hodinách. Konec
programu je plánován mezi 0.30 a 1.00 hodin,
proto návštěvu mladších dětí nedoporučujeme.
Program je zaměřen na odbornější seznámení
s objekty noční oblohy. Na program doporučuje−
me přijít, je−li jasno a není silný vítr. Jen tehdy
probíhá pozorování oblohy.
Vždy ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu od 1. do 16. 7.
Pozorování určené dětem od 5 do 9 let
st
Jak Polárka ztratila svůj lesk
čt
O protivném hvězdném drakovi
pá
Jak si nevysloužit hvězdičku
so
Jak vyzrát na hvězdného Orla
Od 1. do 11. 7. vždy v sobotu a v neděli
15.00
Magie Karlovarské krajiny a další astronomické
pořady pro lázeňské hosty a návštěvníky
Karlových Varů. V případě jasné oblohy
navazuje pozorování Slunce či jiných jasných
objektů odpolední oblohy.
16.00
Astronomické pořady pro děti − programy
přizpůsobeny věku momentálních návštěvníků,
přednost mají pohádky pro nejmenší.
RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA OK1KVK
Sedlecká 5, tel.:777 953 420, info@ok1kvk.net, www.ok1kvk.net
Každé út 16.00 Pracovní schůzky dospělých členů a pro veřejnost
Každou st 16.00 Kroužek mládeže radioamatérský dálkový provoz
Každý čt 16.00 Kroužek mládeže technika

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388
e−mail: gukv@volny.cz
Otevírací doba: út až ne 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00
do19. 9.
Svět hvězd a iluzí: Český filmový plakát od
secese k postmoderně, výstava konaná pod
záštitou manželky prezidenta paní Livie
Klausové a pořádaná v rámci doprovodného
programu 39. Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary
17. až 23. 7., vždy 9.00 až 16.00
Výtvarné léto v galerii, příměstský tábor výtvar−
ného zaměření s denním docházením pro děti od
8 do 12 let, které si chtějí vyzkoušet známé
i méně obvyklé výtvarné aktivity a techniky
(akční malba, grafické techniky, kresba, koláže,
ubrousková technika, ruční papír, malba na
hedvábí) inspirované příběhy vystavených
obrazů a soch

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13.00 až 17.00
Vernisáž 7. 7. v 17.00 50 let ve vazbě, výstava knihařského
umění Jana a Jarmily Sobotových z Lokte, (do 5. 9.)

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13.00 až 17.00
do 11. 7.
Vladař − tajemství minulosti
do 12. 9.
Krušnohorská paličkovaná krajka, výstava je
součástí doprovodného programu v rámci
11. Světového krajkářského kongresu konaného
v Praze

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, tel.: 353 236 605, 608 947 794
4. až 8. 8.
Čtyřdenní setkání s Tibetskými miskami,
bubny, zpěvu manter, transovního tance v
přírodním koutu Slavkovského lesa, Pavel Kotek

FESTIVAL STARÉ HUDBY
26. až 31. července
Mlýnská kolonáda, Galerie umění. Ondřejská kaple
Kontakt: Petr Pitra, tel.: 604 236 813

MLADÉ PÓDIUM
30. července až 6. srpna
Městské divadlo, Galerie umění, GH Pupp, Ondřejská kaple
Kontakt: Veronika Hyxová, tel.: 251 553 996

FOLKOVÁ ROZHLEDNA
8. srpna, Diana
Kontakt: Petr Kuliš, tel.: 603 526 023

DNY VÍDEŇSKÝCH MISTRŮ
17. 8.

19.30

20. 8.

19.30

27. 8.

19.30

17. až 27. srpna
Lázně III Komorní koncert taneční fantazie,
Mozart a Josefína (Mozart v Praze), Pavla
Šmerdová (Josefina), Martin Gruntorád (Mozart),
Irena Janovcová: choreografie, Klasické
dechové trio, Jiří Šlégl: klarinet, Bohumír Šlégl:
klarinet, Jan Valter: fagot
Lázně III W. A. Mozart: Don Giovanni předehra,
C. M. von Weber: Koncertní kus pro klavír a
orchestr f moll, op. 79, F. V. Kramář: Koncert pro
hoboj F dur, op. 52, L. van Beethoven: Symfonie
č. 1 C dur, Květa Novotná: klavír, Jan Adamus:
hoboj, dirigent: Milan Kaňák
Lázně III L.van Beethoven: Prometheus
předehra, W. A. Mozart: Koncertní a operní árie,
J. Haydn: Symfonie č. 104 D dur „Dudácká“, Eva
Blahová: soprán (Slovensko), dirigent: Pavol
Tužinský (Slovensko)

Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

tel: 776 330 293
Příměstský tábor pro chlapce i děvčata již od 3 let do 15 let
Bude probíhat 5 pracovních dnů od 1. do 9. 7. a 15 dnů od 26. do
13. 8. Ráno sraz všech účastníků mezi 6.30 a 8.00 hod, odpoledne si
rodiče vyzvednou děti kolem 17. hodiny. Víkendy děti tráví doma
s rodiči.
Cena: 250 Kč/den, 1.100 Kč/týden, 2.000 Kč/2 týdny, 2.800 Kč/3
týdny, 3.600 Kč/ 4týdny − v ceně je dopolední a odpolední svačin−
ka, oběd, veškeré vstupenky a jízdenky, možnost přenocování.
Sourozenec může uplatnit slevu 50%.
Program: výlety, karneval, táborák, soutěže, stopovačky, olympi−
áda, divadlo,koupání, houbaření..., vše, co k táboru patří.
Odpolední klid − spaní pro nejmenší zajištěno. V srpnu 3 denní
výlet do Liberce (Aquapark, ZOO, Muzeum). Pro starší děti je
vytvářen věkově odpovídající (náročnější) program.
Případné informace získají rodiče přímo v MCKV Východní 6,
Karlovy Vary− Drahovice nebo na telefonním čísle 353 230 847.

