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Hvězdy 53. festivalu
Červený koberec hotelu Thermal vyhlíží osobnosti filmu. Těší se na Robbinse či Gilliama

14°C

KARLOVY VARY Filmové poutače,
pokladny i sochymúz už zdobí okolí
hotelu Thermal, který se mění v
hlavní centrum mezinárodního fil-
mového festivalu. Třiapadesátý roč-
ník přehlídky začne v pátek a červe-
ný koberec už se řadu hodin těší na
první ohlášené hvězdy. Zatím se do-
čkal jen dešťových kapek, před kte-
rými ho chrání igelit.
„Koberec už tady leží druhý nebo

třetí den,“ hlásili brigádníci, kteří ob-
lékají hotel do slavnostního. Zaháje-
ní festivalu letos rozzáří například
herec a režisér TimRobbins. V Karlo-
vých Varech se může těšit na Křišťá-
lový globus za mimořádný umělec-
ký přínos, fanoušci se zase mohou
těšit na něj v letním kině. „V sobotu
tam osobně uvede snímek Vykoupe-
ní z věznice Shawshank, který je
dlouhodobě v hodnocení filmových

databází zařazován mezi nejlepší fil-
my všech dob,“ oznámili organizáto-
ři přehlídky.
Po dvanácti letech do Karlových

Varů míří také další filmová ikona, a
to režisér Terry Gilliam. Proslavil se
jako člen skupiny Monty Python. Na
53. ročníku přehlídky uvede snímek
nazvaný Muž, který zabil Dona Quij-
ota. Ten měl premiéru na letošním
filmovém festivalu v Cannes. „Sní-
mek vznikal řadu let a provázela ho
řada peripetií,“ přiblížili organizáto-
ři s tím, že režisér se snu nevzdal a
dílo představí po osmnácti letech.
Jak se ovšem zdá, potíže stále ještě
neskončily. O práva k projektu se to-
tiž přihlásil bývalý producent Paulo
Branco. Zhruba před týdnem vyhrál
odvolací soud v Paříži, čímž Gilliam
práva ke svému dílu ztratil. Karlovar-
ská přehlídka ale s projekcí počítá, a

to 4. a 6. července. Kromě slavných
pánů si zavazadla na filmový festival
balí i jejich herecké kolegyně. Mezi
ty nejslavnější se řadí Anna Paquino-
vá, kterou ještě coby malou holčič-
ku proslavilo melodrama Piano, a
novozélandská herečka Thomasin
Harcourt McKenziová.

Cenu prezidenta dostane
Jaromír Hanzlík
Chybět ale nebudou ani české
hvězdy. Cenu prezidenta festivalu v
letošním roce převezme Jaromír
Hanzlík. „Karlovarský festival při
této příležitosti uvede snímek Anto-
nína Máši a Jana Čuříka Bloudění,“
oznámili pořadatelé. Ti během slav-
nostního zahájení vzpomenou i na
další legendu, kterou byl režisér, scé-
nárista a herec Miloš Forman. Ze-
mřel letos 13. dubna. Jeho památku

uctí filmový festival uvedením legen-
dární komedie Lásky jedné plavo-
vlásky, která se stane také zahajova-
cím filmem 53. ročníku přehlídky.
Součástí zahajovacího koncertu

před hotelem Thermal bude mimo
jiné blok hudby z Formanových fil-
mů, a to Hoří, má panenko, Taking
Off, Valmont, Amadeus a Vlasy.
Dále bude na programu hudba z fil-
mů jeho současníků a přátel. „Miloš
Forman byl nejen skvělým filma-
řem, ale také velkým přítelem karlo-
varského festivalu. Rozhodli jsme se
ho připomenout nikoliv nějakými
oslavnými projevy, ale tím, co sym-
bolizoval – filmem,“ uvedl prezident
přehlídky Jiří Bartoška. Společně s
kolegy věří, že domácí diváci si Lás-
ky jedné plavovlásky s radostí znovu
vychutnají na velkém plátně a uvíta-
jí ho i zahraniční hosté.

20°C

Caleb Landry Jones
herec

Doprovodí světovou premiéru filmu
Do noci. Začínal v malých filmo-
vých rolích a poté získal příležitost
v několika epizodách seriálu Perní-
kový táta nebo Městečko Twin
Peaks. V roce 2011 se objevil ve
skupině neohrožených mutantů ve
filmu X-Men: První třída, výrazné
příležitosti se mu pak nabídly pře-
devším v uplynulých dvou letech -
v thrilleru Barry Seal: Nebeský gau-
ner, v hororu Uteč a v hitu Tři billbo-
ardy kousek za Ebingem.

P ouhých pět minut stačilo fil-
movým fanouškům na to,
aby si v dopoledním předpro-

deji rozebrali deset procent lístků
na 53. ročník karlovarského festi-
valu. O předprodej vstupenek je
tradičně velký zájem. Podle mluv-
čí festivalu Uljany Donátové
se rychlost, s jakou je diváci každo-
ročně rozeberou, liší zhruba o dvě
či tři minuty.
„Naši fanoušci a diváci jsou na

tuto situaci dobře připraveni.
Sama znám spoustu lidí, kteří si ve
chvíli, kdy se zveřejní program, dě-
lají vlastní přehled, co by chtěli vi-
dět,“ uvedla.
Jedním z pravidelných návštěvní-

ků karlovarské přehlídky je
i Pražan Petr. Na dnešní 10. hodi-
nu, kdy začal předprodej, měl při-
pravený seznam více než dvacítky
snímků. Zvládl jich zarezervovat
šest.
„Mrzí mě jen to, že jsem se nedo-

stal na film Utoya. Věřím ale, že v
průběhu festivalu si k jeho zhléd-

nutí cestičku najdu,“ těšil
se. Letošní ročník pro něj bude vý-
jimečný hlavně proto, že téměř
půlku života na přehlídce na růz-
ných pozicích pracoval. „Jsem
moc rád, že si ho poprvé užiji jen
jako divák,“ zmínil.
Předprodej vstupenek se obešel

zcela bez komplikací. Organizátoři
ale upozornili, že pokud diváci ne-
budou rezervované projekce stí-
hat, neměli by zapomenout své re-
zervace zrušit. Klasický prodej val-
né většiny vstupenek ve dvou festi-
valových pokladnách hotelu Ther-
mal začne den před samotným za-
hájením, a to ve čtvrtek 28. června
v 9 hodin. V pátek od osmi
hodin ráno se přidají i ostatní po-
kladny v Thermalu, v Puppu či ve
stanovémměstečku.
Na festival pass si mohou diváci

denně zdarma vyzvednout až tři
vstupenky na tři různá filmová
představení. Vstupenky stojí 80
korun, případně 60 korun se sle-
vou. (ple)

Terry Giliam
režisér

Patří k nejvýraznějším současným
světovým režisérům. Proslavil
se jako člen legendární skupiny
Monty Pythonův létající cirkus
a spolu s Terrym Jonesem se podí-
lel na režii celovečerních filmových
projektů Pythonů.
V Karlových Varech představí svůj
nový film Muž, který zabil Dona
Quijota.
Terry Gilliam byl hostem festivalu
už v roce 2006. Tehdy osobně
představil film Krajina přílivu.

Anna Paquinová
herečka

Ve Varech představí společně s re-
žisérem StephenemMoyerem, sce-
náristou a hercem Denisem
O´Harem a producentkou Cerise
Hallam Larkinovou snímek Sklenka
na rozloučenou. Anna Paquinová
spolupracovala se Stevenem Spiel-
bergem, Cameronem Crowem či
Kennethem Lonerganem. Širokou
diváckou popularitu jí vynesla role
Roque v čtyřdílné komiksové sérii
X-man a také hlavní role
v televizním seriálu Pravá krev.

Tim Robbins
režisér, herec, hudebník

V hotelu Thermal převezme Křišťá-
lový globus za mimořádný umělec-
ký přínos světové kinematografii.
V Karlových Varech uvede své dva
autorské filmy Bob Roberts a Koléb-
ka ve větru, představí se také jako
hudebník na speciálním koncertě
ve středu 4. 7. v Karlovarském
městském divadle s kapelou Tim
Robbins and The Rogues Gallery
Band. V sobotu 30. 6. osobně uve-
de v Letním kině snímek Vykoupe-
ní z věznice Shawshank.

Rory Cochrane
herec

Českému publiku je známý přede-
vším díky televiznímu seriálu Krimi-
nálka Miami. Na karlovarské pře-
hlídce uvede film Hostiles.
Rory Cochrane vytvořil jednu ze
svých prvních rolí ve filmu Richar-
da Linklatera Omámení a zmatení,
zahrál si v hudební komedii
Na plný pecky či filmech The Low
Life and Dogtown. Hrál ve váleč-
ném dramatu Hartova válka, Tem-
ný obraz či Veřejní nepřátelé či v
roli detektiva.

SOKOLOV Téměř roční vyjednává-
ní je u konce. Vedení Karlovarské-
ho kraje podepsalo smlouvu se spo-
lečností Nemos Sokolov, která pro-
vozuje sokolovskou nemocnici. Ze
tří dokumentů je dnes jeden, který
je přehledný a jasně udává práva a
povinnosti obou stran.
Nově je ve smlouvě zakotvena po-

ložka o zákazu přetahování klíčo-
vých zdravotních zaměstnanců,
která je navíc pod pokutou jedno-
ho milionu korun. „Nemocnice So-
kolov podle smlouvy nesmí bez sou-
hlasu Kraje nebo Karlovarské kraj-
ské nemocnice uzavřít žádné ze
svých oddělení,“ uvedl krajský rad-

ní pro zdravotnictví Jan Bureš. To
by mělo zabránit tomu, aby se neo-
pakovala stejná situace jako při uza-
vření Gynekologicko-porodnické-
ho oddělení v Ostrově. Zároveň s
tímmá vedení nemocnice informač-
ní povinnost, kdy bude muset kraji
dokládat jasný přehled o stavu zdra-
votnického zařízení, jeho majetku,
koncepci a léčebném plánu.
„Máme také závazek, že vůči zdra-

votnímpojišťovnám budeme postu-
povat společně. Budeme jednotní a
nebudeme si navzájem konkuro-
vat,“ vysvětlil Bureš.
Nová smlouva má platnost do

konce roku 2029. (šmu)

KARLOVY VARY Pět politických
subjektů bude v podzimních vol-
bách usilovat o hlasy voličů pod
společnou hlavičkou Zvolitelní.
Lídr kandidátky, křesťanský demo-
krat Jan Klíma, hovoří o uskupení
jako o politické bombě Karlových
Varů.
Vedle křesťanských demokratů

tvoří tuto volební koalici ještě Svo-
bodní, Zelení a dvě uskupení zamě-
řená především na sport: PRO zdra-
ví a sport a Unie pro sport a zdraví.
„Už na jaře jsme si jako KDU – ČSL
začali tipovat možné partnery do
volební koalice. V té době už byli
domluvení Zelení, konstatoval Jan
Klíma. Většina oslovených stran a
uskupení však buď půjde do voleb

samostatně, nebo maximálně v
dvoukoalici. „V květnu jsme se
zkontaktovali s oběma sportovními
subjekty a Svobodnými, a konečná
podoba Zvolitelných byla na svě-
tě,“ vylíčil lídr kandidátky Zvolitel-
ných a jejich kandidát na primátora
Karlových Varů.
„Ve Zvolitelných se dala dohro-

mady skupina lidí, kteří spolu chtě-
jí spolupracovat ve všech oborech.
Z dosavadních jednání mám dobrý
pocit,“ konstatoval za Unii pro zdra-
ví a sport Roman Maleček. Uskupe-
ní bude považovat za úspěch zisk
pěti až šesti mandátů v karlovar-
ském zastupitelstvu.
„Tři už by téměř vedly k nespoko-

jenosti,“ uvedl Klíma. „Na druhou

stranu i deset mandátů není málo,“
kontroval Maleček.
Do předvolební kampaně chtějí

Zvolitelní investovat přibližně 200
tisíc korun. „Zhruba polovinu z
této částky uhradí politické strany,
další půlka půjde z kapes kandidá-

tů. Sponzory nemáme,“ nastínil fi-
nancování kampaně Jan Klíma. Pro-
gram zatím uskupení jen naznačilo.
„Hlavní programové priority bude-
me postupně představovat během
kampaně,“ vysvětlil Klíma. „Jed-
ním z největších problémů Karlo-
vých Varů je ale úbytek a stárnutí
obyvatel města,“ naznačil Dobro-
mil Přib (Svobodní).
Nové volební uskupení chce do

předvolebního boje vnést i humor.
Tomuodpovídal už nástup kandidá-
tů při první tiskové konferenci Zvo-
litelných. Napochodovali totiž
takřka po vojensku ve stejných trič-
kách s logem uskupení a za zvuku
motivu z filmu Superman.
— Petr Kozohorský

Thomasin Harcourt McKenziová
herečka

Je považována za jeden
z největších současných hereckých
příslibů. V Karlových Varech před-
staví film Beze stop režisérky Debry
Granikové, jejíž snímek Do morku
kostí získal 4 oscarové nominace,
včetně nominace pro Debru Graniko-
vou za nejlepší adaptovaný scénář.

Foto: archiv Film Servis Karlovy Vary,
AP, Jana Plechatá, MAFRA

Vedení kraje se po roce
dohodlo s Nemosem

První várka vstupenek
zmizela za pět minut

Jsme politická bomba, tvrdí Zvolitelní
„Jedním z největších
problémů Karlových
Varů je ale úbytek
a stárnutí obyvatel
města.“
Dobromil Přib, Svobodní


