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Karlovy Vary
SÁL KRAJSKÉ KNIHOVNY
Krajská knihovna, Dvory

Velmi (ne)uvěřitelé příběhy,
pořad s Josefem Škrábkem
Krajská knihovna Karlovy Vary zve na po-
řad z cyklu Velmi (ne)uvěřitelné příběhy.
V hlavním sále knihovny ve Dvorech se
představí autor úspěšných knih o čes-
ko-německé problematice Josef Škrábek

z Valče. Odpoví například na otázky, jak
se žilo po válce česko-německým rodi-
nám, jak vypadal komunisty zinscenova-
ný proces, v němž byl odsouzen na sedm
let pro pokus vlastizrady, nebo proč po
válkách vyhrávají poražení. Setkání zpest-
ří písničky dua Fellner a Helmer.

.................................................... čt 17:00

KARLOVY VARY Do životních ta-
jemství titulní postavy snímku Titta
Di Girolama se můžete ponořit
dnes od 19:30 hodin ve filmovém
klubu v kině Drahomíra.
Jeden z nejprogresivnějších a nej-

originálnějších současných ital-
ských režisérů Paolo Sorrentino vy-
tvořil v roce 2004 pozoruhodný
film Následky lásky. Rafinovaně v
něm zkombinoval prvky kriminál-
ního žánru s působivou analýzou
stárnoucího člověka, kterémumezi
prsty uniká život, a který už jen
nečinně pozoruje okolní svět bez
známky sentimentu či emoce.
Padesátník Titta vede extrémně

nudný, extrémně rutinní a extrém-
ně nezáživný život v blíže nespecifi-
kovaném švýcarském hotelu. Jeho
každodenní rutinu, která sestává
pouze z několika neměnných úko-
nů, však naruší láska a všechny pro-
blémy, které z ní vyplývají. Jeho do-
savadní život bez práce, plný samo-
ty, ticha, vykouřených cigaret a vy-

pitých skleniček v hotelovém baru,
se najednou začne měnit.
„Byl jsem v Sao Paulu v Brazílii. V

pětihvězdičkovém hotelu. V baru
pobitém dřevem, které by se hezky
vyjímalo v Tyrolsku, ale my byli v
Brazílii. Venku bylo 40°C. Často
jsem chodil do tohoto baru a, jako
podle hodinek, jsem vždy potkával
muže kolem padesátky, s plnovou-
sem a pivním pupkem. Elegantní a
evropský. Obchodník. Brazílie byla

tam za zdmi baru, ale on si toho ne-
všímal. Matně zíral na své pivo a na
televizi, čekal na jakési obchodní
jednání. Tak jsem to alespoň viděl
já,“ popsal první myšlenku vedoucí
k budoucímu filmu režisér Paolo
Sorrentino. „Nápad na tento sní-
mekmi tak přišel na mysl při tomto
pozorování. Ze zvědavosti se stala
posedlost: co dělají všichni tito ob-
chodníci v hotelích po celém světě?
O čem přemýšlí v tom nekonečném
tichu ztraceném v horkých, nepřá-
telských barech. Začal jsem si odpo-
vídat na tyto i další otázky.“
Sorrentinův originální snímek di-

vákovi nabízí vizuálně opojný filmo-
vý zážitek s precizní obrazovou sty-
lizací a podmanivým elektronic-
kým soundtrackem. Byl nomino-
ván na Zlatou palmu na MFF Can-
nes 2004, odnesl si řadu cen Davi-
da di Donatella a Italské národní
sdružení filmových novinářů mu
udělilo několik ocenění Stříbrná
stuha. — Petr Kulhánek, FK

Karlovy Vary
LÁZNĚ III
Symfonický koncert
Účinkují: Karlovarský symfonický orches-
tr, Ivo Kahánek – klavír a dirigent Martin
Lebel
Program: B. Smetana, F. Chopin, R. Schu-
mann

..................................................... čt 19.30

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387

Prší na habry – Nitky
Nový autorský projekt představí zhudeb-
něné básně francouzské básnířky Suzan-
ne Renaud a básníka a grafika Bohuslava
Reynka. ....................................... čt 19.30

Loket
HRAD
Zámecká 67, tel.: 352 684 648

Znouzectnost, Dukla Vozovna ... pá 20.00

Aš
LARITMA
Kostelní 1859/4

Horkýže slíže, Eternal Fire, Pokračující zá-
vada ............................................ pá 20.00

Mariánské Lázně
KLUB NA RAMPĚ
Vladimír 518

................................................... pá 20.20
Horkýže slíže

.................................................... so 18.00

Následky lásky Foto: archiv FK

Následky lásky uvidí diváci ve Varech

První výpravu za „Vel-
kou louži“ mají za se-
bou členové Klubu čes-
kých turistů při TJ Slo-
van Karlovy Vary. Vy-
pravili se na Kubu.
Vladimír Zedník
redaktor MF DNES

KARLOVY VARY Do země vedené
komunisty nikdo neemigroval, vrá-
tili se všichni, poznamenává žer-
tem předseda odboru Klubu čes-
kých turistů František Wohlmuth.
„Připomínku Karlových Varů - Be-
cherovku, kterou jsem si koupil v
brzkém ránu na zahřátí až na praž-
ském letišti po odbavení - mi sebra-
li v Paříži při předletové kontrole.
A na zpáteční cestě považovali za
případnou teroristickou zbraň i
pěnu na holení. To snad byly jedi-
né drobné nepříjemnosti,“ vzpomí-
ná František Wohlmuth na kubán-
skou anabázi. Trvala od 25. února
do 14. března.

Máte s turisty prochozené Kruš-
né hory i celou republiku.
Předloni jste byli na Madeiře,
loni v Makedonii a v Albánii. Co
vám ještě do sbírky chybělo?
Třeba návštěva kubánské džungle.
Prošli jsme si ji dvakrát s místními
průvodci. Většinou jsou to vysoko-
školští učitelé. Připadali jsme si tro-
chu jako v pražské botanické zahra-
dě Fata Morgána v Troji. Jenže jsme
byli tisíce kilometrů od ní a brodili
se řekou amohli ochutnat nám zná-
mé i neznámé tropické plody. V po-
hoří Guanayara, kam nás dopravili
ruské terénní náklaďáky ZIL, jsme
se dokonce pod velkým vodopá-
demEl Rocio koupali v jezírku Poza
el Venao.
Každý den jsme měli v programu

tři až pět lokalit, které jsme prošli.
Procestovali jsme celou Kubu od vý-
chodu až na západ. Z Havany na vý-
chod k Santiagu jsme se přemístili
letecky ruským Antonovem a zpět
jsme se pomalu vraceli čínským lu-
xusním klimatizovaným autobu-
sem. Těch tam jezdí s turisty stov-
ky. Na rozdíl od místních, kteří se
přepravují na korbách upravených
náklaďáků jako u nás skot. Cesta to
byla dlouhá, neboť celý ostrovměří
1 300 kilometrů. Připadáte si při
jízdě po Kubě jako při projížďce sa-
fari, všude se volně pasou koně,
krávy s telaty, býci, kozy a další zví-
řectvo.
Na celém ostrově je červená půda

a nepředstavitelné množství růz-
ných druhů palem.

Když jste někomu vysvětlili, že
jste z KarlovýchVarů, řeklo to li-
dem něco?
Určitě mezi pracovníky turistické-
ho ruchu. Ti znají největší české láz-
ně. Běžní občané sotva. V několika
případech jsme se setkali s lidmi,
kteří se nám sami přihlásili, když
slyšeli, že mluvíme česky. V jedné
restauraci to byl Kubánec, který u
nás vystudoval vysokou školu, další
Kubánci v Československu pracova-
li v 70. a 80. létech.

Vyměnili byste Havanu zaKarlo-
vy Vary?
Já osobně od listopadu do února -
spíše ale za krásná města Trinidad
nebo Confuegos na břehu Karibské-
ho moře, jinak pochopitelně ne. I
když člověk obecně na Kubě má
mnohem menší náklady na topení
i oblečení. Stačí pár triček a kraťa-
sy. Ale Havanu máme každoročně
v Karlových Varech při mezinárod-
ním filmovém festivalu. Kamkoliv
totiž mezi Kubánce přijdete, všude
hraje místní kapela. Je to jako při
festivalu v Karlových Varech, kde
je spousta kulturních akcí a před
festivalovýmpalácemThermal i jin-
de se nabízejí koncerty. Havanu za
Vary bych tedy neměnil, ale chtěl
bych při tomto zájezdu na Kubu sla-
vit své narozeniny.
Necelou polovinu naší třicetičlen-

né výpravy tvořili turisté Karlových
Varů, Ostrova a okolí, zbytek byli
cizí účastníci zájezdu. Jeden z nich,
mašinfíra z Českých Budějovic sla-
vil čtyřicátiny a všechny pozval do
baru s tím, že platí vše, co si kdo vy-
bere. Uměl si oslavu narozenin vy-
brat, protože bylo vše ve čtyř hvěz-
dičkovém hotelu all inclusive, a
tedy zadarmo. To se to zve na osla-
vu!

Je něco na Kubě lepší než ve Va-
rech? Třebaměstská doprava?
Ta je na Kubě mnohem ekologičtěj-
ší. Hezky symbolizuje velmi velký
rozdíl mezi chudým východema re-
lativně bohatším západem. Na vý-
chodě země v Baracoa, kde mimo-
chodem prvně přistál Kryštof Ko-
lumbus, vás vozí v rikšách, do kte-
rých jsou zapřažení lidé. Směrem
na západ se postupně do rikš zapřa-
hají oslíci a koně, pak už i motory.
V Havaně kromě kočárů s koňmi,
které známe i z Varů, se můžete po-
vozit ohromnými populárními ame-
rickými auty z 50. a 60. let.

Když jsme u těch Karlových
Varů.Měli jste s nimi nějaký kon-
takt?
Na Kubě je přístup na internet
téměř vyloučen. Byli jsme odkázáni
jen na mobil a esemesky. Také to

po návratu náležitě poznáváme na
fakturách za telefon. Měli jsme tak
představu, co se doma děje. Každý
z nás hlásil ostatním, s kýmmluvil a
co se ve Varech děje. Věděli jsme
třeba, že tam napadly tři centimet-
ry sněhu, nebo že tam tři dny krás-
ně svítilo sluníčko. Rozdíl mezi tep-
lotami byl desetinásobný - 3,5 stup-
ně a 35 stupňů.

Připomínalo vám něco na Kubě
někdejší socialismus v Českoslo-
vensku? Říkalo se u nás třeba -
Kdonekrade ani hodinu, okrádá
rodinu.
Celá řada lidí pracuje v turistickém
průmyslu a jsou dost spokojení,
protože dostávají diškrece. Viděli
jsme třeba, že když obsluha hotelo-
vého baru jde z práce domů, tak si
pod sako přibalí nějakou tu láhev
rumu. Nikdo totiž není schopný

zkontrolovat, kolik toho obsluha
nalila.
Na Kubě je povoleno ubytovávat

turisty v soukromí, tam se také dá
při určité šikovnosti ošidit úřady a
přivydělávat si. Zážitků, pocitů a

vjemů z návštěvy Kuby je nesmírně
mnoho a dalo by se o nich hovořit
hodiny, ale jejich prožití je nesděli-
telné. Proto doporučuji každému
tento ostrov navštívit tím spíše, že
se rýsuje naděje, že v nedaleké bu-
doucnosti dojde k narovnání vzta-
hů s USA.

Necháte v klubu turistů boty z
toulavého telete na čas odpoči-
nout?
Ne. Sice jsme se vykoupali v Karibi-
ku i Atlantiku, ale v dubnu se chys-
táme do italské Ligurie. Kuba byla
jen takový bonbónek mimo plán.
Příští rok se zúčastníme zase po
pěti letech evropského Euroranda
na švédskémostrově Gotland a uva-
žujeme nesměle o Asii a našim cí-
lem by měl být Vietnam nebo Írán.
Samozřejmě v první řadě chceme
chodit po naší české zemi.

Karlovy Vary
MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, tel.: 353 225 537

Maksim Komaro
Slapstick sonata
Cirk La Putyka, Circo Aereo

.......................... .......................... čt 19.30

Mariánské Lázně
MĚSTSKÉ DIVADLO
Třebízského 106, tel.: 354 622 036

Saul O´Hara
Oženit se, to je vždycky riziko
Vražda nebo rozvod? Touto otázkou a
nejen jí se autor zabývá ve své komedii s
detektivní zápletkou, ve které řeší svéráz-
ným způsobem odvěké vztahy mezi lidmi
a majetkem.

.................................................... čt 19.30

INZERCE

NaKuběBrodění přes řeku Duaba v džungli Jungla de John. Foto: FrantišekWohlmuth

FrantišekWohlmuthPředseda TJ
SlovanKarlovy Vary vede i tamní tu-

risty. Foto: archiv

Tip Setkání

Hudba Program

Karlovarští turisté chtěli poznat
džungli, tak si vyjeli na Kubu

Divadlo Kam dnes


