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Spokojení trenéři Hana Fišáková, 
Vladimír Kafka. (Foto ZŠ Úšovice)

Mokré vysvědčení 
dostali i trenéři

Po úspěšném absolvování plavec-
kého kurzu obdrželi žáci všech 
třetích tříd ZŠ Úšovice „Mokré 
vysvědčení“. 

Od této chvíle již není mezi žáky 
nikdo, kdo by se vody bál. Od svých 
vyučujících plavání, Hany Fišákové 
a Vladimíra Kafky, obdrželi diplomy, 
které jim budou připomínat, jak dobrý-
mi plavci se stali. A protože byla velká 
spokojenost i na druhé straně, získali 
diplomy, medaile a symbolické kach-
ničky i jejich trenéři. Děkujeme!

(Alena Hálová)

Putování 2017 – Návrat k pramenům
Akce na podporu osvěty autismu - Putování je pátý ročník osvětové akce – putování dospělých autistů po 
České republice od města k městu. Na konci většiny dní je uspořádána beseda o životě lidí s autismem jako 
příležitost zeptat se putujících na cokoli, na některých se objeví různí odborníci na autismus nebo lidé, kteří 
jsou s autismem nějak spjati. 

V některých městech, kterými budou putující procházet, 
proběhnou též zdravice se zástupci těchto měst a jsou připra-
veny další doprovodné akce. Letošní trasa bude mít 286 km 
a putující tuto vzdálenost ujdou v období od 2. do 13. dub-
na – tentokrát krajem tzv. západních Čech. Letošní téma jsou  
přírodní prameny a zřídla. Podtitul letošního ročníku zní „Ná-
vrat k pramenům“. Putování začalo už v sobotu 1. dubna 2016 
v Chomutově, kde proběhla první beseda a slavnostní zahá-
jení letošního čtvrtého ročníku a hned 2. dubna na Světový 
den autismu vyrazili poutníci na cestu, která končí 13. dubna 
v Plzni. Nezůstávejte lhostejní, přijďte, přidejte se - uděláte 
něco pro své zdraví a podpoříte dobrou věc!
Etapy od 8. 4.:
• 8. 4. Františkovy Lázně – Cheb, 8 km, beseda

• 9. 4. Cheb – Lázně Kynžvart, 27 km
• 10. 4. Lázně Kynžvart – Mariánské Lázně, 10 km, be-
seda (Start: v 11:00 Městský úřad Lázně Kynžvart, nám. 
Republiky 1. Cíl: do 14:00 Informační centrum koloná-
da Mariánské Lázně. Beseda: v 18:00 Městská knihovna, 
Hlavní tř.370/3, Mariánské Lázně. Host: Michal Roška-
ňuk, putující: Vojtěch Bartošík, Radek Čihák
• 11.4. 2017 úterý - Mariánské Lázně → Klášter Teplá → 
Konstantinovy Lázně, 30km, start: v 8:00 Informační centrum 
kolonáda
• 12. 4. Konstantinovy Lázně – Stříbro, 20 km
• 13. 4. Stříbro – Plzeň, 35 km, beseda, zakončení Putování
Bližší informace:
www.adventor.org/putovani-2017

Výměna řidičských 
průkazů

Probíhá masivní výměna řidičských 
průkazů, u kterých končí jejich platnost. 

Spolu s podáním žádosti o výměnu 
nebo vydání RP je stále nutné přiložit 
kromě dokladu totožnosti i průkazovou 
fotografi i o rozměru 35 x 45 mm, ne 
starší pěti let.               Vladimír Studený

ilustrační foto (Foto archiv spol. Veolia)

Náklady na teplo se pro občany v roce 2016 snížily
Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně investovala za posledních 8 let přes 245 milionů korun do 
údržby, obnovy, modernizace a ekologizace tepelných zařízení. Teplárna i veškerá soustava sítí dálkového 
vytápění je vlastněna městem Mariánské Lázně. Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně má teplárnu 
od města pronajatu a je jejím provozovatelem.

Významná část výše uvedených prostředků byla využita 
pro výstavbu nového biozdroje pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla a to z obnovitelných zdrojů energie. Ten-
to nový moderní zdroj byl uveden do provozu na konci roku 
2013. Původně dovážená fosilní paliva byla v rámci projektu 
nahrazena ekologičtější a  současně levnější místní biomasou. 
Zavedení nové technologie mělo pozitivní vliv na snížení 
celkových emisí skleníkových plynů, na snížení vstupních 
nákladů a také na snížení cen pro konečné zákazníky. Díky 
spalování levnější biomasy a vlivu počasí zaplatili občané 
v roce 2016 za dodávky tepla o 11% méně, než tomu bylo 
v roce 2013, tedy před zprovozněním biozdroje.

Veolia v Mariánských Lázních v nastoleném trendu inves-

tic do zařízení pokračovala i po výstavbě biozdroje. V rámci 
původního zařízení byl v roce 2014 u kotle na spalování zem-
ního plynu a těžkého topného oleje instalován nízkoemisní 
plynový hořák. Ten již svými parametry splňuje požadavky 
na nové emisní limity, které budou pro toto zařízení platit od 
roku 2020. Druhý kotel bude obdobným hořákem vybaven 
v roce 2019. Obě investice výrazným způsobem přispějí 
k dalšímu zlepšení ovzduší v našem městě, a to zejména 
v oblasti produkce emisí NOx a CO2.

Vedle ekologizačních opatření jsou nemalé prostředky 
vynakládány i na obnovu a údržbu sekundárních sítí, čímž 
dochází k neustálému navyšování spolehlivosti a efektivity 
dodávek tepelné energie pro obyvatelé města.   (Pavel Kolář)
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Pedagogická konference byla zahájena v neděli večer krásným koncertem v pravoslavném 
kostele umělci Tomášem Bastlem a Venuší Zaoralovou. Foto B. Chlad

Dobroty nejen dobře vypadaly, ale i výborně 
chutnaly. (Foto M. Turková)

www.faircredit.cz
www.vydelejtesivic.cz

měs , p

Náborový příspěvek

 5 000,- Kč/měsíc, právě TEĎ

redit.cz

Začněte s námi! 
Hledáme posily 
do našeho 
obchodního týmu

Studenti se prezentovali na jedničku
Dne 23.3.2017 uspořádala Hotelová škola M.L. ve společenském domě Casino Den žákovských dovedností. 
Jak už název napovídá, studenti zde předvedli vše, co se v praxi naučili. 

Dorazilo několik tříd ze základních 
škol,  pro něž byly připraveny soutěže 
v zajímavých disciplínách, jako třeba 
v loupání jablka, šlehání bílků apod. 
Zároveň si mohli otestovat, zda by je 
hotelnictví bavilo studovat. Všichni pří-
tomní s nadšením ochutnávali spoustu 
lákavých specialit. 

Celý den byl naplněn zábavným pro-
gramem, v němž se představilo několik 
tanečníků a zpěváků a kterým prová-
zeli moderátoři Eliška Fialová, Martin 
Honsig a Nikol Růžičková s Petrem 
Černým. Pro zajímavost už je třeba jen 
dodat, že již podruhé se tato akce spojila 
i s gastronomickým veletrhem.  

(M. Turková)

Zápis dětí do 
mateřských škol

ve čtvrtek 4. května 2017
Zápis dětí do mateřských škol bude 

probíhat na uvedených mateřských ško-
lách v Mariánských Lázních ve čtvrtek 
4. května 2017. Zapsané děti budou 
přijaty k předškolnímu vzdělávání od 
1. září 2017.       Hana Javorská, odbor  
školství, Městský úřad Mariánské Lázně

Zápis dětí do ZŠ 
do 1. tříd základních škol v Ma-
riánských Lázních pro školní rok 
2017/2018 se bude konat
• v pondělí  10. dubna 2017 od 14.00 do 
18.00 hodin,
• v úterý  11. dubna 2017 od 14.00 do 
17.00 hodin, v ZŠ Vítězství ML bude 
zápis probíhat pouze
• v pondělí  10. dubna 2017 od 14.00 do 
16.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti po od-
kladu povinné školní docházky. Rodiče 
nebo zákonní zástupci, kteří přivedou 
děti k zápisu, přinesou s sebou rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 
děti umisťovali do „spádové školy“ 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
Města Mariánské Lázně č. 9/2016 o škol-
ských obvodech základních škol, které 
jsou níže uvedeny. O případné změně 
školy rozhodne na žádost zákonného zá-
stupce po zápisu příslušný ředitel školy.

Posun zápisu 
nesníží počet odkladů 

školní docházky
To si myslí více než 62 procent 
dotázaných učitelek a učitelů MŠ 

Kdo a jak bude kontrolovat děti, kte-
ré by měly v rámci povinného předškol-
ního vzdělávání navštěvovat MŠ a ne-
dorazí? Jakým způsobem se bude řešit 
jejich omlouvání? A v neposlední řadě, 
jak bude probíhat přezkoušení dětí, kte-
ré budou individuálně vzdělávat rodiče 
doma? Nejen odpovědi na tyto otázky 
hledají v těchto dnech učitelky a učitelé, 
kteří odpovídali v bleskovém dotazní-
kovém šetření. To realizovala nezisko-
vá organizace EDUkační LABoratoř 
(EDULAB) v 16 Metodických centrech 
pro předškolní vzdělávání projektu 
Školka hrou ve spolupráci s časopisem 
Poradce ředitelky MŠ. Zapojilo se do 
něj 85 pedagogů.   (Alena Maršálková)

V Mariánských Lázních proběhla 
VI. mezinárodní pedagogická konference

Ofi ciální zahájení této akce se konalo v městském muzeu za přítomnos-
ti více než 100 ruských, českých, chorvatských, bulharských a dalších 
pedagogů, zástupců pravoslavné církve a Mezinárodního všeslovan-
ského výboru. 

Organizoval ji Ruský dům v Mariánských Lázních za podpory odboru školství 
vlády Moskvy, administrativní správy KK, Mariánských Lázní a Generálního kon-
zula  RF v Karlových Varech Sergeje Lavrova, který byl přítomen, stejně tak sta-
rosta města Petr Třešňák. Téma, o němž se během konference diskutovalo, znělo: 
„Spolupráce školy, rodiny a společnosti v procesu mravní výchovy osobnosti dospí-
vající mládeže“. Program konference byl zaměřen na výměnu zkušeností mezi před-
staviteli vzdělávacích systémů v Rusku a Evropě. V této oblasti jsou určitě všude 
ještě velké rezervy a je třeba o těchto problémech hovořit, radit se, přejímat dobré 
zkušenosti. Vždyť jde o výchovu budoucnosti Evropy. Kromě referátů a diskusí 
k nim měli účastníci pobyt naplněný poznáváním Karlovarského kraje, návštěvou 
škol a také výletem do našeho hlavního města.                                                  (dkp)

Nikola Hrdá
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

prodej reklamy do MLN, 
partnerství novin

B 775 980 988, e-mail: nikola.hrda@seznam.cz

Ředitelka Základní školy Čtyřlístek 
Mgr. Lucie Straková vyhlašuje

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2017/2018 a to ve dnech
• 7.4. 2017 (pátek) v 16.00 – 18.00 ho-
din
• 8.4. 2017 (sobota) v 10.00 – 12.00 ho-
din do lesní mateřské školy
• 5.5. 2017 (pátek)  16.00 – 18.00 hodin
• 6.5. 2017 (sobota) 10.00 – 12.00 hodin
Lesní mateřská škola je zapsána v rejs-
tříku škol a školských zařízení MŠMT.

Základní škola  Čtyřlístek, š.p.o.
605 84 05 09, 778040225
web: www.ctyrlistekml.cz

Bazén byl 
převeden na SMS

RM  schválila převedení městského 
bazénu k datu 1. 4. 2017 do správy pří-
spěvkové organizace SPRÁVA MĚST-
SKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková 
organizace.                       (Usnesení MR)



Strana 3 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 7. duben 2017

Miroslava Bláhová na svém pracovišti. 
Foto D. Kurc

Sbírka farní charity
Na četné dotazy a přání klientů jsme 
se rozhodli opět uspořádat jarní cha-
ritní sbírku, 

která se uskuteční ve středu 26. dub-
na 2017, jako obvykle v přízemí MěÚ 
v Mar. Lázních od 9:00 do 17:30 hod. 
a v Nové moštárně (palírna) v Klimen-
tově od 14:00 do 17:00 hod. Sbírka je 
určena pro lidi, kteří se ocitli v nouzi,  
např. uprchlické tábory, centra pro bez-
domovce, dětské domovy, kojenecké 
ústavy a ústavy sociální péče. 

Dárcovský sortiment zůstává stejný: 
ošacení, lůžkoviny, ručníky, ubrusy, 
záclony, látky, vlny, příze, deky, spací 
pytle (pouze nepoškozené), školní braš-
ny, kožené i koženkové oblečení, pravé 
i umělé kožichy (pouze nepoškozené), 
nádobí skleněné, porcelánové i kovové, 
prací a čistící prostředky, hygienické 
a toaletní potřeby. Z ekologických dů-
vodů nemůžeme přijímat: chladničky 
a mrazáky, televizory, počítače a ob-
razovky a jiné velké elektrospotřebi-
če. Pokud přinesete darované věci již 
v krabicích nebo v pytlech, ušetříte na-
šim dobrovolníkům práci.

Souběžná fi nanční sbírka bude opět 
věnována Domu pro občany bez vlast-
ního bytu v Mar. Lázních. Č. účtu 
2648062/0300, VS 037.

Vám všem, kteří velkomyslně přispě-
jete svými dary věcnými nebo fi nanční-
mi, jménem potřebných předem děkuje-
me.                 Kolektiv Farní charity ML

Nízkoprahový klub RESTART pomáhá
Nízkoprahové zařízení je sociální služba defi novaná v zákoně o sociál-
ních službách. Nízkoprahové = snadno dostupné a klientům zpravidla 
bezplatně poskytuje pomoc.

V Mariánských Lázních je to Kotec 
s nízkoprahovým klubem RESTART 
(dále ještě Centrum podpory rodiny 
a Terénní programy), do kterého přichá-
zejí děti od 10 do 18 let z Mariánských 
Lázní a okolí, nebo rodiče, jejichž děti 
mají problémy. Klub předchází a zmír-
ňuje ohrožení související s předčasným 
ukončením školní docházky, narušený-
mi vztahy, nezaměstnaností, socio-kul-
turními rozdíly, raným rodičovstvím, 
pohlavními nemocemi nebo závislostí. 
Ukazuje klientům možnosti trávení 
volného času, jak vycházet lépe se svým okolím, kam se obrátit, pokud něco po-
třebují, poradí, jak se lépe orientovat v životních situacích a  poznávat sama  sebe, 
zvládat lépe školu, zvýšit možnost sebeuplatnění na trhu práce a naučit se něco 
nového. Všechno je anonymní, bezplatné a dobrovolné s individuálním přístu-
pem, volným vstupem a pobytem v zařízení. Všichni respektují práva klientů, kteří 
v klubu Restart najdou: základní sociální poradenství a informace z oblasti sociální, 
zdravotní, právní, podporu v krizi, motivaci k dosažení vlastních cílů, volnočasové 
aktivity, doučování, preventivní programy vzdělávání a seberozvoj.

Restart vede Miroslava Bláhová, DiS a další zaměstnanec je Markéta Koktová, 
pracovnice v soc. službách. Do prezentace tohoto zařízení doplnily několik odpovědí:

Kolik klientů vás zhruba navštěvuje? – Denně zhruba kolem 10 dětí.
V kterém věku vás nejvíc potřebují? - Nejvíce do 15 let věku.
Vyhledávají vás také rodiče problémových dětí? - Další službou organizace 

KOTEC o.p.s. je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s názvem Centrum 
podpory rodiny. Tato služba působí v Mariánských Lázních a okolních obcích a je 
zde pro rodiny s dětmi do 18 let věku, dále pro budoucí maminky i pro neúplné ro-
diny. Našimi klienty jsou rodiny s dítětem (dětmi), u kterého existují rizika ohrožení 
jeho vývoje, nebo je ohroženo dlouhodobou obtížnou sociální situací, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci řešit. Služba je poskytována bezplatně a je ambulantní 
a terénní, tzn., že s klienty pracujeme jak u nás v kanceláři, tak u nich doma. Mohou 
se na nás obrátit v případě: starostí o dítě, o jeho zdraví, péči a výchovu • řešení 
dluhů •  jednání s úřady, lékaři, se školou • při hledání zaměstnání • pomoci s vypl-
ňováním různých dokumentů, se sepsáním životopisu atd. • pomoci v krizi

Vidíte často úspěšnost své práce? - Klub je v Mariánských Lázních více než 
deset let. Dostává se nám pozitivní zpětné vazby i od bývalých, dnes již dospělých 
klientů. Často hovoří o tom, že klub byl pro ně místem, kde se nebáli zeptat, řešit 
problémy co je trápí. Získávají zde mnoho informací a učí se zde slušnému chování 
(v klubu jsou základní pravidla, která se musí dodržovat).                                 (dkp)
Další údaje na: http://www.kotec.cz/regiony/marianske-lazne/centrum-podpory-rodiny/ www.golfkynzvart.cz
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Změna pracovní doby
Z provozních důvodů bude lékárna 
Alma otevřena na přechodnou dobu od 
pondělí do pátku od 7.30 - 16.00 hod. 
Děkujeme za pochopení.

Denisa Doff ková, Tadeáš Šorejs a Petr Krajňák s předsedou poroty 
Daliborem Bártou. Foto archiv ZUŠ

Krajské kolo soutěže dechových a jazzových orchestrů
ZUŠ Fryderyka Chopina pořádala 25. března 2017 krajské kolo soutěže dechových a jazzových orchestrů. 
V kategorii dechových orchestrů byl jediný soutěžící – DOM ZUŠ F. Chopina s dirigentem Josefem Koreisem. 

Tento dechový orchestr je jediným školním dechovým 
orchestrem v Karlovarském kraji. Orchestr svým výkonem 
přesvědčil porotu k bodovému hodnocení, které podle pravi-
del znamená první místo v krajské soutěži. Zvláštní cenu po-
roty dostali dva žáci – Denisa Doff ková za sólový výkon ve 
skladbě pro pikolu a orchestr a Petr Krajňák za vynikající hru 
na bicí nástroje. Sobotní program pokračoval soutěží jazzo-
vých orchestrů. Přijelo celkem deset souborů z celého kraje. 

Výkony všech souborů hodnotila porota velmi pozitivně, 
tomu napovídají i ceny, byla udělena pouze první a druhá mís-
ta. Postupující do národního fi nále soutěže vybrala sedmičlenná 
porota podle celkového bodového hodnocení. Absolutním vítě-
zem soutěže se stal Big Band ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (um. ved. 
Milan Krajíc), jehož výkon měl naprosto profesionální parametry.  
Výrazně uspěl Junior Dixieland (um. ved. Bedřich Smrčka), kte-
rý je mezi třemi postupujícími soubory. Ty budou reprezentovat 
Mariánské Lázně a Karlovarský kraj v národní soutěži jazzových 
orchestrů. Výkony  soutěžících souborů posuzovala odborná 
sedmičlenná porota, ve které nechyběli učitelé z konzervatoří 
a další vynikající hudebníci. Postupujícím přejeme hodně štěstí 
v reprezentaci kraje na národní soutěži! Velké poděkování patří 
sponzorům, kteří nám umožnili uspořádat důstojně jak okresní 
kolo soutěže na klavír, tak organizačně náročnou soutěž orches-
trů, které se zúčastnilo 186 soutěžících v jedenácti orchestrech.                                

                                                                                  (Petr Čech)



Všichni tři malí klavíristé ze třídy paní 
učitelky Marie Skalkové postupují do 

celostátního kola. Zleva Klárka Skalková, 
Sebastian Cretan a Denisa Pěnkavová. 

(Foto K. Cretan)
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Renault doporučuje

Renault MEGANE
Technologií k úspěchu

Nový

Nabídka platí od 20. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Uvedená cena platí pro Nový MEGANE v provedení 5dveřový hatchback při využití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními 

podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault MEGANE: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO
2
 95–144 (g/km); Nový MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO

2
 95–144 (g/km); Nový MEGANE GrandCoupé: spotřeba 

3,4–8,7 (l/100 km), emise CO
2
 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renault.cz

Od 

319 900 Kč
5 let záruka

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město 
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889

www.renaultdealer.cz

Plzeňská 608/17, Mariánské Lázně, Tel.: +420 354 623 851,
www.primocar.cz

přidejte si nás na facebooku: Primo Car Mariánské Lázně

Divadlo Járy Cimrmana 
v Městském muzeu 

Mariánské Lázně
4. května 2017 se v odpoledních 
hodinách uskuteční vernisáž vý-
stavy fotografi í Petra Hechta „Di-
vadlo Járy Cimrmana“.  

Výstava vznikla k oslavě 50. výročí 
činnosti tohoto legendárního divadla. 
Autor výstavy, fotograf Petr Hecht, je 
nejen ofi ciálním fotografem divadla, ale 
také jeho kulisákem. V divadle začínal 
fotografovat již v roce 1996 a rok na to 
se stal již ofi ciálním fotografem divadla 
a také jeho kulisákem. Jeho fotografi e 
nám tak představí nejen členy divadel-
ního souboru, ale také zákulisí divadla a 
jeho představení. Výstavu uvede zaklá-
dající člen divadla, scénárista, dramatik 
a herec pan Zdeněk Svěrák.

Mezinárodní den muzeí oslavíme 
v rámci zahájení lázeňské sezóny 13. 
května 2015 volným vstupem do pro-
stor Městského muzea a Galerie Goe-
the.                               (Marie Plešáková)

Dívky byly velmi půvabné. 
(Foto M. Turková)

Jarní ples 
uzavřel sezónu

V sobotu 18.3.2017 se konal ve 
společenském domě Casino jarní 
ples Akordeonového orchestru 
Alexandra Smutného. 

Celým večerem  provázel mode-
rátor Alexandr Komarnický a k tanci 
a k poslechu hrál Concordia Band. Hos-
tem společenské události byla zpěvač-
ka Radka Fišarová. Od akordeonistů 
zazněly písně jako „I will follow him“ 
nebo „Bohemian Rhapsody“ a hosté si 
později společně zazpívali známé české 
písně. Tento ples je již neodmyslitelnou 
součástí plesové sezóny a svou atmosfé-
rou úžasný. Orchestr se postaral o skvě-
lou zábavu a celá akce dopadla opět na 
výbornou.                          (M. Turková)  

Malí klavíristé uspěli na výbornou
Vítězové okresního kola soutěže MŠMT ve hře na klavír ze ZUŠ F. Chopina 
(Klára Skalková, Denisa Pěnkavová a Sebastian Cretan, všichni od paní učitel-
ky Marie Skalkové), reprezentovali svoji ZUŠ F. Chopina (a chebský  okres) 
v krajském kole této soutěže, letos konané v Sokolově. 

Všichni tři soutěžící patří – s ohledem na datum narození – k těm mladším ve svých 
soutěžních kategoriích, a tudíž měli mírný věkový handicap oproti svým soupeřům. Jak ale 
bylo možno slyšet už v kole okresním, věk není rozhodujícím měřítkem pro klavírní um. 
S velkým nadhledem a suverenitou přednesli všichni tři mladí klavíristé z Mar.Lázní v sále 
sokolovské ZUŠ svůj soutěžní program. Výběrem repertoáru a jeho provedením vybočova-
li z měřítek své kategorie, což odborná porota, složená zejména z profesorů konzervatoří, 
zaznamenala a náležitě bodově ohodnotila. Celkový počet soutěžících byl 31, postupových 
míst do Ústředního kola jen osm, a tak je obrovským (ale zaslouženým) úspěchem, že tři 
z těchto osmi míst patří reprezentantům mariánskolázeňské ZUŠ –  Sebastianu Cretanovi, 
Denise Pěnkavové a Kláře Skalkové, kteří se za měsíc představí na republikovém kole 
v Praze! Jejich vyučující Marie Skalková obdržela zároveň „Ocenění za přípravu žáků na 
soutěž“,  čímž zářivý úspěch své klavírní třídy ještě znásobila. Všem soutěžícím patří ob-
rovská gratulace a hodně štěstí v Praze mezi nejlepšími klavíristy ČR!                (K.Cretan) 

Kytaristé v krajském kole. Foto archiv ZUŠ

Velkým úspěchem skonči-
la krajská soutěž ve hře na 
kytaru pro kytaristy ze ZUŠ 
F. Chopina. 

Vystoupili zde celkem tři sólisté 
a čtyři soubory z Mariánských 
Lázní. Všichni získali první ceny. 
Z celkového počtu 31 souborů 
a sólistů v krajském kole po-
stoupilo do národního fi nále pět 
sólistů a dva soubory. Z těchto 
postupujících je z Mariánských 
Lázní Patrik Novák a kytarové 
kvarteto (Indra, Nguyen, Grau-
lich, Suchánek, uč. T. Honzírek) 
a kytarové duo (Černý, Janoch, 
uč. A. Kotlar).  Na základě do-
saženého bodového hodnocení 
se stal absolutním vítězem celé 
soutěže Marek Brštiak ze třídy 
Tima Honzírka. Všem úspěšným 
žákům gratulujeme a postupu-
jícím přejeme hodně úspěchů 
v národním kole!       (Petr Čech)

Kytaristé v krajském kole soutěže v Kraslicích
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Zastoupení ve 
výtvarné soutěži mají 

i Mariánské Lázně
Na začátku tohoto roku vyhlási-
la hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová soutěž pro senio-
ry s názvem „Věk pro nás není pře-
kážkou“. 

Jejím cílem bylo ukázat, že i v pokro-
čilém věku se dá žít aktivně a výtvarně 
tvořit. Na adresu krajského úřadu dora-
zilo rekordních 66 prací. Autoři těch nej-
lepších si včera odnesli hodnotné ceny 
v podobě dárkových košů a publikací 
o regionu. Mariánské Lázně reprezentoval 
Václav Maršík a získal 3. místo v katego-
rii Ruční práce za Madonu s děťátkem. 

(Veronika Severová, kráceno)

Hejtmanka jednala s ministryní 
práce a sociálních věcí

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová se sešla s minist-
ryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. 

Mezi témata společného jednání patřila problematika navýšení platů pracovníků 
v sociálních službách, podpora projektu „Obědy do škol“, či představení dalších 
možností spolupráce v oblasti čerpání dotací. V úvodu jednání se řešila otázka na-
výšení platů pracovníků v sociálních službách. Těm by se měly podle návrhu MPSV 
zvýšit o pět procent od prvního července tohoto roku. Ovšem nesmí se opakovat 
situace, kdy ministři rozhodnou o zvýšení mezd, ale neřeknou, jak to udělat a kde na 
to vzít potřebné peníze. • Dalším probíraným tématem byl projekt „Obědy do škol“. 
V polovině března MPSV vyhlásilo v pořadí již třetí výzvu v rámci Operačního 
programu Potravinové a materiální pomoci, která si klade za cíl zabezpečit školní 
stravování u dětí, jejichž rodiny se nacházejí v tíživé životní situaci. „Velmi mě 
potěšilo její ujištění, že v této věci již jedná tak, aby i tato skupina na pomoc dosáh-
la,“ uvedla hejtmanka. Na řadu přišla i diskuze o takzvaném obchodu s chudobou. 
V závěru jednání pak zástupci MPSV představili další možnosti spolupráce v oblas-
ti čerpání dotací, například chystanou výzvu na vybrané sociální aktivity.

 (Veronika Severová, kráceno)

Sokolov má nové 
lůžkové oddělení
Nové pokoje pro pacienty i moderní 
zázemí pro lékaře a sestry nabízí od 
nynějška nové lůžkové oddělení v pa-
vilonu B Nemocnice Sokolov. 

Karlovarský kraj nechal provést 
kompletní rekonstrukci 3. nadzemního 
podlaží pavilonu a celou stavbu fi nan-
coval. Přestavbou prostor v pavilonu B 
vzniklo moderní lůžkové oddělení, kte-
ré bude sloužit pro pacienty ortopedie. 
Celková kapacita 40 lůžek znamená, že 
bude mít tento chirurgický obor oproti 
minulému období v sokolovské nemoc-
nici o 20 lůžek navíc. Samozřejmostí 
je i vyšetřovna a prostory pro lékaře, 
zdravotní sestry a další personál. Kraj 
na tuto stavební akci vynaložil ze svého 
rozpočtu 36, 2 milionu korun. Věřím, že 
když už budou muset nemocní lidé služ-
by tohoto oddělení využít, tak k jejich 
léčbě pomůže i příjemné prostředí.“

PRKNADVEŘE

OSB DESKY PALUBKY

od 66 Kč/m2

679 Kč od 21 Kč/bm

Tepelská 551  
tel.: +420 602 425 541

26 prodejen v ČRDREVOTRUST.CZ

od 149 Kč/m2

S NÁMI NA TO MÁTE!

10. 4.–28. 4. 2017

Karlovarský kraj podpoří obnovu lesů 
novým dotačním programem

Rada Karlovarského kraje schválila zveřejnění programu pro poskytování do-
tací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a jejich ochranu 
proti zvěři oplocenkami. 

Vlastníci lesů budou moci žádat o příspěvky od 1. do 10. července tohoto roku. 
„Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo pro tento dotační titul vyčleněno 7 milionů 
korun. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 1 milion korun. Pro opa-
kovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem je dotace stanovena na 5 korun 
za jeden kus sazenice základní dřeviny a 9 korun za jeden kus sazenice meliorační 
a zpevňující dřeviny. Bližší informace na stránkách KK. (Veronika Severová, kráceno)

Tyfl oservis 
pomáhá

Rehabilitace nevidomých 
a slabozrakých

Máte potíže s viděním?
• Máte brýle a přesto s nimi nepřečtete 
noviny, letáčky nebo poštu?
• Nevidíte na čísla telefonu?
• Nepřečtete ceny v obchodě?
• Nerozeznáte spolehlivě peníze?
• Nepoznáte, kolik je hodin?
• Nemůžete navléknout nit do jehly?
• Nevíte, který autobus přijel do zastáv-
ky?
• I tento text vám musí někdo předčítat?
Nabízíme vám zdarma výběr vhod-
ných pomůcek, poradenství a nácvik 
dovedností.
Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, 
návštěvu objednejte na 353 236 068, 
k.vary@tyfl oservis.cz; tyfl oservis.cz

SP ČR a AK ČR: stávka řidičů autobusů není rozumná
Představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace krajů ČR se shodli, že stávku nepovažují za rozumnou. Většina 
krajů a fi rem totiž nařízení vlády splnila. 

Hejtmanka Jana Vildumetzová. 
Foto archiv KÚ

„Stávku řidičů nepovažuji za rozumnou. Vět-
šina krajů a fi rem splnila nařízení vlády týkají-
cí se navýšení platů řidičů linkových autobusů. 
Jsem přesvědčen, že všichni dopravci, kteří od 
krajů dostali peníze na zvýšení platů řidičů, je 
takto využili a mzdy řidičům zvýšili. Jednalo se 
přitom o největší meziroční navýšení mezd v his-
torii České republiky, pohybovalo se od pěti 
do devíti tisíc korun navíc k měsíční výpla-
tě,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu a 
dopravy ČR Jaroslav Hanák důvody, proč 
avizovanou stávku řidičů odmítá. Stávka 
nedává smysl i v kontextu a porovnání s mírným navyšová-
ním platů u jiných profesí jako například učitelů či zdravot-
ních sester. 

„Nařízení vlády je velmi nestandartní, vstupuje totiž do 
vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec. Kraje řidiče nezaměst-
návají, mají smlouvy s dopravci. Přesto se snaží situaci, za 

kterou nemohou, vyřešit, aby lidé potřebné peníze dostali. 
Bohužel vláda neplní své sliby, a i když jsme premiéra 
opakovaně požádali o spolupráci a jednání, schůzku nám 
navrhl až na pátek 7. dubna. Tedy den po ohlášené stáv-
ce,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.  

 „Na vládu jsme už v minulosti přišli s kompromis-
ním řešením, aby nám přidala peníze na opravy kraj-
ských komunikací, které by kompenzovaly náklady 
krajů související se zvýšením mezd řidičů. Vláda na 
to však nepřistoupila. Rada Asociace krajů se poté 
shodla, že bude trvat na tom, aby vláda na krajskou 

dopravu dala jednu miliardu korun, nezávisle na formě – buď 
jako účelový příspěvek na mzdy řidičů autobusů, nebo pro-
střednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy 
silnic. Tuto žádost jsme také napsali premiérovi, a to už 21. 
března. Na můj dopis však Bohuslav Sobotka dosud nereago-
val,“ dodala Vildumetzová.                              (Jana Pavlíková)
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Î  ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
 2017/2018, Soukromá ZŠ a RC Čtyřlístek 
 - Mar. Lázně, 10:00-12:00 + 16:00-18:00
Î  SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ SLAVKOVSKÉHO  
 LESA, tradiční podvečer s přednáškami 
 o přírodě a krajině z našeho regionu, Správa  
 CHKO Slavkovský les, 16:00-18:30
Î  JAK BUDOVAT (NEJEN) RODIČOVSKOU  
 AUTORITU, přednáší lektor rodičovské 
 komunikace Zdeněk Okleštěk, Městská  
 knihovna Mar. Lázně, 16:30-18:00
Î  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
 akční/dobrodružný/drama/fantasy, USA 2017, 
 123 min., české znění, premiéra, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  DÁNSKO A VIKINGOVÉ, z cyklu Krásy 
 Božího stvoření, Klub Sofia na faře CČSH, 18:00
Î  ÚKRYT V ZOO, historický / drama, USA/VB/
 ČR 2017, 127 min., premiéra, titulky, 12+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  ROMANTICKÝ KLAVÍR, klavírní koncert, 
 hotel Vltava, 19:30
Î  SYMFONICKÝ KONCERT Západočeského 
 symfonického orchestru Mar. Lázně, 
 Společenský dům Casino, 19:30-21:00
Î  BRUTUS, celovečerní koncert plný 
 originálních hitů, Klub Na Rampě, 20:00

Î  UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, 
 dobrovolnická úklidová akce v Mar. Lázních,  
 která probíhá na území celé ČR
Î  ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníku ZŠ pro školní rok  
 2017/2018, Soukromá ZŠ a RC Čtyřlístek -  
 Mar. Lázně, 10:00-12:00 + 16:00-18:00
Î  DA CAPO ROKYCANY, kolonádní koncert,  
 Kolonáda Mar. Lázně, 10:15
Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D,15:00
Î  JARNÍ KONCERT, koncert Dechového 
 orchestru mladých a mažoretek ZUŠ 
 Fryderyka Chopina, Městské divadlo M.L.,  
 15:00
Î  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
 akční/dobrodružný/drama/fantasy, USA 2017, 
 123 min., české znění, premiéra, přístupný,  
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  GHOST IN THE SHELL 3D, akční / sci-fi, 
 USA 2017, 106 min., premiéra, 12+, titulky,  
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D,15:00
Î  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
 akční/dobrodružný/drama/fantasy, USA 2017, 
 123 min., české znění, premiéra, přístupný,  
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  GHOST IN THE SHELL 3D, akční / sci-fi, 
 USA 2017, 106 min., premiéra, 12+, titulky,  
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  INFINITY, rehabilitační metoda cvičení, 
 Městská knihovna Mar. Lázně, 16:30-17:30
Î  PUTOVÁNÍ 2017, 5. ročník akce na podporu 
 osvěty autismu, Městská knihovna Mar. 
 Lázně, 18:00-19:30
Î  VEČER KOUZEL A MAGIE - Pavel Dolejška, 
 kouzelnický večer, hotel Svoboda, 20:00
Î  KLAVÍRNÍ VEČER, hudba k poslechu, 
 hotel Butterfly, 20:00-21:30

Î  PUTOVÁNÍ 2017 - Návrat k pramenům, akce 
 na podporu osvěty autismu, Mar. Lázně
Î  DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA - Velikonoce!, 
 Městská knihovna Mar. Lázně, 16:00-17:00
Î  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: Volání oceánu, 
 dokument, Francie 2017, 82 min., premiéra, 
 české znění, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  MASARYK, historické drama, ČR/SR 2016, 
 114 min., premiéra, 12+, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  VEČER KOUZEL A MAGIE - Pavel Dolejška,  
 kouzelnický večer, Grandhotel Pacifik, 19:30
Î  ROMANTICKÝ KLAVÍR, klavírní hudba 
 k poslechu, hotel Centrální lázně, 19:30-21:30
Î  KONCERT, hudba k poslechu, hotel Butterfly,  
 20:00-21:30

Î  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: Volání oceánu, 
 dokument, Francie 2017, 82 min., premiéra,  
 české znění, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  ÚSTAVA, drama, Chorvatsko / Slovinsko / ČR 
 2016, 92 min., premiéra, titulky, 
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  JE LIBO JAZZ NEBO SWING? Petr Beneš  
 & JEEPERS CREEPERS, Městské divadlo  
 Mar. Lázně, 19:30

Î  MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ 2017, 
 folklórní slavnost, Anglikánský kostel 
 Mar. Lázně, 12:30-15:30
Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D, 15:00
Î  ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, ČR 2017, 
 83 min., premiéra, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 19:30
Î  VEČER S HARMONIKOU - Jana Sahánková,  
 hotel Vltava, 19:30
Î  ŠVEJK BAND, hudba k poslechu, 
 hotel Butterfly, 20:00-21:30

Î  FOLKLÓRNÍ KONCERT S POMLÁZKOU, 
 Pavilon u Křížového pramene, 10:00
Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D,17:00
Î  ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, ČR 2017, 
 83 min., premiéra, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  ZAČÍNÁME KONČIT, česká premiéra 
 francouzské komedie, Městské divadlo 
 Mar. Lázně, 19:30-21:30
Î  KLAVÍRNÍ VEČER, hudba k poslechu, 
 hotel Butterfly, 20:00-21:30

Î  DIVADELNÍ GALERIE, individuální prohlídka 
 s možností posezení v divadelní kavárně, 
 Městské divadlo Mar. Lázně, 14:00-17:00
Î  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
 akční/dobrodružný/drama/fantasy, USA 2017, 
 123 min., české znění, premiéra, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 19:30
Î  ROMANTICKÝ KLAVÍR, hudba k poslechu, 
 hotel Centrální lázně, 19:30-21:30
Î  ANGELORUM DUO, K. Ševčíková - harfa, 
 Al. Frolov - housle, Grandhotel Pacifik, 20:00

Î  KOLONÁDNÍ ORCHESTR, zpívá Tachovský 
 dětský sbor, Kolonáda Mar. Lázně, 16:15
Î  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
 akční/dobrodružný/drama/fantasy, USA 2017, 
 123 min., české znění, premiéra, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 19:30
Î  VÍNO, ŽENY A ZPĚV... - slavné melodie 
 z oper a operet, Městské divadlo Mar. Lázně,  
 19:30-21:00

Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 136 
 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, komedie / 
 krimi, USA 2017, 96 min., premiéra, titulky,  
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  BEATRISE, jazzový koncert, 
 hotel Centrální lázně, 19:30

Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 17:00
Î  LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, komedie / 
 krimi, USA 2017, 96 min., premiéra, titulky,  
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  ABONENTNÍ KONCERT ABO 8 - 
 „BOLERO“, koncert Západočeského 
 symfonického orchestru Mar. Lázně, 
 Společenský dům Casino M.L., 19:30-21:00
Î  RANDEZ-VOUS S OPERETOU v podání Julie  
 Maixnerové, operetní večer, hotel Bohemia -  
 Orea Hotels, 19:30

Î  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - MALOVÁNÍ  
 VAJÍČEK, Městský dům dětí a mládeže 
 „Dráček“ Mar. Lázně, 13:00
Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D, 15:00
Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 17:00
Î  ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, ČR 2017, 
 83 min., premiéra, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  KRÁLOVNY, Divadlo lidové tvorby 
 Mar. Lázně, režie: Petr Hála, 
 Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30
Î  FOLKLÓRNÍ VEČER s Ledeckou dudáckou 
 kapelou, hotel Centrální lázně, 20:00

Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D, 15:00
Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 17:00
Î  ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, ČR 2017, 
 83 min., premiéra, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  VELIKONOČNÍ KONCERT Západočeského 
 symfonického orchestru Mar. Lázně, 
 Společenský dům Casino Mar. Lázně, 
 19:30-21:00
Î  CARLOS GIRLS, populární melodie, 
 hotel Vltava, 19:30
Î  SLAM POETRY, umělecký žánr na pomezí 
 poezie a divadla, básničky ještě nikdy nebyly 
 tak super! Soutěž, o jejímž výsledku 
 rozhodnete jen a pouze Vy - diváci! 
 RC Morrison, 20:00-23:00

Î  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE, 
 animovaný / rodinný / komedie, USA 2017, 
 90 min., premiéra, české znění, 
 Kino Slavia 3D, 15:00
Î  ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, ČR 2017, 
 83 min., premiéra, Kino Slavia 3D, 17:00

PÁTEK  7.4. 

SOBOTA  8.4. 

NEDĚLE  9.4. 

PONDĚLÍ  10.4. 

ÚTERÝ  11.4. 

STŘEDA  12.4. 

NEDĚLE  16.4. 

PONDĚLÍ  17.4. 

ÚTERÝ  18.4. 

STŘEDA  19.4. 

ČTVRTEK  20.4. 

PÁTEK  21.4. 

ČTVRTEK  13.4. 

PÁTEK  14.4. 

SOBOTA  15.4. 

Pro zpracování Kulturního přehledu byla 
použita data z portálu 

www.marianskelazne.cz

SPORTSPORTKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

AKCE V BLÍZKOSTI
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ:
Î  6.4. - KERAMIKA NEJEN PRO DOSPĚLÉ, 
 Hroznatova akademie Kláštera Teplá, 
 17:00-19:00
Î  13.4. - VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO, 
 koncert folkové legendy, Léčebné lázně 
 Lázně Kynžvart, 18:00
Î  18.4. - KERAMIKA NEJEN PRO DOSPĚLÉ, 
 Hroznatova akademie Kláštera Teplá, 
 17:00-19:00
Î  20.4. - KERAMIKA NEJEN PRO DOSPĚLÉ, 
 Hroznatova akademie Kláštera Teplá, 
 17:00-19:00

VÝSTAVY
Î  6.2.-6.6. - TŘI VE HVĚZDĚ, obrazy: 
 Jan Brabenec, sochy: Vítězslav Stoklasa, 
 fotografie: Vratislav Noha, slavnostní vernisáž 
 proběhne 12.5.2017 od 18:00, 
 Spa Resort Hvězda Mar. Lázně
Î  25.3.-30.4. - UMĚNÍ 21. STOLETÍ BEZ  
 PŘEDSUDKŮ, výstava, Galerie Art Linea 
 Mar. Lázně, 13:00-18:00
Î  4.4.-30.4. - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - ČLOVĚK 
 VE MĚSTĚ - MĚSTO V ČLOVĚKU, výstava 
 fotografií zachycujících ulice Mariánských 
 Lázní, Galerie Goethe - Městské muzeum 
 Mar. Lázně, 09:30-17:30

Î  RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, USA 2017, 
 136 min., premiéra, titulky, Kino Slavia 3D,  
 19:30
Î  VELIKONOČNÍ VEČER, hudba, 
 ukázky řemesel, Grandhotel Pacifik, 19:30

Netradiční kulturní akce
proběhne v pátek 14.4. v mariánsko-
lázeňském klubu Morrison od 20:00. 

Vstupné činí 80 Kč. Půjde o exhibici 
v uměleckém žánru zvaném Slam poe-
try. Jde o soutěž v recitaci „básniček“. 
Často se o slamu také mluví jako o žán-
ru kombinujícím prvky poezie a diva-
dla – primárně totiž kráčí o interpretaci 
autorského textu, čímž se dostáváme 
k tomu, že slamer (ten, co dělá slam) 
se nezbytně musí prezentovat vlastním 
materiálem. Text musí být natolik su-
gestivní, aby vzbudil co největší ohlas 
v publiku, jež je jediným porotcem. Záro-
veň nesmí mít interpret žádné rekvizity.

V Mariánských Lázních se představí 
fi nalisté Mistrovství České republiky ve 
Slam poetry pro rok 2016 Anatol Svahilec, 
Dr.Filipitch, Lef´L Leviathan a Shylock, 
které doplní tamější Melinda. Večerem 
bude provázet Jirka Chroust. Filip Koryta
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Mnoho lidí zajímala nová galerie. Foto P. Kociánová

Petra Kociánová představuje svoji novou galerii Art Linea. 
(Foto M. Turková)

TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 607 548 669

DENNÍ MENU

NOVINKA: stálý jídelní lístek

Po-Pá teplá jídla 11.00- 14.00 h.! 
(BistroCafé je zcela nekuřácké)

Pondělí 10.4.2017 
Polévka: Gulášovka (20 Kč)

Vepřový závitek, rýže (90 Kč)
Zapečený kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky,  

(95 Kč)
Čočka na kyselo, uzené, okurka (90 Kč)

Úterý 11.4.2017
Polévka: Hovězí vývar s masovými knedlíčky (20 Kč)

Vepřový plátek po srbsku, rýže (90 Kč)
Smažená kuřecí křidélka, vařené brambory, 

čínská omáčka (90 Kč)
Halušky s domácím uzeným masem a se zelím (90 Kč)

Středa 12.4.2017
Polévka: Kulajda (20 Kč)

Svíčková na smetaně, houskový knedlík (95 Kč)
Dřevorubecký steak, pečené brambory (95 Kč)

Zapečené palačinky s tvarohem a ovocem (90 Kč)
Čtvrtek 13.4.2017

 Polévka: Masový vývar s nudlema (20 Kč)
Pečené králičí stehno, špenátová nádivka, 

vařené brambory (99 Kč)
Vepřová pečeně, bílé zelí, houskový knedlík (95 Kč)

Masové rizoto se zeleninou, sýr, okurka (90 Kč)
Pátek 14.4.2017              

 Svátek zavřeno
Pondělí 17.4.2017    

Zavřeno svátek
Úterý 18.4.2017

Polévka: Hrachová (20 Kč)
Vepřový steak, pepřová omáčka, americké domácí 

brambory (95 Kč)
Kuřecí plátek, rajčatová omáčka se zeleninou, 

těstoviny (90 Kč)
Tvarohové knedlíky s nugátem, čokoládová omáčka, 

šlehačka (90 Kč)
Středa 19.4.2017

Polévka: Hovězí vývar s rýží a hráškem (20 Kč)
Smažená kuřecí prsa v cornflakes, vařené brambory 

(95 Kč)
Vepřová játra na cibulce, rýže (90 Kč)

Boloňské lasagne (90 Kč)
Čtvrtek 20.4.2017

Polévka: Květáková (20 Kč)
Čevabčiči, opečené brambory, cibulka, hořčice (90 Kč)

Pikantní vepřová směs, rýže (90 Kč)
Špagety s kuřecím masem, kukuřicí  a smetanou (90 Kč)

Pátek 21.4.2017 
Polévka: Krupicová s vejcem (20 Kč)

Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka (95 Kč)
1/4 Pečené kachny, červené zelí, houskový knedlík 

(109 Kč)
Plněné bramborové knedlíky s uzeným, 

červené zelí, cibulka (90 Kč)

REZERVACE na tel. čísle: 607 548 669

Nová galerie se otevřela veřejnosti
V sobotu 25.3.2017 od 15 hodin proběhla vernisáž v nové galerii Art Linea, kterou v Tyršově ulici (nad 
kinem Slavia) vybudovala módní návrhářka Petra Kociánová. Své obrazy zde vystavovalo 24 výtvarníků, 
z nichž někteří na vernisáž dorazili a bylo možno si s nimi popovídat. 

Jejich díla byla opravdu 
různorodá. Ale to byl i zá-
měr autorky galerie. Petru 
Kociánovou jsme požádali 
o odpověď na několik otá-
zek. Zajímalo nás, proč se 
rozhodla expandovat do Ma-
riánských Lázní, co ji na této 
práci nejvíce baví a podle 
kterého klíče vybírala auto-
ry. „Mariánské Lázně jsou 
jedno z nejkrásnějších míst 
na světě, a galerie tu není (až 
na Galerii Goethe v muzeu. 
Pozn. redakce). Moje profe-
se je umělecká, jsem módní 
návrhářka, a protože se po-
hybuji mezi umělci, myslím 
si, že se umění dá krásně 
propojit. Na mé práci mne 
baví snad všechno, ale co asi 
nejvíce, že se člověk může 
potkat se spoustou zajíma-
vých lidí. Je to pro mne moc 
krásný svět. Spoustu autorů, 
kteří tu dnes vystavují, už 
znám, a protože jsou tyto 
prostory velmi rozmanité, 
bylo mým hlavním zámě-
rem, aby byla výstava pes-
trá. Každého z nás oslovuje 
něco jiného, proto je i pro 
mne zajímavější vystavovat 
tvorbu více autorů, protože 
si každý najde to své.“ Vý-
stava byla velmi zajímavá 
a účast návštěvníků hojná. 
Petře Kociánové děkujeme 
za přinesení nového nápadu 
do Mariánských Lázní. Majitelka sama říká: „Galerie Art Li-
nea je součástí projektu Institut Designu a Umění a je galerií 
velmi mladou . Vznikla v Praze velmi nedávno 19.12.2015 

a celkem náhodou jako sou-
část mého atelieru. Protože 
se díky své profesi pohybuji 
mezi velmi zajímavými lidmi 
různých uměleckých profesí, 
vznikl projekt, který naplňuje 
název galerie Art Linea – ve 
volném překladu Linky/Směry 
umění, který chce přiblížit ve-
řejnosti svět umění a jeho zá-
kulisí. Umění je všude kolem 
nás, setkáváme se s ním na ka-
ždém kroku, aniž si to mnohdy 
uvědomíme, a pokud se zamys-
líme, leckdy ho míjíme bez po-
všimnutí, což je velká škoda.

Návštěvníci Ideaum a ga-
lerie Art Linea se mohou těšit 
na tematické výstavy, které 
budeme obměňovat přibližně 
každý měsíc, na kurzy zamě-
řené na výtvarné umění – ma-
lování různými technikami, na 
kurzy osobního rozvoje, módní 
přehlídky, koncerty, přednáš-
ky, setkávání se se známými 
osobnostmi, plánujeme jazy-
kové kurzy a mnoho dalšího. 
Informace o všem dění najdou 
zájemci na webových stránkách 
www.galerieartlinea.cz nebo 
www.petrakocianova.cz. 

Na závěr bych velmi chtě-
la poděkovat výtvarníkům 
místního mariánskolázeň-
ského spolku za podporu 
při přípravě galerie Art Li-
nea a jejím otevření. Věřím 
že celý projekt IDEAUM 

bude přínosem pro návštěvníky i obyvatele Marián-
ských Lázní a že přinese radost všem milovníkům umění 
v rovině profesionální i amatérské či zájmové.     (M. Turková)

Hroznatova akademie 
připravuje festival

Dovolujeme si Vás pozvat ke spolu-
práci na našem chystaném festivalu 
umění a řemesel, který proběhne 
v zahradě tepelského kláštera 22. 
– 24. 6. 2017 a který je organizován 
kulturně vzdělávacím centrem Hroz-
natova akademie. 

Obracíme se především na výtvar-
níky (grafi ka, fotografi e, plastika, mal-
ba...) a řemeslníky (keramika, šperky, 
textil, cokoliv...), ale třeba i na výrobce 
domácích pochutin, divadelníky, muzi-
kanty, tanečníky... Svou prezentaci mů-
žete pojmout i jako prodejní. Nezastírá-
me inspiraci akcí Chebské dvorky, na 
kterou chceme navázat. Koneckonců na 
přípravě spolupracujeme s některými je-
jími organizátory z chebské galerie G4.

Bližší informace naleznete v příloze, 
se svými dotazy se můžete obracet na 
Kamilu Kozákovou: kozakova.klas-
ter@gmail.com, tel.: 774 334 491

Těšíme se na spolupráci!
Cyril Kozák, Hroznatova akademie

Kanonie premonstrátů Teplá.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM 
v knihovně

• 7. 4. pátek v 16,30 hod. – PŘEDNÁŠKA – JAK 
BUDOVAT NEJEN (RODIČOVSKOU) AUTO-
RITU s lektorem Zdeňkem Okleštěkem. Pro velký 
zájem je nutné si předem rezervovat místo na info@
zdenekoklestek.cz. Stačí poslat prázdný email s 
předmětem “Autorita – ML“. Vstup 100 Kč
• 10. 4. pondělí v 18,00 hod. – BESEDA - PUTO-
VÁNÍ 2017 – NÁVRAT K PRAMENŮM, akce na 
podporu osvěty autismu. Přijďte si podebatovat o 
životě lidí s autismem, kteří rozhodně nemusí vypa-
dat jak z fi lmu RainMan. Čeká nás i hudební vsuv-

ka. Pod záštitou města Mariánské Lázně účinkuje nezisková organizace Adventor. 
Vstup volný.
• 11. 4. úterý v 16,00 hod. – DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA – VELIKONOČNÍ. Ne-
váhejte a přiveďte své ratolesti (předškoláky, prvňáčky i druháky) k nám do dětské-
ho oddělení knihovny a vy máte hodinku volno. Budeme si číst, povídat a kreslit 
o Velikonocích. Vstup volný.
• 19. 4. středa v 15,00 hod. – KURZ nejen pro pedagogy – JAK NAPSAT KNI-
HU pod vedením lektorky spisovatelky Markéty Harasimové. Vstup volný. 
• 26. 4. středa v 17,00 hod. – CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA Ing. Petra 
Bořila – ŠUMAVSKÉ VRCHOLY. Přijďte se pokochat nádhernými fotografi emi 
a poutavým vyprávěním o naší Šumavě. Vstup 40 Kč.                                 (MK ML)
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Za co
všechno 
nnemůže

Evropská 
unie?

Jaká je budoucnost EU?

Co v ní děláme a neděláme my?

Má EU vliv na život
v Mariánkách? 

Host:

Pavel Telička, místopředseda 
Evropského parlamentu
a Petr Třešňák, starosta 

Mariánských Lázní

www.myabrusel.eu

24. 4. — 17:00
Mariánské Lázně

vstup ZDARMA

Městské muzeum
Goethovo náměstí 11/11

Jak daleko je do pralesa?
To půjdete Janáčkovou ulicí přímo k trati na Karlovy Vary a jste  na 
místě.Parcela se táhne podél trati, směrem na západ a má ji v  „péči“ 
Správa dopravní a železniční cesty. 

Na rozloze 2,5 hektaru najdete vše, co má správný prales mít a ještě něco navíc. 
Stromy suché, jiné napadené hnilobou, další padlé, hodně suchých náletů. Nepro-
niknutelná křoviska poskytují úkryt nejen ptactvu, ale i lidem bez domova. A ti už 
se o smetiště postarají, pomohou jim však i nepořádní lidé s domovem. Buďte zváni 
k prohlídce.                               Věra Cintlová, Janáčkova 570/1   Mariánské Lázně  

Požádala jsem tiskovou mluvčí SŽDC o vysvětlení situace: Na uvedeném po-
zemku plánujeme rozsáhlejší údržbu zeleně. V současné době zpracováváme žádost  
o povolení odstranění porostů, kterou jsme dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny povinni zaslat místně příslušným orgánům životního prostředí. 

S pozdravem Kateřina Šubová, vedoucí tiskového oddělení

Muzeum Cheb 
v dubnu nabízí

Otevírací doba:
Expoziční prostory muzea z technic-

kých důvodů uzavřeny! Předpokládaný 
termín otevření je 8.4.2017.

Otevírací doba: od 8. dubna do 30. 
dubna 2017 - středa – neděle, od 9.00 
hod. do 17.00 hod. s polední přestáv-

kou od 12.30 hod. do 13.00 hod..
• Velikonoční jarmark v muzeu -18. 
ročník– sobota 8.4.2017 od 10.00 hod. 
do 17.00 hod., vstupné dobrovolné.
• Výstava „Krása času. Hodiny ze 
sbírky Muzea Cheb“ - pokračuje od 
8.4.2017 do  4.6.2017. Výstava před-
staví návštěvníkům nejcennější a nejlé-
pe zachované hodiny z muzejní sbírky 
Muzea Cheb.
• Exkurze „Za bobry do Hrozňatova 
s výletem na Loretu“ - neděle 9. dub-
na 2017, 11:00. Sraz v 11:00 na auto-
busové zastávce ve Starém Hrozňatově 
(konečná MHD č. 6). Náplň: Návštěva 
bobřích hrází, povídání o životě a díle 
bobrů (M. Prokopová), bobr jako kra-
jinotvorný činitel, určování časně jarní 
květeny (J. Brabec), historický výklad 
ke křížové cestě a Loretě (Z. Černý).
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980. 
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. 
Nezapomeňte svačinu!
• Exkurze „Rezervací Soos s průvod-
cem“ - sobota 22. dubna 2017. Sraz 
v 14:00 na parkovišti před vstupem do 
NPP Soos. Okruh naučné stezky, cca 
2 km. Prohlídka naučné stezky Soos 
s průvodcem. Mimořádně zdarma v rám-
ci Mezinárodního dne Země. Kontakt: 
K. Brož, tel.: 731 824 390, e-mail: 
soos@muzeumfl .cz
• Exkurze „Obojživelníci Chebska – 
pískovna Obilná“ - neděle 23. dubna 
2017. Sraz v 11:35 na železniční zastáv-
ce Nebanice. Doprava tam: vlak Cheb 
(11:21) – Nebanice (11:31). Doprava 
zpět: vlak Nebanice (16:03, 18:30) – 
Cheb (16:15, 18:42). Poznávání obojži-
velníků, ukázka snůšek a obojživelníků 
přímo v terénu. V případě dobrého po-
časí též časně jarní plevelová květena. 
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980

Ing. Blanka Andrášiková

Chtějí vědět, 
co je čeká

ZŠ Úšovice využila testů Kalibro 
a umožnila žákům 8. tříd, aby si 
vyzkoušeli, jak budou asi vypadat 
státní přijímací zkoušky na střed-
ní školy, které je čekají v příštím 
roce. 

Nedalo moc práce žáky přesvědčit 
vyzkoušet si „neznámé“. Testováni byli 
z českého jazyka, matematiky a jazyka 
anglického. Výsledky svého snažení 
obdrží v dubnu a uvidí také, jak si vedli 
ve srovnání se spolužáky i s dalšími tes-
tovanými žáky jiných škol celé České 
republiky. Držíme všem palce – nyní 
i do roku příštího.         (Věra Kučavová)

Reagujeme jménem zástupců sdružení nezávislých 
kandidátů STAN-Naše obec a Sousedé 2014

10. března vyšel v MLN článek „Bojujeme dál za obec Zádub-Závišín“. Jmé-
nem 14 řádně zvolených zástupců sdružení nezávislých kandidátů STAN - 
Naše obec a Sousedé 2014 si dovolujeme na tento článek reagovat.

Předčasné volby, vyhlášené na 19. srpna, jsou nevyhnutelným vyústěním agónie, 
kterou současné vedení obce prodlužovalo s cílem zajistit si pohodlný život i sou-
visející příjmy, plynoucí z obecního rozpočtu. V mandátu opozičního zastupitele se 
od podzimu roku 2014 postupně vystřídalo 8 zástupců výše zmiňovaných kandidá-
tek, kteří si na vlastní kůži prověřili kompetentnost vedení obce, pokusili se podí-
let na řízení obce ze strany opozice i prosadit své konstruktivní návrhy, směřující 
ke zkvalitnění života v obci. K rozhodnutí rezignovat dospěli jednotliví nezávislí 
kandidáti sami za sebe, po osobní zkušenosti. Poslední z náhradníků odstoupili až 
v lednu 2017, takže výmluvy na neschválení rozpočtového provizoria, či další po-
kusy o obvinění, lze přičíst jen na vrub nečinnosti vedení obce.

Nelze tedy souhlasit s podsouváním úmyslu o vyvolání předčasných voleb. Rok 
a čtvrt mezi předčasnou a řádnou volbou, není zrovna vhodným prostorem pro kon-
cepční práci. Zejména poslední z odstoupivších i náhradníci neměli lehkou volbu 
a rozhodli se zcela samostatně po opakovaných rozhovorech se starostkou, která je 
nedokázala přesvědčit o tom, že má chod obce pevně v rukách. Spíše naopak. 

Důvody opozice lze stručně shrnout takto: Paní starostka i její zástupce neproká-
zali dostatečné řídící schopnosti pro vedení obce, maskované výmluvami a hledá-
ním důvodů, proč to či ono nelze realizovat. Starostka se navíc pohybuje na samé 
hranici střetu zájmů, kdy členové její rodiny zajišťují jako soukromá fi rma vývoz 
jímek, odklízení sněhu, hospodaření na pronajatých obecních pozemcích. Nelze tvr-
dit, že by rodinní příslušníci starostky tuto činnost vykonávali špatně či nedostateč-
ně, ale pohybujeme se zde v rovině a vnímání velmi tenké hranice, která odděluje 
správu obce od podnikání soukromého subjektu. 

Věřme tedy, že předčasné volby přinesou do Zádubu, Závišína a Milhostova klid, 
pohodu i cestu k vzkvétání a lepší prosperitě obce. Členové sdružení STAN-Naše 
obec i Sousedé 2014 jsou připraveni toto přání společně naplnit.

Za Sdružení STAN – Naše obec i Sousedé 2014 Karel Kalivoda

Informujeme o novém způsobu 
odbavování ve vozech MHD

Jak jsme již občany informovali, pokračují práce na novém odbavo-
vacím systému. 

Nyní, kdy jsme již získali potřebný souhlas 
Drážního úřadu (povolení instalací systému do 
trolejbusů), podepsali smlouvu s ČSOB (akcepta-
ce transakcí bankovními kartami) a kdy úspěšně 
proběhla homologace tohoto systému v systému 
Plzeňské karty, pokračují postupně první mon-
táže do vozidel. Zatím ještě bez elektronických 
validátorů, či jednodušeji řečeno „terminálů“, 
jejichž dodávku s příslušnými identifi kačními 
kódy očekáváme začátkem měsíce dubna. Tyto 
terminály budou instalovány u předních, nástup-
ních dveří. Následně bude probíhat zkušební 
provoz včetně zácviku provozních zaměstnanců 
a v případě, že bude úspěšně prověřena plná 
funkcionalita systému (současně jsou totiž in-
stalovány a zprovozňovány systémy pro dispe-
čerské řízení, informační systémy jako hlášení 
zastávek apod.), bude systém plně zprovozněn. 
Možná stojí za poznamenání, že řešení, které připravujeme je v naší republice uni-
kátní a je vyvinuto speciálně pro Mariánské Lázně. Je prakticky kombinací propoje-
ní dvou systémů a to příměstského a městského.                        (Informace z radnice)
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Bojové umění v loňském programu zaujalo i dívky. (Foto David Kurc)

SPORT

Moderní gymnastky měly 
nabitý víkend

O víkendu 1.4. a 2.4.2017 se v tělocvičně na Gymnáziu a obchodní aka-
demii uskutečnily gymnastické závody. 

V sobotu závodily dívky v OPEN 
krajském přeboru, kterého se zúčastni-
ly 2 týmy z Plzně a mariánskolázeňský 
oddíl, protože nikdo jiný v Západočeské 
oblasti se této kategorii nevěnuje. Míst-
ní oddíl nasbíral 4 zlaté (Karolína a Te-
reza Huškovy, Sára Plzáková, Markéta 
Rothová) a 3 stříbrné medaile (Adéla 
Strnadová, Charlotte Sléhová a Barbora 
Bílková.)

V neděli se pak konala republiková 
pohárová soutěž, 28. ročník Memoriálu 
Milady Duckeové a 17. ročník Poháru 
města Mariánské Lázně. „Memoriál je 
soutěž jednotlivkyň, celkově závodí 
dívky v 7 kategoriích a pro Pohár Mari-
ánské Lázně pak oddíl sestaví čtyřčlen-
ná družstva s dětmi v různých katego-
riích. Bylo přihlášeno 144 jednotlivkyň 
a 13 družstev. Z našeho oddílu se zúčast-
nilo 31 dívek a některé si také odnesly 
medaili. Například 2. ve své kategorii 
byla Klára Brůžková a o kategorii níž 
pak 3. byla Kiarka Zabolotná. Největší 
ambice však máme v nejvyšší katego-
rii. V 6. kategorii zvítězila Eva Koubo-
vá a v Poháru města Mariánské Lázně 
zvítězilo domácí družstvo ve složení: 
Zabolotná, Brůžková, Chladová a Kou-

bová, “ řekla o akci pořadatelka  a také 
trenérka gymnastického oddílu v Ma-
riánských Lázních Olga Vodičková.  
Celkem se zúčastnilo 12 oddílů. Nej-
vzdálenějším byl Sokol Třebovice až 
z Ostravy.  ̈                              (M. Turková)

Divizní 
fotbal láká
Fotbalisté FC Viktoria Mariánské 
Lázně v čele s trenérem St. Purkar-
tem potěšili početné řady marián-
skolázeňských příznivců hned na 
úvod jarní části divize A pro ročník 
2016/17. 

V sobotu 1. 4. pokořili na domácím 
trávníku MFK Dobříš 3:1 (1:0). A v ta-
bulce jsou naši nyní na 8. místě s 29 
body a skóre 27:24. Spokojený byl 
právem i trenér Viktoriánů St. Purkart: 
„Cením si poctivého výkonu celého 
týmu. Měli jsme ještě další šance, ale 
tenhle souboj dal vyniknout branká-
řům,“ svěřil se nám při odchodu z hřiš-
tě. Pohodu do řad mariánskolázeňských 
fotbalistů vnesl Kavalír přesnou střelou 
již ve 4. min. Na 2:0 zvýšil v 57 min. 
Jaroslav Sadílek. V 88. min se střelec-
ky blýskl ještě jednou Kavalír (na 3:0). 
Dobříš se prosadila v 91. min. – jen 
pár vteřin před závěrem. Fotbalisté FC 
Viktoria Mariánské Lázně sbírají diviz-
ní body velmi důrazně. Držíme našim 
palce a přejeme, ať také na jaře kráčejí 
borci Viktorky od úspěchu k úspěchu!   
Divize jim přece sluší.                    (vsk)

Barbora Bílková - stříbrná v Open Karlo-
varském přeboru. (Foto Barbora Bílková)

JUDISTI 
USPOŘÁDALI 

TURNAJ
Za účasti téměř stovky mladých 
sportovců z osmi českých a jednoho 
německého oddílu (TSV Altenfurt) 
se uskutečnil 45. ročník Velké ceny 
Mariánských Lázní – Memoriál Ing. 
Arnošta Lindeberga v judu.

Pořadatelem byl místní Budo Club, 
jenž nasadil do bojů čtvrtinu všech zá-
vodníků. Ti získali celkem sedmnáct 
umístění na stupních vítězů. 

Výsledky mariánskolázeňských ju-
distů: koťata (6-8 let) do 23 kg - 2. Ma-
tyáš Něměc, 3. Josef Janoch, do 31 kg 
- 3. Tadeáš Javořík, mláďata (9-10 let) 
do 28 kg - 1. Ondřej Schuster, 3. Denisa 
Pěnkavová, do 30 kg - 1. Vasilii Kulyk, 
do 34 kg - 3. Jakub Barek, do 35 kg - 2. 
Ondřej Panc, 3. Aleš Němec, do 38 kg 
- 2. Šimon Lazur, do 45 kg - 2. Jakub 
Markuzzi, 3. Matouš Vlček, mladší žáci 
(11-12 let) do 38 kg - 1. Alex Klier, do 
42 kg - 1. Nikola Tomanaová, 2. Micha-
el Vlček, nad 60 kg - 2. Daniel Čečil, 
starší žáci (13-14 let) do 42 kg - 1. Filip 
Mágr.                                     Josef Milota

MEZI NEBEM A ZEMÍ
Co všechno se může stát mezi nebem a zemí? Na tuto otázku jen stě-
ží najdete krátkou odpověď.  A možná právě proto vznikla na Mari-
ánskolázeňsku akce se zvláštním názvem Mezi Nebem a Zemí, kterou 
v duchu svého motta „Nic nezmůžeme, dokud nic neděláme“ pořádá již 
čtvrtým rokem místní neziskovka TRAICONT z.s.

První ročník vznikl de facto náhodou, zrodil se z pouhé myšlenky vytvořit malou 
lokální akci, při níž by se žákům Základní školy ve Velké Hleďsebi prezentovala 
práce dobrovolných záchranářů, spolků zabývajících se volnočasovými aktivitami 
a prací s mládeží, sportovních klubů a organizací představujících prevenci rizik. 
Z toho záměru se stala narychlo zorganizovaná veřejná akce, v té době ještě bez 
velké podpory sponzorů, kterou navštívila zhruba tisícovka zvědavců. A právě pozi-
tivní reakce návštěvníků se staly katalyzátorem pro práci na dalších ročnících, které 
jsou rok od roku propracovanější a zavedou návštěvníky všech věkových kategorií 
do světa záchranářů, sportovců a lidí, kteří umí volný čas trávit jinak než sezením 
u televizí nebo počítačů. Do dalšího ročníku vstoupilo po boku Traicontu mnohem 
více subjektů, což umožnilo mnohem bohatší a propracovanější program. Za pod-
pory hleďsebské radnice vznikla v opuštěném areálu bývalých kasáren již poměrně 
rozsáhlá akce plná ukázek práce hasičů, záchranářů, prezentací sportovních klubů 
a spolků spolupracujících s mládeží.

Loňský třetí ročník se odehrál v duchu velkých změn a s odstupem času jej lze 
označit za zásadní a průlomový. Bez podpory hleďsebské radnice, se zamítavým 
stanoviskem hleďsebského zastupitelstva se akce za značného přispění TJ Lokomo-
tiva Mariánské Lázně, Auto Moto Klubu Mariánské Lázně a sponzorů přesunula na 
mariánskolázeňský plochodrážní stadion. Zde se pod záštitou starosty Mariánských 
Lázní v nové, atraktivnější lokaci podařilo představit veřejnosti mnohem více tech-
niky, spolků a organizací a ve večerních hodinách program oživit i trochou kultury 
v podobě koncertu místní rockové legendy Baba Head. I přes počáteční problémy 
a peripetie s umístněním akce, se jejím přesunem skoro do centra světoznámého 
lázeňského města podařilo akci mnohem více zatraktivnit  a pro širokou veřejnost 
nejen z Mariánskolázeňska udělat mnohem dostupnější . 

A letošní, čtvrtý ročník? Bude opět inovovaný a propracovanější. Na face-
bookových stránkách TRAICONTu se dozvíte víc o přípravách. Přijďte se 
sami přesvědčit 1.7.2017 od 13:00 opět do areálu dlouhé ploché dráhy v Mari-
ánských Lázních.                                                              Míra Kurák (Traicont z.s.)
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ZELENÉ POTRAVINY - ZELENÁ PRO NÁŠ ŽIVOT!!! 
Veškerý sortiment v akci 1ks  a druhý za 50% v nabídce po celý duben 

v Mariánských Lázních - Léčivé byliny, Tyršova 1  a ZOO Iguana, Nákladní 9. 
Více na www.mygreenlife.info

Vlakové jízdenky z roku 1951. Po měně v roce 1953 se na jízdenkách 
podstatně změnily cenové údaje

Jízdenka z 60. a 70. let

Autobus Škoda SM 11jezdil až do r. 1984

Jak jsme cestovali z Velké Hleďsebe 
v letech 1961 - 1975 část 2

• 1961 – Občané stále čekají na plnění slibu, že k nám bude udělána elektr. instalace 
na trolejbus, ale sliby se neplní už kolik let. Autobusová linka slouží dobře, ale řidiči 
si dělají jízdní řád sami a některý spoj klidně vynechají
• 1965 – Autobusová doprava je dobrá, dostaneme se do všech okolních míst. Jízdné 
do Prahy je dokonce o 8 Kčs levnější, než vlakem ČSD.
• V roce 1955 
měla být vybudo-
vaná trolejbusová 
linka z Mar. Lázní 
přes Klimentov, 
Riviéru, Velkou 
Hleďsebi zpět 
do Mar. Lázní. 
Všechno byly 
pouhé sliby.
• 1966 – Dopravní 
podniky Marián-
ské Lázně dobře 
přizpůsobily jízd-
ní řády potřebám 
pracujících, i když 
se někdy na jejich nedodržování a svévoli hubuje. Provoz je 3x za hodinu, autobus 
jede do V.Hleďsebe a přes Klimentov se vrací zpět do Mar. Lázní. Denně vyjíždí v 5 
h ráno a končí ve 23 hodin. Pro školní mládež ráno v 7,30 h se přistavuje ještě jeden 
autobus, protože normální linka by nezvládla nápor. Kromě autobusů DP Mariánské 
Lázně je ještě možnost dopravy autobusy ČSAD. Ty jezdí od 4,50 ráno, a končí 
po 18. hodině. Jsou to delší linky přes Hleďsebi na šachtu do Zadního Chodova, 
do Krásného, Chodovské Huti, do Milíkova, Kynžvartu, Lazů a do Chebu. Každý 
autobus těchto linek staví v Hleďsebi.
• 1967 – Doprava z Velké Hleďsebe do Mariánských Lázní a ostatních obcí je dob-
rá. DP Mar. Lázně posílají každých 30 minut autobus do Velké Hleďsebe a zpět. V 
ranních hodinách a pozdních večerních hodinách nebo o volných sobotách a nedě-
lích jsou určité změny. V sezóně zajíždí autobus také na Riviéru. Autobusy ČSAD 
jezdí do Chebu 2x denně. 1968 – Autobusová doprava v obci je velice dobrá. Želez-
niční trať Cheb - Mariánské Lázně - Plzeň je již úplně elektrifi kována, takže jízda 
vlakem je klidnější a rychlejší. 
• 1969 – Doprava autobusy DP je bez problémů. Jízdenky z autobusu se dají použít 
jako přestupní na trolejbus (a opačně) a je za Kčs 1.-. Kromě toho si můžou pracující 
zakoupit měsíční jízdenku za 38 Kčs, kterou mohou využívat k jízdám neomezeně. 
Děti do 10 roků platí polovinu – za jednu jízdu Kčs 0,50 a na měsíc je stojí jízden-
ka 15,-Kč. Autobusová doprava ČSAD vydává týdenní jízdenky do Mariánských 
Lázní za Kčs 2,-, normální jízdné do Mar. Lázní stojí Kčs 1,- a tyto jízdenky nelze 
použít k přestupu na trolejbus nebo na jiný autobus ČSAD. Jízdné do Chebu stálo 
Kčs 9,-, pak bylo sníženo na Kčs 8,- Těmito autobusy i autobusy DP máme spojení 
k většině vlaků, pouze 
k nočnímu a časnému 
rychlíku spojení není. 
Je málo cestujících, 
a tak byl autobus vy-
škrtnut. Jízdné vlakem 
z M.L. do Chebu stálo 
Kčs 4,60, M.L. – Plzeň 
11,20, M.L. – Tachov 
3,20, M.L. – K. Vary 
7,80 Kčs. Kdo chce jet 
rychlíkem, musí při-
platit 16 Kčs. Rychlí-
kem do Prahy to stojí 
45 Kčs, stejně jako 
autobusem ČSAD.
• 1972 – Spojení obce 
s okolím je stále dob-
ré. Autobusy DP Mar. 
Lázně jezdí každých 
30 minut a do vzdále-
nějších obcí jezdí auto-
busy ČSAD. 
• 1973 – Doprava by 
všem občanům vyhovovala, jen kdyby řidiči DP dodržovali jízdní řád. Proč mohou 
řidiči ČSAD jezdit přesně? 
• 1975 – S dopravou v obci můžeme být spokojeni, protože máme spojení na všech-
ny strany ať už autobusem, nebo pak vlakem. Jízdné v autobusu je sice dražší, ale 
cestování se zdá příjemnější a rychlejší než vlak.                          (Zdeněk Buchtele)

PARTNEŘI 
mariánskolázeňských novin

další partneři

Vzpomínka
Dnes je to rok, co nás opustil pan Old-
řich Vavřička, manžel, otec, dědeček, 
kamarád. 

Díky jeho píli 
a rodině, která 
ho neustále pod-
porovala, posta-
vil mimo jiné 
Kamenný dvůr a 
dal mnoha lidem 
práci. Vzpomíná 
rodina.      Děkuji, Gabriela Vavřičková

TJ sokol Planá z.s. 
a Klub českých turistů pořádá 

v sobotu 22. dubna 2017
45. ROČNÍK dálkového 

pochodu

PLÁNSKÁ 50
• Start u ZŠ Na Valech 143
• 7.00 - 10.00 h, minitrasa 10.00 - 12.00 h
• cyklotrasy 8.00 - 12.00 h
• Cíl otevřen do 19.00 h
TRASY PRO PĚŠÍ:
10 km, 20 km, 30 km a 50 km
CYKLOTRASY: 35 km a 50 km
Toulavý kočárek – minitrasa 5km
informace - Karel Kašpar
Mobil: 739 578 951
e-mail: karelkaspar46@seznam.cz
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INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu 
   z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání). 

KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCIKUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI 
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......………. 

Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma)   Ď prodej a pronájem nemovitostí (50 Kč)
     Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)

Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní !

Text inzerátu:
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 
tel. 605 288 641

PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám zařízený byt v panelovém domě 
v Úšovicích – 3. patro s výtahem, slunný. 
Cena 750 000,-Kč. Tel.: 733559424.

PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Seriozní paní hledá trvalý pronájem 
garsonky v Mar. Lázních do 7 000Kč. 
Tel.: 723737090.
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••

• Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1 v 
Úšovicích, nezařízený. Náklady celkem 
cca 11 000,-Kč. Tel.:603721677.
• Pronajmu dlouhodobě byt 1+1v Lázních 
Kynžvart , 4. patro bez výtahu, 6500Kč 
+ elektřina, částečně vybaven . Volný 
ihned. Kauce 10 000 Kč nutná, telefon 
605046565 po 16.00 hodině, jinak sms. 
• Pronajmu nebytový prostor, Hlavní 
503, 80m2 – samostatný vchod, předza-
hrádka. Tel.:777045094.
• Pronájem garáže Křižíkova ulice - 
centrální část města u nemocnice. Bez-
pečná novostavba, vhodné pro dlouho-
dobé skladování. Tel.: 731 585 317. 

VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním byt 3 + 1 (99m2) za menší 
v přízemí v Mar. Lázních. Eventuálně 
prodám. Tel.:723471501

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••

• Nabízím hlídání dětí pondělí až nedě-
le i o prázdninách, čas dle potřeby, cena 
dohodou, věk nerozhoduje, jsem učitel-
ka MŠ. Tel.:777513445.

POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Hledám studenta, který upravuje fot-
ky v Picasu na PC. Tel.: 607861591.
• Hledám paní na hlídání 10měsíč-
ního miminka. Dopoledne, Úšovice. 
Tel.:723240640.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••

• Prodám kuch. rohovou sedačku, 2 
židle, stůl, obývací pokoj. Stěnu, náby-
tek do koupelny bílé barvy, 2x válendy 
s úlož. prostorem, vše kvalitní, nutno 
vidět. Ochota. Tel.: 731 218 113.
• Prodám zahradní elekt. sekačku s košem 
za 490,-Kč, ledničku DOMO 93x30x97 za 
490,-Kč, peřiňák 160x75x41 za 90,-Kč, 
čalouněné židle hnědé, kus 80,-Kč. Dále 
prodám atypický skleněný kulatý stůl o 
prům. 105 cm se 4 hnědými atypický-
mi židlemi. Luxusní vzhled Cena kmplet 
2 500,-Kč. Dále prodám komodu za 490,-
Kč.  Tel.: 608 879 034

• Prodám dětský kočár hluboký, světle 
modré barvy - pohodlný. Dále sportovní 
kočár béžové barvy - oba velmi levně 
- zachovalé. Dále pak houpací dětské 
kohouty. Na požádání k vidění ihned v 
Mar. Lázních. Tel.:608 060 230
• Prodám stěnu do obýváku, ořech, bílé 
skřínky do koupelny, nerez sporák – plyn 
elektr., různý nábytek, kufř. šicí stroj, 
kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113.
• Prodám vnitřní dveře, prosklené, 
bílé, levostranné, 80cm, bez kliky, cena 
1 000,-Kč. Tel.:605915237.
• Prodám pneu FULDA ecocontrol, 
sezónu jeté, 165/70 R14 ET35, 4 ks a 
bezpečnostní šrouby na Škodu Fabie III. 
Cena za vše 2 500,-Kč. Tel.:728552110.
• Prodám letní pneu disky, rozměr 13-
18 palců na osobní a dodávková auta, 
po dvou kusech. Tel.: 777698057.
• Nabízím za odvoz 2 ks křesel, barva 
modrá, velice zachovalá. Tel.:607672378.

• Prodám celopancéřové černé pianino 
BROŽ, vhodné pro žáky ZUŠ. Levně – 
dohodou. Tel.: 723885034.
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Za odvoz a láhev něčeho dobrého 
funkční plynový sporák MORA 212 
GAS, tel.: 607206717.
• Za odvoz a láhev něčeho dobrého au-
tomatickou pračku Whilpool FL5083 
(teče, nutná výměna hadic, čerpadla. 
Tel.: 607206717.
OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Muž hledá muže na přátelství. 
Tel.:728898741.
• Přenechám klientelu penzionu. Tel.: 
608879034

 

 

.

 
  

NEMOVITOSTI SLUŽBY

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Prodám byt 3 + 1, Libušina ulice, 
Mar. Lázně, k okamžitému nastě-
hování. Cena 940 000,-Kč. Tel.: 
603281321.

• Exkluzivní! Zcela výjimečné! 
Pronájem garsonka po rekonstruk-
ci, nadstandardní kuchyň kauce, 
od 1. 4.2017, nájem + poplatky 
6 500 Kč. Tel.:721676543.

• Soukromá psychologická praxe 
Mgr. Michaela Parma, Nemocnice 
Mariánské Lázně. Tel.: +420 606 488 
626, www.psychologie-parma.eu.

• NOVÁ VINOTÉKA - sudová a 
lahvová vína. Hlavní 133 - ve dvoře 
za „SKLO a PORCELÁN Po-Ne 
10.00 - 17.00.

• Nabízíme rekvalifi kační kurzy: ma-
sér, saunér, pedikúra, manikúra a nehto-
vá modeláž. Akreditováno MŠMT ČR, 
MAV0 s. r. o, individuální výuka! Dále 
učíme masáže - lymfatická, refl exní 
terapie nohou, obličeje, horkými lávo-
vými kameny, sedativní, aromaterapie, 
shiatsu, baňkování, odbourávání celuli-
tidy, odblokování, měkká reponace celé 
páteře a další www.vip-relax.cz, www.
mavo.eu Tel: 602478448, 604238911.

• Pronajmu ihned byt 2 + 1na Hlav-
ní třídě v M.L. Byt je po částečné 
rekonstrukci a je částečně zařízen. 
Měsíční nájemné 5 400,-Kč + zálo-
hy na energie. Tel.:725373825.

Nabízíme: 
   
   - nástupní mzda až 24.000,- Kč 
   - bonus 50 % z průměrné měsíční mzdy po odpracování jednoho roku 
   - příspěvek na dovolenou po odpracovaném roce 3.000,- Kč 
   - motivační osobní ohodnocení a kvartální bonus za docházku 2.000,- Kč 
   - příspěvek za doporučení kandidáta 5.000,- Kč 
   - příspěvek na dopravu, stravování, sport a kulturu 
   - možnost zajištění ubytování v zrekonstruovaných bytech 
   - čisté a příjemné pracovní prostředí s hudbou 
   - práci ve stabilní společnosti a možnost kariérního růstu 

Kontakt:  
tel.: +420 725 237 575  nebo e-mail: prace@allyouneedfresh.de

Nástup možný ihned!

HLEDÁTE PERSPEKTIVNÍ PRÁCI? 
Společnost PPL CZ s.r.o. - odštěpný závod Allyouneed, vítěz testu nejlepšího německého e-shopu s 
potravinami, v současné době hledá pro potravinářský sklad v Boru u Tachova (CTPark Bor Nová 

Hospoda) do třísměnného provozu nové kolegy/kolegyně na pozici:

Operátor skladu

POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

Nabízíme kompletní pohřební služby 
a odborné kamenické práce

Pohřební služby 775 57 73 73 info@pohrbyvalko.cz

Kamenictví 775 63 04 50

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)

info@vasekamenictvi.cz
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DVĚ KLASICKÁ SUDOKU    
 

Řešení:
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Daidalos a Íkaros. V Athénách žil vynikající vynálezce Daidalos, který vymyslel 
např. pilu, vrták, sekeru, lodní plachty a spoustu dalších věcí. Jeho výtvory prý do-
kázaly hýbat očima a končetinami. Jako učeň u něho pracoval jeho synovec, který 
vymyslel hrnčířský kruh a byl za to velmi obdivován. Žárlivý Daidalos se rozhodl, 
že se ho zbaví a … (viz 1. tajenka). Poté však byl nucen opustit Athény, proto … 
(2. tajenka), kde by byl přijat. Nakonec dorazil ke králi Kréty Mínoovi, který mu 
otevřel brány města Knóssu. (dokončení příště).

VODOROVNĚ: A. Jižní olejnatý plod; puchýřky na rtech; zaschlá vrstva na ráně. 
- B. 1. tajenka. - C. Zkratka obrněného transportéru; dopravní prostředek; obuv; 
opracovávat dřevo sekerou. - D. Dravá kaprovitá ryba; horké prameny; hrad ne-
daleko Sobotky; značka beryllia. - E. Svobodný šlechtický statek; pařížské letiště; 
vjem vnímaný sluchem; usazenina. - F. Televizní kutil; rychlý průběh; jméno Flašky 
z Pardubic (zemřel 1403); část (anatomicky). - G. Osobní zájmeno; řemen na řízení 
koní; semitský bůh hromu a úrodnosti; opis. - H. Vyrobit na stavu; rostlina pou-
žívaná při nakládání okurek; jemný prach z uhlí; české město. - I. 2. tajenka. - J. 
Srdečnice; divočák; vyřezávat.
SVISLE: 1. Postava; sen. - 2. Liberecké výstavní trhy (zkratka); domácky Oldřich; 
prkenný strop. - 3. Evropan; proražení nepřátelského postavení; slovensky „okr“. - 4. 
Pohled; německy „město“. - 5. Sarmat; zase; spisová zkratka (autorský arch). - 6. 
Odborná hádankářská komise (zkratka); lázně u Písku; chuchvalec. - 7. Poté; němec-
ky „brzy“; chůva. - 8. Ostrovy v Atlantiku; univerzální čistící přípravek. - 9. Pysky 
(knižně); zkáza; uvnitř. - 10. Kód letiště Sachs Harbour; kvílení; síla. - 11. Psst; 
pouzdro na šípy; dým. - 12. Třaskavý zvuk; jenom. - 13. Nedokončená práce; vá-
noční ryba; Zátopkovy iniciály. - 14. Části nádob; italský přístav; japonská lovkyně 
perel. - 15. Vak; školní potřeba.
Nápověda: Baal, Bari, pars, YSY.
Řešení křížovky posílejte do 5. května 2017 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně 
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz
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Zmizelé věci: fontánky u Cristalu
Autoři: sochaři Rada a Těhník

Minule jsme otiskli prototyp trolejbusu u zaniklých fontánek. Dnes 
fontánky přibližme v plné kráse. 

Instalovány byly v roce 1965. Tehdy ještě běžel trend okrašlování města. Později 
se zvolnil kvůli stagnujícímu národnímu hospodářství. Fontánek bylo celkem sedm, 
k tomu jeden světelný sloupek. Řekl bych, že to byla hezká ozdoba, kreativní, oži-
vující vstup do lázeňské čtvrti. Mezi fontánkami byl průchozí chodník. Provoz fon-
tánek  byl náročný na údržbu. Ta v té době byla celkově všude zanedbávaná. Tak se 
stalo, že fontánky pomalu osychaly, v noci přestávaly svítit, až byly sneseny. Podle 
mého záznamu v roce 1987. Chodník zpět upraven do původní (i dnešní) podoby. 
Oba reprodukované snímky jsou z dloby brzy po instalaci. 

Archiv snímků a text Václav Kohout  

Působivý noční snímek, zachycena je jen část fontánek. Snímek Jiří Hepner.

Průhled přes fontánky od Cristalu k Slovanskému domu (nyní Continentalu). 
Autor snímku neuváděn.
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