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Malí tučňáci roztleskali publikum. (Foto David Kurc)
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Babybox v Nemocnici Mariánské Lázně (Foto dkp)

Mariánské Lázně mají babybox
Babybox pro odložené děti není dnes už neznámý pojem. V republice jich je 70, v Karlovarském kraji 4 a ve 
čtvrtek byl médiím představen další, 71. zachránce dětských životů v Nemocnici Mariánské Lázně. Pomáhá 
nejen dětem, ale i matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. 

Odložení dítěte do babyboxu není 
trestné a je zcela anonymní. Klimati-
zované a ventilované babyboxy jsou 
opatřené mnohonásobně jištěnou sig-
nalizací. Výrobcem nové generace ba-
byboxů je Zdeněk Juřica MONTEL 
z Náměšti nad Oslavou. Zakladatelem 
a otcem myšlenky je Ludvík Hess, 
který veškerou chválu a díky odmítá. 
První babybox byl zřízen v GynCentru 
v Praze 9, Hloubětínská 3 v roce 2005. 
Ofi ciálně bude „náš“ babybox uveden 
do provozu symbolicky na Mezinárod-
ní den dětí a v den 12. výročí otevření 
prvního babyboxu – 1. června 2017 
v 10.30. Tak to dělá pan Hess vždy. 
1. květen, Mikuláš, Vánoce, to jsou 
data, kdy se otevírají nejen lidská srd-
ce, ale také babyboxy. Na tyto akce, 

díky kterým už se zachránilo přes 151 sot-
va narozených dětských životů, je potřeba 
ovšem fi nance. V každém městě, kde se 
babybox má instalovat, osloví společnost, 
jejímž předsedou je pan Hess, sponzory a ti 
většinou věnují dostatečné množství pe-
něz. Ale v Mariánských Lázních se to nepo-
dařilo, většina sponzorů žádost nevysly-
šela. Aby mohl být babybox otevřen, spo-
lečnost si půjčila. Proto dámy a pánové, 
chcete-li a můžete-li přispět na záchranu 
„nechtěňátek“, učiňte tak. Peníze můžete 
zaslat na bankovní účet vedený u České 
spořitelny 26116319/0800. Doporučujeme 
předtím vyplnit darovací smlouvu a poslat 
ji dvojmo poštou na adresu společnosti. 
Obratem vám jednu potvrzenou kopii vrátí 
rovněž poštou. Všechny informace najdete 
na www.babybox.cz.                           (dkp)

Spolek švihák připravil další KOK
Kolonáda Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních se opět stala 
místem setkávání a ožila pestrým multižánrovým programem, který 
připravil spolek švihák. 

Proměnila se v kavárnu, galerii, kino a koncertní sál, v parku skotačilo mnoho 
dětí a dospělí si také přišli na své. Kok je zkratka pro Kulturně ozdravnou kúru. Za 
zhlédnutí stála vernisáž výstavy Vojna in the Kittchen, koncerty Vladivojna trio 
a Nauzea Orchestra. Byla připravena i přehlídka fi lmů FAMU Festu. V pátek se 
představily soubory z tanečního studia DS Wanted.                                 (David Kurc)

VZNIKNE NOVÉ 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Rada města odsouhlasila umístěním her-
ních prvků v prostoru parku za EkoAkvá-
riem pod ul. Dobrovského v Úšovicích.

Jazové lázně se blíží
Od 24. do 30. června se kolonáda už 
po 17. rozezní  jazzem v podání těch 
nejlepších kapel. Můžete se těšit na  The 
dixie hot licks, Glass a jeho dixieland, 
Memory jazz band a další interprety vý-
borné hudby. Program v příštím čísle. 

Trolejbus narazil do 
betonového sloupu

Dopravní nehody trolejbusů v Mariánských Lázních vůbec nejsou časté, přes-
to se stala jedna 29. května ráno kolem 8. hodiny. 
Trolejbus narazil do sloupu u vlakového nádraží. Řidič byl zraněn, měl tržnou ránu 
na noze a na ruce. Po dýchnutí na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem byl 
odvezen na ošetření do mariánskolázeňské nemocnice. V trolejbusu byly v tu dobu 
pouze dvě ženy, z nichž jedna byla lehce zraněna v obličeji a druhá má zlomenou 
ruku, pohmožděnou nohu a hrudník. I ony skončily v nemocnici. Příčina nehody 
se vyšetřuje, pravděpodobně je na vině mikrospánek. Doprava byla na Nádražním 
náměstí uzavřena a odkloněna přes Husovu ulici. (podle informace K. Krejčí PČR) 

Trolejbus narazil do betonového sloupu. (Foto B. Chlad)



Strana 2 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 2. červen 2017

Z vyhlídky Carola neuvidí návštěvníci 
naprosto nic a to je určitě škoda. 

(Foto David Kurc)

Zato nepořádek je vidět na první pohled a to 
je taky škoda. (Foto David Kurc)

Nedávno v akci Ukliďme Česko dobrovolníci 
uklízeli okolo pramenů. U Medvědího se už 
opět hromadí nepořádek. (Foto David Kurc)

Hůř ale dopadl medvěd, někomu se asi nelí-
bil jeho čumák. Škoda. (Foto David Kurc)

Cenu za Přívětivý úřad 2017 přebíral tajemník Jiří Šrámek (třetí zprava). (Foto KÚ)

Lázeňské město musí být vzorově čisté.  
A bílé zábradlí opravdu bílé. Ostřik zábradlí 

na potoku jsem zachytil ráno 19. května  
v hezkém protisvětle.  (Foto Václav Kohout)

Cvrček banánový (Foto muzeum)

Zophobas (Foto muzeum)

Nabízíme: • zajímavé finanční ohodnocení
 • dobré pracovní a sociální podmínky
 • stravenky a příspěvky na penzijní/životní pojištění
 • dlouhodobou jistotu zaměstnání

Velkokapacitní prádelna 
Velká Hleďsebe přijme 
do 2-směnného provozu 
pracovníky na pozice:

 
• Údržbář / Elektromechanik 
      (praxe a zkušenosti výhodou)

• Operátor provozu
• Řidič skupiny C

Informace na tel.: 354 624 296

Přívětivý úřad 2017
Městský úřad Mariánské Lázně se umístil na 3. místě v soutěži Přívěti-
vý úřad vyhlášené ministerstvem vnitra. 

Celkem 165 úřadů obcí s rozšířenou působností se zúčastnilo letošního, už dru-
hého ročníku soutěže Přívětivý úřad 2017. Soutěž je pořádána Ministerstvem vnitra 
ČR a jeho odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Zástupci tří 
nejlepších úřadů z každého kraje, stejně jako tři vítězové republikového kola soutě-
že dne 17.5.2017 převzali ocenění ve Vzdělávacím středisku Benešov Institutu pro 
veřejnou správu Praha. Slavnostního ceremoniálu se mj. zúčastnil náměstek mini-
stra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, zástupce výkonného ředitele Svazu 
měst a obcí ČR Dan Jiránek, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Jan 
Sedláček, starosta obce Křižánky, a ředitelé krajských úřadů či jejich zástupci. Pří-
větivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských 
úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování 
nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže 
je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování 
přívětivosti úřadu.
Výsledky Karlovarský kraj: 1. Karlovy Vary, 2. Cheb, 3. Mariánské Lázně

Na otázky ohledně budoucnosti 
radnice odpovídá Zdeněk Třešňák
• Preferujete výstavbu nové radnice nebo rekonstrukci historické budovy a proč?
• Co si myslíte o případném stěhování úřadu, který objekt by byl podle Vás 
nejvhodnější?

Podle mého názoru je nejvhodnější zachování radnice v současné budově a urych-
lené zahájení její rekonstrukce. Je možné, že by opuštěním stávající budovy při vý-
stavbě nové zůstala ve městě další chátrající stavba. Cena za rekonstrukci bude asi 
podobná jako cena za novou stavbu, ale podle mne radnice patří do „centra“ města 
či relativně blíž k místům větší hustoty obyvatel, a ne někam na okraj. Oddalování 
rozhodnutí není opravdu šťastné, je to způsobováno neustálými požadavky o vy-
psání buď referenda nebo sociologického průzkumu, ale v tomto případě to asi není 
na místě. Případná rekonstrukce stávajícího objektu za provozu by byla asi organi-
začně poměrně náročná a pro úředníky radnice i občany nějaký čas nepříjemná, ale 
myslím si, že se dá vše zvládnout. Výsledkem rekonstrukce by určitě byla krásná, 
funkční a příjemná radnice.                                                         Ing. Zdeněk Třešňák  

Opravy kanceláří 
radnice

Zadní trakt objektu
Upozorňujeme klienty na opravy a praš-
nost v zadním traktu budovy radnice, 
práce budou probíhat do poloviny srp-
na. Děkujme za pochopení. 

(informace z radnice)

Postřehy 
z Mariánských Lázní

Hmyz na talíři
Tým specialistů ze společnosti 
Hmyz na talíři, pořádající degu-
stace hmyzích specialit, přijede 
k nám do Mariánských Lázní. 

Tak i Vy budete moci na vlastní „ústa 
a žaludek“ vyzkoušet velmi netradiční 
gurmánský zážitek. Pokud Vás hmyzí 
menu neláká k ochutnání, přijďte si po-
slechnout mnoho zajímavých informací 
od jednoho z nejzkušenějších odborní-
ků na Entomofágii (pojídání hmyzu) 
v České republice. Degustace se bude 
konat v rámci vernisáže výstavy „Spo-
lečenský život hmyzu“ v našem Měst-
ském muzeu. Podávat se bude cvrček 
banánový na másle a Zophobas na chilli 
a česneku. Přijďte ochutnat! 

Vernisáž výstavy „Společenský ži-
vot hmyzu“ se koná 8. června 2017 
v 18:00 hodin.
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Üvodní pozvánka s mažoretkami na kolonádě. (Foto Michaela Turková)

Přijmeme pracovníka na pozici Přijmeme pracovníka na pozici 

stavbyvedoucí/stavbyvedoucí/
mistrmistr

venkovní elektromontáží NN, VN 
a VO, vč. trafostanic do 22kV

Bližší informace poskytne jednatel společnosti 
p. Petrák na tel.č. 601 346 255

Festival porozumění skončil
Nashledanou za rok

Sedmnáctý ročník festivalu porozumění se konal od 15. do 
18. května. Program byl zahájen vystoupením kapely Mikeška 
na kolonádě, společně s Dechovým orchestrem mladých a ma-
žoretkami. V úterý dopoledne se účastníci festivalu mohli v ZŠ 
Úšovice zúčastnit výtvarně- dramatické dílny, spolu s výtvar-
níkem Jindřichem Havlíkem. Odpoledne také vystoupil křes-
ťanský písničkář Slávek Klecandr. Středeční program započal 
fotodílnou fotografa Luboše Pecha a pokračoval vernisáží 
v Anglikánském kostele. Zde se vystavovaly haptické ob-
razy od nevidomých umělců J.Haldové a V. Fanty. Zpíval 
také soubor nevidomých zpěváků a se svou pantomimou se 
předvedla také neslyšící plzeňská herečka M. Volejníková. 
Celým večerem nás provázela Bára Štěpánová. Závěrečný 
den, čtvrtek, se odehrál v duchu hudby a tance. Dopoledne 
probíhala rytmická dílna spolu s Drumbandem Františka Ze-
mana z Ostrova nad Ohří. Závěrečný festivalový večer plný 
hudby, tance, ale i nečekaných překvapení moderoval známý 
herec a mistr jevištní improvizace Jaroslav Dušek. K tanci 
i k poslechu hrála kapela Daniel Suchý a jeho hudební přá-
telé. Během večera také vystoupila Daniela Pecinová - mist-

ryně světa v pole dance, která svým tancem naprosto oslnila 
publikum.  A jak celou akcí vnímají samotní pořadatelé? Co 
bylo vlastně záměrem tohoto festivalu? Zeptali jsme Josefa 
Slowíka a ředitelky Moniky Šumové. „Záměr byl od po-
čátku dát příležitost lidem s postižením i bez postižení se 
vzájemně potkat, tak aby to bylo příjemné. Lidé se na tuto 
akci pokaždé velmi těší a jsou nadšení.  Nejkrásnější je, že 
kolikrát ani nelze rozlišit, kdo je a kdo není postižený. Máme 
radost, že se všichni takto sejdou a přijedou za námi kamarádi 
z různých koutů a také, že tímto festivalem za 17 let prošly stov-
ky lidí, a někteří se po letech znovu vrátí třeba jako dobrovolníci 
pro lidi s postižením. Dnes už nemají tak velké bariéry, a tak 
zdraví lidé dokážou lépe navazovat kontakt a vytvářet přátelství 
s postiženými.“ Na konec jsme se také zeptali klientky Domova 
Pramen Martiny Bílé, jak se jí festival líbil „Moc se mi tu líbilo, 
hlavně jak se tady hrálo a zpívalo. Mám také nové kamarády.“ 
Tato akce je velmi přínosná a jsme velmi rádi, že se u nás ve 
městě něco takového děje. Snaha propojit dva světy zdánlivě 
neslučitelné a na týden tvořit věci společně je nádherná a pro ná-
vštěvníky zkrátka nezapomenutelná.            (Michaela Turková)

Fontánky ještě jednou. (Foto Vladimír Radechovský)

Fontánky ještě jednou
Obrázky fontánek v čísle 6 vzbudily pozornost. Mnozí se upamatovali, 
že něco takového bývalo. 

Podařilo se najít ještě jeden snímek. Je z letákového prospektu zotavoven ROH 
(Revolučního odborového hnutí), vydáno 1971.  Autor snímku je uveden Vl. Ra-
dechovský. Pohled je směrem k parkovému vchodu do Lilu. Zachyceny jsou pěkně 
rostliny, které se po roce 1965 rozrostly.                                             Václav Kohout

KARTARENA CHEB

Více informací na tel.: 
737 878 891, e-mail: info@kartarena.eu

Přijmeme do svého kolektivu 

servírku servírku // číšníka                                       číšníka                                      
 a kuchaře, a kuchaře, 

kteří mají zkušenosti v oboru, příjemné vystupování, 
odpovědnost a samostatnost. 

Nabízíme: přátelský kolektiv, atraktivní prostředí a dobré platové podmínky.

Jsem asi pětiletý pohodář - německý ovčák 
Don, čekám na svého nového pána a to, jak 

reaguji na základní povely, můžete přijít 
vyzkoušet do Psího útulku Mariánské Lázně. 

(Foto Psí útulek)

Oznámení o pláno-
vaném přerušení 
dodávky elektřiny

Informace z radnice 
dne: 06.06.2017 Mariánské Lázně - 
Úšovice
dne: 07.06.2017 Mariánské Lázně - Ha-
mrníky
Oznámení o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny:
• dne: 06.06.2017 od 08:00 hod. do 
12:00 hod. v lokalitě: Mariánské Lázně 
- Úšovice - Ke Kasárnům 156/5, 189/7, 
218/1, 373/3, 411/6, 412/4, 413/2
• dne: 07.06.2017 od 08:00 hod. do 
12:00 hod. v lokalitě: Mariánské Láz-
ně - Hamrníky - Krátká 6/183, 199/10, 
200/12, 204/11, 205/4, 206/14, 230/16, 
234/6, 238/19; Potoční 2/31, 5/1, 7, 7/3, 
9/8, 10, 12/14, 16/166, 25/5, 26/4, 27/6, 
150/13, 157/9, 158/11, 160/23, 161/25, 
162/15, 163/17, 164/19, 165/21; č.p.:/č.
orient. bez ulic: 12/78, 1072

Výše uvedené informace budou 15 
dní před plánovaným přerušením dodá-
vek elektřiny k dispozici na interneto-
vých stránkách www.cezdistribuce.cz 
v záložce (info z radnice)
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Tříčlenný tým ze třídy 2. A ve složení Lucie Hanzlíčková, Eliška Soukupová 
a Matěj Bubica. (Foto. Jana Klečková)

Soutěž Coolinaření se Zdravou 5
Celostátní kuchařská soutěž Coolinaření se Zdravou 5 nadace Albert podporuje u dětí a mladistvých znalost 
zásad správné výživy a zároveň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Letos 
se zvlášť zaměřila na téma „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společné 
konzumace pokrmu. 

Soutěžní disciplínou byla příprava zdra-
vé svačiny. Odborná porota pak hodnotila 
nejen složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i 
myšlenku, jak týmy naložily s připraveným 
pohoštěním do soutěže. Soutěžící měli za 
úkol navrhnout, komu připravené pohoštění 
darují a udělají mu tak radost. Mohla to být 
osamělá paní odvedle, babičky a dědečkové 
v domově pro seniory, paní učitelky, paní 
kuchařky ze školní jídelny, dlouhodobě ne-
mocný spolužák, rodiče a podobně.

 Důležité bylo připravit svačinu s láskou, 
s radostí ji darovat a případně společně sníst. 
Koncept motivuje děti k uvědomění si, že 
jídlo můžeme připravit i sníst s láskou a udě-
lat tak sobě nebo jiným radost. Z přihlášek 
v regionálním kole vybrala porota 5 týmů 
z každé kategorie z celé České republi-
ky, které postoupily do celostátního fi nále 
v Praze. Ze Základní školy Úšovice v Mari-
ánských Lázních se do této soutěže zapojil 
tříčlenný tým ze třídy 2. A ve složení Lucie 

Hanzlíčková, Eliška Soukupová a Matěj Bubica pod vedením paní učitelky Jany Klečkové, do fi nále bohužel tento nadějný 
tým nepostoupil. Zdravá svačinka se skládala z celozrnných domácích houstiček namazaných pomazánkou s řeřichou, kterou 
děti samy vypěstovaly, a salátu se zvláštním názvem „Oranžová na čtvrtou“, připravený z mrkve, pomerančů, mandarinek, 
meruňkového kompotu a citronové šťávy. Obdarovali jsme naše spolužáky v Dětském domově Paprsek Mariánské Lázně. Přišli 

jsme k nim na návštěvu, prostřeli jsme stůl a pozvali jsme děti na zdravou svačinku. 
Moc jsme si to s nimi užili a než jsme se rozkoukali, bylo všechno jídlo pryč. Shodli 
jsme se, že bychom takové setkání mohli zopakovat. A možná, že bychom si něja-
kou dobrou a zdravou svačinku mohli připravit společně. No uvidíme, třeba někdy 
příště.                                                                                         (Mgr. Jana Klečková)

Jak je možné zklidnit lázeňské území
Před časem vzbudil rozruch nápad, jak ztišit provoz v horní části lázeňského 
území tím, že by se poslední úsek Hlavní třídy od křižovatky s Ruskou ulicí 
zjednosměrnil, a to v opačném směru, než je tomu dnes. Nápad narazil na roz-
hodný odpor s nejrůznějšími důvody, například že autobusy nevytočí zatáčku 
před hotelem Pacifi k. Chtěl jsem přesto navrhnout, aby byla Hlavní třída jed-
nosměrná po celé délce od shora až k policii. Že to nejde? Pojďme se nad tím 
alespoň zamyslet!

Hlavní třída je dnes jednosměrná 
zdola nahoru, takže lázeňským úze-
mím projíždí spousta aut úplně zby-
tečně (a navíc často uhání vyšší než 
povolenou rychlostí). Je-li jedno-
směrná, pak to znamená, že se auta 
musí vracet jinudy, většinou Tře-

bízského ulicí kolem divadla a pak Pramenskou. Nebyl by tedy žádný problém, aby 
se jezdilo obráceně: je přece úplně jedno, jedou-li dnes autobusy s klienty po Hlavní 
třídě nahoru a vracejí se Ruskou… Navíc není zase až tak dávno, kdy po Hlavní tří-
dě jezdily trolejbusy obousměrně (linka 3 končila u Lesního pramene). Pokud by se 
jezdilo obráceně, než je tomu dnes, mohli by hosté z autobusů vystupovat na chod-
ník a ne do vozovky. Ostatně celá Hlavní třída by měla být pěší zónou, aby nebylo 
nebezpečné přecházet z kaváren a obchodů do protilehlého parku. Chodník je totiž 
kvůli jinak příjemným zahrádkám stejně dost obtížně průchozí, např. prostor mezi 
Modrou cukrárnou a předzahrádkou je široký stěží dva metry. Po celé délce Hlavní 
třídy by mělo také být výrazně omezeno parkování: do 15 minut by se mohlo platit 
symbolicky, ale každá další hodina by měla mít drastický tarif, aby ulice nesloužila 
za parkoviště. Vždyť jen pár kroků za divadlem je parkovací dům, který patří městu 
a kde by v obecném zájmu mělo být parkování velice levné. 
Znamenalo by to obrátit i směr jízdy městské dopravy: trolejbusy by mohly pokra-
čovat od hotelu Cristal Masarykovou ulicí přímo ke kruhovému objezdu a potom 
kolem Nových lázní přes Goethovo náměstí k Pacifi ku. Jednosměrná (od Nových 
lázní nahoru na Goethovo náměstí) by pak mohla být i ulice Reitenbergerova. Mělo 
by to výhodu i v tom, že by se dala zřídit zastávka městské hromadné dopravy před 
Casinem. Jednosměrná by navíc mohla být i Karlovarská, ale v obráceném směru, 
shora dolů, tak jak je tomu běžně v zimním období. 
Obousměrná by zůstala celá Ruská ulice až k radnici, Masarykova od Cristalu ke 
kruhovému objezdu, Třebízského ke křižovatce s Hlavní, dále Reitenbergerova ke 
křižovatce s Anglickou a Dusíkova.
Uskutečnění navrhovaného systému by nebylo fi nančně nijak zvlášť náročné – vět-
šinou by stačilo upravit dopravní značení. Předpokladem ovšem je zintenzivnění 
městské hromadné dopravy, aby třeba cesta z Úšovic do města a zpět neznamenala 
pomalu polodenní výlet. Stačí chtít!

Josef Královec, člen Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu

Přednášet bude zkušená a známá terapeutka TČM 
paní Eva Joachimová (známá z vysílání TV ). 

Beseda se koná v prostorách základní školy Čtyřlístek 
(budova pošty) a to dne 6.6. 2017 od 17 hodin. 

Součástí akce bude i ochutnávka tzv.superpotravin! 
Vstupné dobrovolné

Klub Energy Cheb a soukromá ZŠ Čtyřlístek Mariánské Lázně 
společně pořádají besedu s názvem

ČÍNSKÁ MEDICÍNA POD POKLIČKOU 
aneb VLIV STRAVY NA NAŠE ZDRAVÍ

Senioři blahopřáli 
matkám

Ve dvou dnech 17. a 18. května 
2017 uskutečnili senioři z Místní 
organizace Svazu důchodců ČR 
ve svém klubu kulturní program 
pro matky -  seniorky.

Po dva dny ve zcela zaplněných pro-
storách vyslechly blahopřání od předse-
dy pana Karla Lokajíčka a poté se svým 
pásmem vystoupili žáci ZUŠ F. Chopi-
na. Učitelé této školy paní Vohnoutová 
a pan Jílek připravili program týkající se 
právě Svátku matek.  Naše seniorky tles-
kaly velmi pěkným písním, které žáci 
uvedené školy zahráli na klávesy, fl étnu 
a harmoniku. Tím ale jejich vystoupe-
ní neskončilo, neboť na závěr předali 
našim maminkám blahopřání zhoto-
vená výtvarným kroužkem této školy. 
Že se program žáků velice líbil, vyjá-
dřili všichni velkým potleskem a po-
děkováním.

Kulturní odpoledne pokračovalo vy-
stoupením harmonikáře pana Ročáka, 
který hrál převážně naše staré písničky, 
při kterých si dámy s chutí zazpívaly. 
Celý program doplnilo malé občerstve-
ní. Akce se zúčastnilo 89 spokojených 
seniorek.                        Kulturní komise                                                                 
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Hejtmanka Jana Vildumetzová s fi nalistkami Ženy regionu. (Foto KU)

Pacienti kardiologického oddělení karlo-
varské nemocnice se dočkali nových pokojů 
s moderními lůžky a veškerým potřebným 
zázemím. Karlovarský kraj pro ně nechal 

přestavět lůžkovou část kardia ve třetím pat-
ře pavilonu C. Z krajského rozpočtu na akci 
uvolnil téměř 4 miliony korun. (Foto KÚ)

O  tomto tělese diskutovali u kulatého stolu. (Foto archiv ZSO)

Na kraji jednali o mariánskolázeňském orchestru
Problematika fi nancování kultury v regionu, zejména pak nutnost navýšení platů jejích zaměstnanců – to 
byla hlavní témata, o kterých jednali zástupci ministerstva kultury, kraje, měst, příspěvkových organizací 
a odborů u kulatého stolu. Hovořilo se i o podpoře Západočeského symfonického orchestru Mariánské Láz-
ně, jenž má vážné existenční problémy.

Jedním z úvodních bodů 
společného jednání byla 
diskuse o podfi nancování 
české kultury a o odměňo-
vání jejích zaměstnanců, je-
jichž platy jsou dlouhodobě 
pod celostátním průměrem. 
Současná situace navíc zne-
možňuje získávání nových 
a dobře kvalifi kovaných pra-
covníků. „Pro Karlovarský 
kraj je stěžejním odvětvím 
cestovní ruch a s ním jde 
ruku v ruce i kultura. Její 
podpora je pro nás velmi 
důležitá a budeme se sna-
žit, abychom pro ni získali 
co nejvíce fi nančních pro-
středků. Z rozpočtu kraje 
jsme již vyčlenili peníze na 
navýšení platů zaměstnanců 
v našich příspěvkových or-
ganizacích, ke kterému by 
mělo dojít od 1. července 
tohoto roku. Každý člověk, 
který chce pracovat, by měl 
být za svou práci adekvátně 
odměněn,“ uvedl náměstek 
hejtmanky Karlovarského 
kraje Martin Hurajčík.

Organizace v kultuře zřizované městy, obcemi a kraji mo-
hou také využívat nejrůznější dotační programy a granty od 
ministerstva kultury. O navýšení alokovaných prostředků v 
jednotlivých titulech pak mluvila náměstkyně ministra kul-
tury pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová. Mezi 
profesionální divadla, symfonické orchestry a sbory bude le-
tos rozděleno celkem 160 milionů korun. Nově budou také 
podpořeny profesionální festivaly, a to ve výši 100 milionů 

korun. Ačkoliv došlo k razant-
nímu navýšení poskytovaných 
příspěvků, ministerstvo se zá-
roveň potýká s nárůstem počtu 
žádostí o dotaci.

U kulatého stolu se rovněž 
probíraly vážné existenční pro-
blémy Západočeského symfo-
nického orchestru Mariánské 
Lázně, o nichž hovořil prezident 
Unie orchestrálních hudební-
ků ČR Jiří Dokoupil a ředi-
tel orchestru Milan Muzikář. 
Orchestr je se svou bezmála 
dvousetletou historií nejstarším 
orchestrem v České republice. 
Velkým podporovatelem hu-
debního tělesa je samotné měs-
to, které mu na provoz přispívá 
8,5 milionu ročně. Dotaci na 
jeho činnost mu každoročně po-
skytuje i Karlovarský kraj, jen 
v letošním roce dosáhla částky 
640 tisíc korun. 

Přestože se jedná o význam-
nou podporu, orchestr se potýká 
s fatálním nedostatkem fi nanč-
ních prostředků a jeho členové 
pobírají odměnu na úrovni mi-
nimální mzdy. Bez systémové 

podpory státu a kraje mu hrozí reálný zánik. „O problému ma-
riánskolázeňského symfonického orchestru samozřejmě vím, 
a proto jsme jej také otevřeli u kulatého stolu. Na jednání jsme 
obdrželi výzvu od prezidenta Unie orchestrálních hudebníků, 
abychom se situací více zabývali, což také děláme. Snažíme 
se najít systémové řešení, jak orchestru pomoci. Jeho osud 
nám není rozhodně lhostejný,“ doplnil Martin Hurajčík.

 Jana Pavlíková

Obce získají dotace
Stejně jako v minulých letech i v tom-
to roce získají obce v regionu dotace 
na výstavbu či rekonstrukci kanaliza-
cí, vodovodů, čistíren odpadních vod, 
zdrojů pitné vody či úpraven vod. 

Pokud to schválí Zastupitelstvo Kar-
lovarského kraje, rozdělí si mezi sebou 
celkem 12,5 milionu korun. 

(Veronika Severová)

Karlovarský kraj se bude 
ucházet o pořadatelství 

Olympiády dětí 
a mládeže v roce 2020

Devátý ročník Zimní olympiády 
dětí a mládeže už od roku 2003 or-
ganizuje Český olympijský výbor 
spolu s jednotlivými kraji. Karlo-
varský kraj se chce o pořadatel-
ství ucházet v roce 2020. Soutěž 
krajských reprezentací v katego-
rii 12 až 16 let je jednou z největ-
ších sportovních akcí v republice.

Do výběrového řízení na pořa-
datelský post se kraje budou moci 
přihlásit od června do září letošní-
ho roku. Olympijský kraj pak bude 
vybrán do prosince. „Budeme usilo-
vat o to, aby se hry historicky poprvé 
konaly právě v Karlovarském kraji. 
O této možnosti jsem již informovala 
i naše sportovce na nedávném vyhlášení 
Sportovce roku 2016 a věřím, že řada 
z oceněných bude reprezentovat kraj 
právě také na této olympiádě. Podle mi-
nulých zkušeností se akce účastní i více 
než tisíc dětí,“ uvedla hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Vildumetzová. 

Olympiády dětí a mládeže se ode-
hrávají v dvouletých cyklech a střídá 
se jejich letní a zimní podoba. Poslední 
zimní olympijské hry proběhly vloni 
v Ústeckém kraji, ty další se uskuteční 
na začátku roku 2018 v Pardubickém 
kraji. V současné době se více než 200 
mladých sportovců z našeho kraje při-
pravuje na osmé Hry letní olympiády 
dětí a mládeže 2017, která se bude konat 
v červnu v Jihomoravském kraji. 

(Jana Pavlíková)

Karlovarský kraj zná držitelku ocenění Žena regionu 
Vítězkou osmého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Karlovarský kraj stala Michaela Va-
lentová, odvážná žena, která se nebála postavit zákeřné nemoci a zároveň začít pomáhat nejen skrze Běh 
s čelovkou nebo spolek Pomáhej srdcem. Slavnostní předání se uskutečnilo ve čtvrtek 18. května v Grand-
hotelu Pupp v Karlových Varech. Ocenění jí za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů předala hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. 

„Soutěž Žena regionu podporuji. 
Jde o veřejně prospěšný projekt, který 
má za cíl ocenit úsilí výjimečných žen 
a zviditelnit jejich práci, což je velmi 
chvályhodné. Ukázalo se, že i Karlo-
varský kraj má nespočet mimořádných 
žen. Bylo velmi zajímavé seznámit se 
s jejich příběhy. Všechny obětují svůj 
volný čas pro ostatní a rozhodně zaslou-
ží veřejné uznání,“ uvedla hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzo-
vá. Celostátní soutěž Žena regionu je 
určena všem ženám, jež svým aktivním 
přístupem motivují a obohacují ostatní, 
podílejí se na veřejném životě, pomáha-
jí nemocným, dětem či zvířatům nebo 
přispívají ke zlepšení a rozvoji svého 
regionu.                               Jana Pavlíková

www.zenaregionu.cz
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Î  STRÁŽCI GALAXIE Vol.2 3D, akční / 
 dobrodružný, USA 2017, repríza, 12+, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  TŘI VE HVĚZDĚ, vernisáž výstavy + prodejní 
 aukce, hotel Hvězda - galerie Atrium, 18:00
Î  WONDER WOMAN 3D, akční / dobrodružný / 
 fantasy, USA 2017, premiéra, 12+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  ARTETERAPIE, „ART FOR HARMONY“ 
 from Eva Ova, Galerie Art Linea, 09:00-16:00
Î  ART RELAX V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - 
 malování, Galerie Art Linea, 11:00-18:00
Î  ŠMOULOVÉ: Ztracená vesnice, animovaná 
 komedie, USA 2017, české znění, repríza, 
 přístupný, Kino Slavia 3D, 15:00
Î  PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta 
 3D, dobrodružný, USA 2017, české znění,
  repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  WONDER WOMAN, akční / dobrodružný, 
 USA 2017, české znění, premiéra, 12+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  MIMI ŠÉF, animovaná komedie, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 15:00
Î  PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta 
 3D, dobrodružný, USA 2017, české znění, 
 repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  WONDER WOMAN, akční / dobrodružný, 
 USA 2017, české znění, premiéra, 12+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta 
 3D, dobrodružný, USA 2017, české znění, 
 repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  OBRAZY: BOHDANA HOLUBCOVÁ, 
 vernisáž výstavy, hotel Hvězda - galerie 
 Atrium, 18:00
Î  VETŘELEC: COVENANT, sci-fi thriller, 
 USA 2017, titulky, repríza, 15+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  PROHLÍDKA DIVADLA S PRŮVODCEM, 
 Městské divadlo Mar. Lázně, 14:00
Î  WONDER WOMAN, akční / dobrodružný, 
 USA 2017, české znění, premiéra, 12+, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  VETŘELEC: COVENANT, sci-fi thriller, 
 USA 2017, titulky, repríza, 15+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30

Î  WONDER WOMAN, akční / dobrodružný, 
 USA 2017, české znění, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta 
 3D, dobrodružný, USA 2017, české znění, 
 repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  DOSTAVENÍČKO S OPERETOU, koncert 
 Západočeského symfonického orchestru Mar.  
 Lázně, Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30

Î  BESEDA S KLÁROU SAMKOVOU, o islámu, 
 právu a všem, co nás trápí, Městská knihovna  
 Mar. Lázně, 16:00-18:00
Î  PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta  
 3D, dobrodružný, USA 2017, české znění, 
 repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 17:00

Î  PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta  
 3D, dobrodružný, USA 2017, české znění, 
 repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  MUMIE, akční, dobrodružný, USA 2017, české 
 znění, repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  BPM FREERIDE - FUNKY-PUNKY VOL.2,  
 klasická pozdně jarní klubová akce, 
 RC Morrison, 21:00-04:00

Î  KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ od A do Z,  
 workshop, Galerie Art Linea, 11:00
Î  KURZ OLEJOMALBY S MONTI KUBRIKEM, 
 Galerie Art Linea, 11:00-18:00
Î  PŘÍŠERKY POD HLADINOU, animovaná 
 komedie, Španělsko 2017, české znění, 
 repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 15:00
Î  KRÁSNÁ TVÁŘ S MARCELOU TŮMOVOU, 
 seminář, Galerie Art Linea, 15:00-17:00
Î  MUMIE 3D, akční, dobrodružný, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  MUMIE, akční, dobrodružný, USA 2017, české 
 znění, repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  NORIGINAL, rock´n´roll hits, Rybí restaurace 
 U Pidly M.L., 19:30-22:30

Î  KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ od A do Z,  
 workshop, Galerie Art Linea, 11:00
Î  KURZ OLEJOMALBY S MONTI KUBRIKEM, 
 Galerie Art Linea, 11:00-18:00
Î  MIMI ŠÉF, animovaná komedie, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 15:00
Î  ČERNOBÍLÁ POHÁDKA, zcela nová 
 pohádka na motivy Kouzelné flétny 
 W. A. Mozarta, Městské divadlo M.L., 15:00
Î  MUMIE 3D, akční, dobrodružný, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  MUMIE, akční, dobrodružný, USA 2017, české 
 znění, repríza, přístupný, Kino Slavia 3D, 19:30

Î  STARÁ DOBRÁ KAPELA - 1. titul jarního  
 předplatného - náhradní termín, hluboce 
 lidská, křehká a něžná komedie o stáří, lásce,  
 snech a síle přátelství, Městské divadlo 
 Mar. Lázně, 19:30

Î  MUMIE 3D, akční, dobrodružný, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  SMRTIHLAV, válečný/drama/historický/akční, 
 Francie/USA/Velká Británie, titulky, premiéra, 
 12+, Kino Slavia 3D, 19:30

Î  MUMIE 3D, akční, dobrodružný, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 17:00
Î  SMRTIHLAV, válečný/drama/historický/akční, 
 Francie/USA/Velká Británie, titulky, premiéra, 
 12+, Kino Slavia 3D, 19:30
Î  ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN, večer plný 
 vášně, nespoutanosti, hravosti i agrese, 
 Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30-21:30

Î  AUTA 3, animovaný, USA 2017, české znění,  
 přístupný, premiéra, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  1. LETNÍ EZOVEČER, jak poznat a překonat  
 svůj strach, Městská knihovna Mar. Lázně,  
 19:00-21:00
Î  POBŘEŽNÍ HLÍDKA, akční komedie, 
 USA 2017, titulky, premiéra, 15+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  KRÁLOVNY, Divadlo lidové tvorby Mar. 
 Lázně, Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30

Î  AUTA 3 - 3D, animovaný, USA 2017, 
 české znění, Kino Slavia 3D, 15:00
Î  AUTA 3, animovaný, USA 2017, české znění, 
 přístupný, premiéra, Kino Slavia 3D, 17:00
Î  POBŘEŽNÍ HLÍDKA, akční komedie, 
 USA 2017, titulky, premiéra, 15+, 
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  OLD MATES MEETING, vyjímečný koncert 
 pražských kapel FLAMING COCKS 
 (turbo-rock´n ´roll, PRAGUE CONSPIRACY  
 (pop-rock), QUEENS OF EVERYTHING  
 (punk-rock´n´roll), RC Morrison, 20:00-01:00

PÁTEK  2.6. 

SOBOTA  3.6. 

NEDĚLE  4.6. 

PONDĚLÍ  5.6. 

ÚTERÝ  6.6. 

STŘEDA  7.6. 

ČTVRTEK  8.6. 

PÁTEK  9.6. 

SOBOTA  10.6. 

NEDĚLE  11.6. 

PONDĚLÍ  12.6. 

ÚTERÝ  13.6. 

STŘEDA  13.6. 

ČTVRTEK  14.6. 

PÁTEK  15.6. 

Pro zpracování 
Kulturního přehledu 

byla použita data z portálu 

www.marianskelazne.cz 

SPORTSPORTKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

VÍCEDENNÍ AKCE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Î  6.5.-24.6. - VÍKENDOVÝ KURZ RUŠTINY, intenzivní víkendové kurzy s rodilým mluvčím mluvícím 
česky, Galerie Art Linea M.L., 10:00-17:00, 11:00-18:00

AKCE V BLÍZKOSTI
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ:
Î  3.6. - DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE 
 ve Valech na dětském hřišti, 15:00
Î  4.6. - SPECIÁLNÍ DĚTSKÉ PROHLÍDKY 
 V KLÁŠTEŘE TEPLÁ (cca 7-12 let) v doprovodu 
 dospělého, Klášter premonstrátů Teplá, 
 11:00-16:00
Î  9.6.-11.6. - XLII. KYNŽVARTSKÝ POHÁR - 
 Memoriál Milana Prokeše, jeden z nejtradičněj-
 ších mládežnických turnajů v házené
Î  10.6. - ZÁMECKÝ JARMARK A POUTNÍ MŠE  
 SVATÁ na zámku Kynžvart, 09:00-17:00
Î  10.6. - KLÁŠTERNÍ ŽIVOT - speciální prohlídka  
 běžně nepřístupných prostor s odborným 
 výkladem, Klášter premonstrátů Teplá, 
 10:00-16:00

VÝSTAVY
Î  6.2.-6.6. - TŘI VE HVĚZDĚ, obrazy: Jan 
 Brabenec, sochy: Vítězslav Stoklasa, 
 fotografie: Vratislav Noha, slavnostní vernisáž 
 proběhla 12.5.2017 od 18:00, Spa Resort  
 Hvězda Mar. Lázně
Î  4.5.-4.6. - PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM, 
 výstava fotografií Petra Hechta, kulisáka 
 a oficiálního fotografa Divadla Járy Cimrmana, 
 Městské muzeum Mar. Lázně - Galerie 
 Goethe, 09:30-17:30
Î  5.6.-3.7. - OBRAZY: BOHDANA 
 HOLUBCOVÁ, hotel Hvězda - galerie Atrium
Î  8.6.-8.7. - SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU,  
 výstava věnující se různým druhům hmyzu 
 a fungování těchto společenství, Městské 
 muzeum Mar. Lázně, 09:30-17:30

Î  SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU - vernisáž 
 výstavy spojená s degustací hmyzích 
 pochoutek, Městské muzeum Mar. Lázně,  
 18:00-19:00
Î  MUMIE, akční, dobrodružný, USA 2017, 
 české znění, repríza, přístupný, 
 Kino Slavia 3D, 19:30
Î  KONCERT ČESKÉHO KYTAROVÉHO DUA 
 Jany a Petra Bierhanzlových, Dům Chopin - 
 hudební síň, 19:30

Muzeum Cheb (2. část)
• Výstava „Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře“ - vernisáž se koná ve čtvrtek 
15. 6. 2017 od 17.00 hod.
• Exkurze  Ruderální a plevelné druhy okolo Horních Loman, 16. června 2017. 
Sraz v 14:30 na železniční stanici Františkovy Lázně. Fr. Lázně, žel. stanice – Druž-
stevní a Americká ul. – odbočka na Lesní mlýn – Horní Lomany, domky (celkem 
cca 5 až 6 km po cestách, ale často i zarostlými okraji polí a luk). Kontakt: J. Brabec, 
tel.: 605 240 980. Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Lupa vítána!
•  Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence), sobota 24. června 2017. Místo: 
Sraz v 10:00 v Nebanicích u mostu přes Ohři. Doprava tam: Nejlépe vlastní. Možno 
též vlak Cheb (8:27). Doprava zpět: vlak Trasa: Nebanice – Kynšperk nad Ohří – 
Šabina (na raftech po Ohři); Šabina – Dasnice (pěšky na vlak, cca 1,5 km). Kontakt: 
J. Brabec, tel.: 605 240 980 Poznámka: Pouze pro plavce! Každý z přihlášených 
účastníků svým přihlášením potvrzuje, že je plavcem a uvědomuje si rizika spojená 
s pohybem na řece. Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita. Hlaste 
se s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980), 
a to nejpozději do 10. 6. 2017. Platí: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ 

Ing. Bc. Blanka Andrášiková

Nikola Hrdá
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

prodej reklamy do MLN, 
partnerství novin

B 775 980 988, e-mail: nikola.hrda@seznam.cz
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Vladimír Kiseljov s galeristkou Martinou Kociánovou. (Foto David Kurc)

Křížová cesta v parku Kláštera Teplá. (Foto Hroznatova akad.)

Charismatický dirigent Teo Wolters. (Foto dkp)

Park v Teplé zdobí nová křížová cesta
V těchto dnech byla v parku Kláštera premonstrátů v Teplé osazena 
zbrusu nová křížová cesta. 

Čtrnáct soch, které připomínají příběh smrti Ježíše Krista, vytvořil sochař Václav 
Gatarik. Práce na tak rozsáhlém souboru soch trvala více než dva roky. Jako mate-
riál podstavců byl využit trachyt, kámen pocházející z regionu, který byl na stavbě 
kláštera používán už od středověku. Plastiky jednotlivých zastavení na vrcholku 
podstavců byly vytvořeny z šamotu, jenž je ideálním materiálem pro expresivní 
modelaci vyjadřující dramatické a emotivní scény.

Václav Gatarik je sochař a výtvarník, který vystudoval v německém Kielu. Po 
řadě let strávených v emigraci, se po revoluci vrátil do Čech, kde žije dodnes. Pra-
cuje zejména se dřevem, kamenem a hlínou, ale je také autorem knižních ilustrací 
a maleb. Již před lety vytvořil sochu Ukřižovaného pro klášterní hřbitov,  obyvatelé 
Karlovarska ho mohou znát také díky souboru soch, které vytvořil pro Bečovskou 
botanickou zahradu.                                         (Lucie Toman)

Skupina malířů ovládla galerii Art Linea
V sobotu 20. 5. se uskutečnila vernisáž v galerii Art Linea v Marián-
ských Lázních pod názvem Rozmanitost současného uměni. 

Byla zde společně vystavena díla autorů, jako jsou: Radek Anderle, Igor Karnož-
ka. Martin Hub, Vladimír Kiseljov, Monti Kubrik, Rostislav Osička, Eva Ova, 
František Srna, Miroslav Šimáček, Jaroslav Štědra a Irena Trefi lová. Výstavu zahá-
jila módní návrhářka a galeristka Petra Kociánová. Byla spojena s malířsko-hudební 
performancí Vladimíra Kiseljova, který naživo namaloval obraz, zachycující závěr 
opery Parsifal Richarda Wagnera. Výběr byl záměrný, Wagner v Mariánských Láz-
ních pobýval v roce 1845 a napsal zde první náčrty ke svým operám Lohengrin, 
Mistři pěvci norimberští - a právě k Parsifalovi. Vladimír Kiseljov, malíř, scénograf 
a režisér je již mariánskolázeňské veřejnosti známý z vekolepé samostatné výstavy 
v Galerii Goethe v městském muzeu před dvěma lety. Jeho tvorba je inspirovaná 
klasickou hudbou ve spojení s mytologií a symbolikou.                         (David Kurc)  

Červnový program v knihovně
• 8. 6. čtvrtek od 16,00 hod. – BESEDA – O ISLÁMU, 
PRÁVU A VŠEM, CO NÁS TRÁPÍ se spisovatelkou 
Klárou Samkovou ze spolku Éra žen. Vstup dobrovolný, 
studovna.
Na letní měsíce jsme pro vás připravili novinku, a to 
v podobě letních ezovečerů. A tak vás s radostí zveme 
na 1. letní ezovečer v knihovně:

• 15. 6. čtvrtek od 19,00 – 21,00 hod. – 1. LETNÍ EZOVEČER na téma: JAK PO-
ZNAT A PŘEKONAT SVŮJ STRACH, lektorky Ing. Kristína Trollerová a Mgr. 
Paula Koubová, 2 přednášky s malým občerstvením a nádherným výhledem do par-
ku z krytého balkónu v 1. patře. Vstup 100 Kč, přednášková místnost. Vstupenky 
lze zakoupit v předprodeji v dospělém oddělení, v přízemí. Počet míst je omezen!
Další důležité informace:
• PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE – I letos bude knihovna v červnu 
pasovat prvňáčky základních škol v Mariánských Lázních. Celkem 156 prvňáčků 
dostane osvědčení o čtenářské způsobilosti a budou seznámeni s prostředím knihov-
ny. Předem děkujeme mladým slečnám, ze ZŠ Úšovice, za pomoc při slavnostním 
ceremoniálu pasování.
Důležité upozornění o ČÁSTEČNÉM UZAVŘENÍ KNIHOVNY z důvodů po-
vinné revize knihovního fondu dle zákona č. 257/2001 Sb. takto:
• 22. 6. - 7. 7. 2017 – bude uzavřeno DOSPĚLÉ A DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
• 7. 7. – 14. 7. 2017 – bude uzavřena STUDOVNA (internet, kopírovaní aj.)
V době revize vracejte výpůjčky ideálně až po 14. 7. 2017, výpůjční doba v létě je 
prodloužena až do 5. 9. 2017! 
V suterénu vedle studovny jsou stále k vidění výstavky:
• Modely letadel dětí z modelářského kroužku pod vedením pana Michala Kaplana 
při MDDM Dráček Mariánské Lázně
• Perokresby budov Mariánských Lázní z černého pera Ing. arch. Ludmily Míkové, 
které vznikaly od roku 1993 a část z nich byla otištěna jako ilustrace do ML listů
Přejeme všem našim návštěvníkům hezký začátek léta!                               (MK ML)

Casinem zněla Mozartova 
a Schubertova hudba

V režii holandského charismatického dirigenta Teo Wolterse přednesl 
Západočeský symfonický orchestr Mozartovu Cosi fam tute a Koncert 
pro fl étnu, harfu a orchestr C dur KV 299, v níž excelovaly dvě só-
listky – česká harfi stka Bronislava Klablenová a nizozemská fl étnistka 
Leonie Wolters. 

Obě dámy podaly perfektní výkon, který byl odměněn bouřlivým dlouhotrvají-
cím potleskem, jenž si vynutil jejich přídavek. V druhé polovině dominoval Franz 
Schubert a jeho Symfonie č.9 C dur, zvaná Velká, která se, jako téměř všechna au-
torova díla zachovala zcela náhodou. V podání ZSO vzbudil tento Koncert nadšení 
a ovace pro symfoniky a dirigenta, Holanďana, který nyní zastává post  šéfdirigenta 
Státní fi lharmonie v rumunském Sibiu. Devátý abonentní koncert splnil bohatě oče-
kávání všech posluchačů.                                         (dkp)
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Kruh na trávníku nemá nic společného s UFO. Kruh v úšovickém parku vytvořila  čirůvka  
májovka, jež  na tomto místě počátkem května hojně rostla.  Na posekané trávě kruh vynikl. 

Snímek  jsem pořídil 16. května letos.  Podobných čarovných kruhů  je po parcích  více. 
(Foto Václav Kohout)

Počítalo se v lavicích i mimo ně. (Foto archiv Úšovice)

AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram, Tel.: 733 120 876,
E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz, web: http://autasro.kia.com

Vyberte si SUV, které vám padne nejlépe. 

Kia Sportage: kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia Sorento: kombinovaná spotřeba 6,1–6,7 l/100 km. Emise CO2 161–177 g/km. 
Kia Niro: kombinovaná spotřeba 3,8–4,4 l/100 km. Emise CO2 88–101 g/km. Kia Soul: kombinovaná spotřeba 4,8–6,9 l/100 km. Emise CO2 127–159 g/km. Vyobrazení 
vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. *Reprezentativní příklad: KIA SOUL 1,6 GDI cena 374 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 243 737 Kč, jednorázová 
splátka hrazená klientem: 131 243 Kč (35 % z poř. ceny), pevná úroková sazba: 4,17 %, RPSN: 8,2 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 3 028 Kč, 48. splátka úvěru: 133 042 Kč, 1.–48. 
splátka pojištění HAV: 600 Kč, POV: 327 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 319 854 Kč, 
délka úvěru 48 měsíců, nájezd 20 000 km/rok, HAV a POV pojištění – sazby platné u pojišťovny Generali při spoluúčasti 10 % / 10 000 Kč. Servis zdarma na 3 roky platí při 
financování s Kia Select. Pro bližší informace a podmínky výkupního bonusu 30 000 Kč navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 6. 2017. 

SUVerénně nejlepší nabídka

Kia Niro
Ekologické auto roku 2017 v ČR

Kia Sorento
Luxusní 4x4 

Kia Sportage
2 testovací dny zdarma

Kia Soul
Originální 
crossover

Výkupní bonus 

30 000 Kč
 za váš starý vůz

Plzeňská 608/17, Mariánské Lázně, Tel.: +420 354 622 318,
www.primocar.cz

přidejte si nás na facebooku: Primo Car Mariánské Lázně

Matematická soutěž 3. tříd 
„Nejrychlejší počtář“

Konec měsíce dubna znamenal pro některé počtářské „nedočkavce“ ze 
ZŠ Úšovice uskutečnění 3. ročníku matematické soutěže „O nejrych-
lejšího počtáře“. 

Zatímco v 1. třídě se počítání odehrálo jen v oboru do 10, letos se děti mohly 
pochlubit svými dovednostmi násobení a dělení v oboru násobilky. Soutěžilo přes 
60 žáčků, počítalo se v lavicích i mimo ně. Výsledková listina přináší vyhodnocení 
nejrychlejších počtářů a to napříč všemi třemi třídami. S velkým potěšením kon-
statujeme, že po velkém nezdaru ve velikonočním zápolení se matematické klání 
dětem ze 3. A velmi vydařilo.

Výsledková listina: 1. Tobiáš Hort (3. A), 2. Tomáš Harmáček (3. A), 3. Martin 
Mautner (3. A). Gratulujeme!                                           Za třetí třídy Jana Wenzlová

Hádankářsko-křížovkářský kroužek LÁZEŇÁCI vás srdečně zve na

28. Mariánskolázeňské hádankářské slavnosti
pořádané z pověření ČSHAK ve dnech 3. – 4. června 2017

PROGRAM: 
SOBOTA 3. ČERVNA 2017
• 12.30 Řešitelský přebor v řešení úloh SUDOKU pro příchozí 
• 14.00 Řešitelský přebor jednotlivců (GRAND PRIX) v řešení logických úloh 
• 16.20 Vyhlášení vítězů 23. ročníku korespondenční soutěže  „Lázeňské oříšky“ 
• 16.30 „LÁZEŇSKÝ POHÁREK – Memoriál M. Kučavy“ - 28. ročník přeborů v 
řešení hádanek a křížovek již osvědčených autorů 
• večer: Tradiční posezení v klubovně na ploché dráze 
NEDĚLE 4. ČERVNA 2017
• 8.00 Řešitelský přebor jednotlivců (GRAND PRIX) v řešení hádanek a křížovek 
ve dvou kategoriích o poháry města Mariánské Lázně
Soutěže se uskuteční v ZŠ Úšovice, Školní náměstí 472

Bližší informace: Věra Kučavová - mobil – 737 439 355, E-mail: V.Kucavova@
seznam.cz. Objednávky noclehů posílejte co nejdříve, nejpozději do 25.5.2017 na 
stejnou adresu. Připište, zda máte zájem o pokoje pod tribunou (220 Kč), ubytovnu 
Ural (660 Kč dvoulůžkový pokoj) nebo penzion Filip II (500 Kč se snídaní). Všu-
de se platí ještě 15 Kč lázeňský poplatek. Ubytování lze zajistit i na více dní. Pro 
parkování u školy je nutné mít povolení, SPZ je možné zaslat dopředu. K prožití 
krásných chvilek mezi přáteli Vás všechny zvou Lázeňáci.

PARTNEŘI 
mariánskolázeňských novin

další partneři

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

Orientační systém ve městě
Rada města vzala na vědomí infor-
maci o průběhu zpracování nového 
orientačního systému v Mariánských 
Lázních a  uložila Odboru investic a do-
tací zajistit zpracování grafi ckého návr-
hu řešení orientačního značení pro pěší.
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Děti ze 4. A ZŠ Jih právě obdržely od starosty města Petra Třešňáka a učitele Vladimíra Kantora řidičské průkazy. (Foto dkp)

Děti ze ZŠ Drmoul na startu. (Foto dkp)

SPORT

Ze čtvrťáků budou dobří řidiči
Dopravní výchovu na základních školách dělá již třináct let Vladimír Kantor. Od října do dubna provádí 
teoretickou část podle tematického plánu Ministerstva dopravy ČR pro žáky 4. tříd, a to proto, že děti od 
deseti let už mohou na komunikace vyjet samy, bez dozoru osoby starší patnácti let. 

Je tedy potřeba je naučit chování na komunikacích, řešení 
křižovatek, vštípit jim znalost dopravních značek, vybavení 
jízdního kola a také samotných cyklistů. O to se Vladimír 
Kantor snaží právě v hodinách teorie. Koncem dubna děla-
jí děti závěrečné testy a v květnu za přítomnosti policie ČR 
a městské policie předvedou v praxi na dopravním hřišti, co 
se přes rok naučily a co si z toho zapamatovaly. Odměnou za 
jejich celoroční snahu je například pěkná známka z dopravní 
výchovy a hlavně řidičský průkaz cyklisty, vydaný Minister-
stvem dopravy ČR.

„Letos se dopravní výchovy zúčastnilo 212 dětí z těchto 
základních škol: Jih, Úšovice, Velká Hleďsebe, Drmoul, Láz-
ně Kynžvart a Teplá,“ vysvětluje instruktor, „příští školní rok 
ještě přibudou Tři Sekery. Takto mám obsazeno dopravní vý-
chovou 100% čtvrťáků v našem okrsku.

Všechny děti, až na pár výjimek tuto dopravní výchovu 
berou velice dobře a podle učitelů se na každou hodinu těší. 
Už v průběhu roku je znát, že se ve znalostech zlepšují. Jsem 
přesvědčen, že jim dopravní výchova v pohybu po silnicích 
hodně pomůže. A to je také můj cíl. Není pro mě lepší odmě-
na, než když jedu autem a své děti vidím v ulicích dodržovat 
předpisy a chovat se slušně. Z toho mám radost.

Ještě bych chtěl dodat, že dopravní hřiště v Úšovicích pa-
třilo ještě minulý rok pod Dům dětí a mládeže „Dráček“, ale 
protože jsem odešel z pracovního poměru MěDDM, „odešlo“ 
se mnou i dopravní hřiště pod Správu městských sportovišť.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat za spolupráci Obvod-
nímu oddělení policie ČR v Mariánských Lázních, Městské 
policii v Mariánských Lázních a Domu dětí a mládeže „Drá-
ček“ za poskytnuté zázemí.“                                              (dkp)

Josef Milota (vlevo) a Jan Fišák pod noha-
ma koně brněnského Jošta na Moravském 

náměstí, kde bylo slavnostní vyhlášení.

Fišák a Milota 
sprintovali v Brně
V Brně se začátkem května kona-
la dvě mistrovství České repub-
liky v orientačním běhu, a to ve 
sprintových štafetách a sprintu 
jednotlivců. 

Na této akci nemohli chybět veterá-
ni z Mariánskolázeňského orientačního 
klubu MLOK, jimž se na těchto distan-
cích daří.

Závodním prostorem pro štafety byl 
hrad Špilberk a lesoparkové svahy okolo 
něj. Lázeňské kvarteto ve složení Stani-
slava Opavová, Jan Fišák, Josef Milota 
a Radmila Miturová nenavázalo na před-
chozí tři prvenství a konečná pátá příčka 
v kategorii DH220 byla současným ma-
ximem. Mnohem lépe dopadli „mloci“ 
o den později v jednotlivcích. Zajímavý 
a orientačně náročný závod provedl běž-
ce různými sportovními a technickými 
areály a parkem okolo hvězdárny. Asi 
nikomu z téměř tisícovky účastníků se 
nepodařilo zvládnout tento sprint bez 
jediné chyby. I přes úvodní zaváhání 
u venkovního plaveckého bazénu se Jan 
Fišák dokázal probojovat na druhé místo 
v kategorii H70. Druhý nejlepší čas měl 
v kategorii H55 i Josef Milota, leč patři-
la mu až bronzová příčka. Dva borci před 
ním měli na prvním místě identický čas. 
Milota byl o pouhé dvě sekundy horší. Mi-
turová (kat. D50) a Jan Sklenář (kat. H70) 
zaběhli průměrně a objevili se až ve druhé 
polovině výsledkové listiny. Josef Milota 

Naučte se techniku 
japonské vazby

Vážení přátelé, během dílny, kterou 
3. června povede Kateřina Brind-
zová, se naučíte technice japonské 
vazby, kterou pak můžete doma sami 
využít při výrobě zápisníků, fotoalb, 
památníků nebo skicářů. Je to technika 
velmi efektní. Každý účastník dílny si 
odnese vlastnoručně vyrobený zápisník. 
Dílna je tentokrát poněkud náročnější 
na zručnost a přesnost, je proto určena 
zejména dospělým. Kurzovné je 200 Kč 
na účastníka, zahrnuje i materiál.

Rezervace a informace tel:+420 353 
394 463 email: info@klastertepla.cz. 
Počet účastníků je omezen, proto dopo-
ručujeme rezervaci. Rezervace propadá 
10 minut před začátkem dílny.

Sraz účastníků na recepci Hroznato-
vy akademie v 15:00, dílna potrvá do 
18:00.                                  (Lucie Toman)
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ZŠ Úšovice reprezentovali tito žáci: Jan Bílek, Patrik Budi, Josef Hornák, Ivan Harčár, 
Radek Schuster, Petr Hoclár, Adam Kasl, Martin Šulc a Jindřich Brill. (Foto Vladimír Kafka)

Street Hockey Cup 2017
ZŠ Úšovice přijala pozvánku z Plzeňského kraje a zúčastnila se svého 
premiérového turnaje v hokejbale, hraném 3 proti 3 a bez brankářů. 
1. kolo turnaje se uskutečnilo 10. 4. 2017 v Plané u Mariánských Lázní. 

Hrálo se systémem každý s každým, a poté o umístění. V prvním utkání jsme se 
střetli se ZŠ Planá, po pěkném a bojovném utkání z toho byla nakonec prohra 3:5. 
Ve druhém utkání proti Bělé jsme se dlouho nemohli prosadit a po prvním poločase 
jsme prohrávali 0:1. Touha po vítězství a bojovnost byly ve druhém poločase naše 
největší zbraně a podařilo se nám zápas otočit v náš prospěch (2:1). V posledním 
utkání ve skupině jsme narazili na soupeře z Tachova. Po skvělém a takticky zvlád-
nutém začátku jsme vedli 2:0. Bohužel se poté ukázala větší zkušenost soupeře 
a utkání se mu podařilo zvrátit ve vítězství v poměru 7:4.

Čekalo nás tedy utkání o konečné 3. a 4. místo. Soupeřem byl tým z Bělé. V po-
sledním utkání jsme se snažili hrát ze zajištěné obrany s rychlým přechodem do 
útočné fáze. Po kolektivním výkonu jsme zaslouženě vyhráli 9:0 a obsadili konečné 
3. místo.                                                                                      (Mgr. Vladimír Kafka)

Josef Milota (vlevo) a Jaroslav Jirásek. 
(Foto autor)

Milota a Jirásek se dobře 
orientovali pod Ještědem
Osmidílný seriál B žebříčku Čechy v orientačním běhu zahájil na Libe-
recku. Tam se vydalo také jedenáct závodníků ze tří oddílů Chebska. 
A nevedli si špatně.

Prostor závodu, jímž byl Druzcovský 
les, se nacházel na západním úpatí Ješ-
tědu u obce Křižany. Je záhadou, jak se 
pořadatelům ze Slávie Liberec podařilo 
naplánovat počasí. Pršet přestalo v sobo-
tu pět minut před startem prvního běžce 
a neuvěřitelná průtrž mračen nastala v 
neděli pár minut po vyhlášení poslední 
kategorie. Svažitý, místy kamenitý terén 
nabídl na sobotní klasické i nedělní krátké 
distanci orientačně zajímavé tratě. 

 Dobře se pod Ještědem dařilo Josefu 
Milotovi z Mariánskolázeňského orien-
tačního klubu MLOK v kategorii H55 
a Jaroslavu Jiráskovi z Chebu v kategorii 
H70. Oba se dvakrát prosadili na stupně 
vítězů. Milota vyběhl třetí a první mís-
to, Jirásek byl dvakrát bronzový.  Pěk-
ná byl třináctá příčka Jany Bartošové 
z Mar. Lázní (kat. D40) v sobotním závodě 
a dvakrát se do první desítky vešli Karel 
Pilař (9. a 4. v kat. H60) a Jindřich Kovář 
(8. v kat. H40 a 10. v kat. H45, oba KČT 
Aš).                                             Josef Milota

Rodinná 
rekonstrukce je hluboký 

spirituální proces. 
Je to určitá forma 

rodinných konstelací. 

RODINNÁ 
REKONSTRUKCE

10. 6 - 11.6. 2017 od 10.00 h.

Je to zatím nejsilnější známý prostředek ke změně 
negativních vzorců myšlení a chování, které si neseme 

v důsledku výchovy z původní rodiny.

ZLATÝ LEV, 
Dobrovského 144/11, Mariánské Lázně
Provází a organizuje: Antonín Konvička

mobil: 605 123 131, akonvicka@seznam.cz
www.rodinnekonstelace.eu
Cena: za oba dny 700 Kč.

Platba na účet: 45428940/8030

Za štítem Nikol Dobrovolná, vedle stojící Michal Thír, 
vzadu Matyáš Hofrichter všichni ze 7.A. 

(Foto ZŠ Úšovice)

Den s Policií ČR
Dne 20. 4. 2017 navštívili žáci 2. stupně Základní školy Úšovice v Mari-
ánských Lázních Den otevřených dveří v prostorách Obvodního oddě-
lení Městské policie Mariánské Lázně.

V rámci prohlídkové-
ho programu shlédli nejpr-
ve krátký fi lm zaměřený na 
práci policie, pak s velkým 
zájmem prozkoumali další 
prostory, kde policisté pracují 
a seznámili se s technikou, kte-
rou policie disponuje, z níž je 
nejvíce zaujal městský kame-
rový systém. Dále se přemístili 
do cel předběžného zadržení 
a raději si ani nepředstavovali, 
jaké by to bylo se v nich ocit-
nout doopravdy. 

Další část prohlídky se ode-
hrávala před budovou, kde byla 
k vidění mobilní technická la-
boratoř určená pro práci krimi-
nalistických techniků, vozidlo 
pořádkové jednotky a vozidlo 
pro výkon služby dopravní 
policie. Žáci si vyzkoušeli po-
licejní výzbroj a výstroj, v níž 
se také s chutí vyfotografova-
li. Ověřili si, že udržet v ruce 
ochranný štít není žádná legra-
ce a že ani ochranná vesta není 
žádné peříčko. Po celou dobu 
se jim na jednotlivých stanovištích obětavě věnovali příslušní policisté, kteří nejpr-
ve podali krátký a výstižný výklad a pak odpovídali na veškeré dotazy. Téměř nikdo 
neopustil akci bez otisků svých prstů.

Akce se vydařila, žáci si odnesli spoustu zajímavých zážitků a někteří možná 
uvažují i o tom, že by v budoucnu mohli jako policisté pracovat.                           (vk)
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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

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt 1 + 1 v Mar. Lázních v 
přízemí. Cena do 800 000,-Kč. Tel.: 
721009607.
• Koupím byt v osobním vlastnictví v 
této lokalitě. Platba v hotovosti. Tel.: 
420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••

PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Sháním dlouhodobý podnájem 1 + 1 v 
Mar. Lázních, samostatný vchod, příze-
mí. Tel.: 721009607.
• Hledám byt nebo pronájem bytu 1 + 1 v 
M.L. v přízemí. Spěchá. Tel.:721009607.
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••
• Pronajmu nebytový prostor, Hlavní 
503, 80m2 – samostatný vchod, předza-
hrádka. Tel.:777045094.
• Pronajmu 1 + kk (34,2) v Mar. Láz-
ních, cihlový dům, 2. patro. Nájemné 
3 300,-, energie cca 2 800 Kč. Mob. 
607913038.
• Pronajmu malý zařízený byt. Kauce 
nutná. Tel.: 777975214.
• Pronájem slunečného, nově zre-
konstruovaného bytu 2 + 1, Luč-
ní ulice, první patro cihlového 
domu – celý zateplený, plynové 
topení, plastová okna, kuchyň-
ská linka včetně spotřebičů, kou-
pelna se sprchou a wc. Nájem 
7 000,-Kč- Tel.: 606118797.

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

OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Přenechám klientelu penzionu. Tel.: 
608879034

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím palivové dříví - nejlépe štípa-
né. Více dohodou - 724047078“.
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: 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 zahradní elekt. sekač-
ku s košem za 490,-Kč, ledničku 
DOMO 93x30x97 za 490,-Kč, peřiňák 
160x75x41 za 90,-Kč, čalouněné židle 
hnědé kus 80,-Kč. Tel.:608879034

• Prodám dětský – studentský pokoj, 
moderní, pěkný – levně, nutno vidět, 
v Mar. Lázních. Tel.:607045210.
• Prodám vybavení fotokomory, foto-
aparáty, kamery do sbírky, os. váha, el. 
kávomlýnky, pletací stroj – levně. Tel.: 
723471501.

• Prodám kožený pánský kabát na veli-
kost 46, málo nošený. Tel.:723471501.
• Prodám zahradní elektrickou sekačku 
s košem za 400,-Kč (ML Úšovice) Tel.: 
606505579.
• Prodám ošetřené lipové dřevo – desky, 
kmeny. Cena dohodou. Tel.:721009607.

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

SLUŽBY

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

• Hotel Richard Mariánské Lázně 
hledá na plný pracovní úvazek číšní-
ka/servírku. Základní plat 14.000 Kč 
+ osobní ohodnocení/po 3 měsících 
15.000,- Kč/a další benefi ty. Více 
informací při osobním pohovoru. 
Telefon: +420 354 696 111, E-mail : 
info@hotelrichard.com

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

• 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.

František Hejplík (vpravo) společně s redaktorem České televize Petrem Vichnarem 
na vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje. (foto archiv František Hejplík)

Hamelika třikrát jinak 2017
Seriál běhů do vrchu Rozhledny v pohybu pokračoval druhým závo-
dem Hamelika třikrát jinak v Mariánských Lázních. Na start se posta-
vilo 25 závodníků, 16 v hlavním závodě a 9 dětí. 

V Mariánských Lázních se závodilo v distancích 1,55 km (výběh „Panoramky“) - 
310 m (výběh sjezdovky „Slalomáku“) - 100 schodů rozhledny Hamelika. Děti sou-
těžily na okruhu v lese v okolí rozhledny. Dětské kategorie vyhráli Irena Lupricho-
vá (Triatlet Karlovy Vary), Tomáš Krátký (TJ Sokol Plzeň-Petřín), Laura Sajnerová 
(TJ Škoda Plzeň), Albert Plevný (Union Cheb) a Jakub Mařík (Závišín). Nejlepšími 
běžci v závodě mužů byli první David Lukáš (Plzeň – Radost z pohybu). druhý 
Martin Kočandrle (ročník narození 2002) ze Sport Clubu Plzeň a třetí Robert Čepek 
(PSK Olymp Praha). Nejrychlejšími ženami byla první Barbora Šturmová (Forrest 
Gump Team), druhá Petra Šuková (Mariánské Lázně) a třetí Marie Kušnírová. Ví-
tězi jednotlivých kategorií byli David Lukáš, Robert Čepek a Barbora Šturmová.

Počasí v době konání závodu bylo slunečné, téměř až tropické, ale pro běh nepříliš 
ideální. Přesto akce proběhla v příjemné atmosféře a v krásném prostředí areálu Snowhill 
pod sjezdovkou.Příští týden pokračuje seriál dvěma závody v Plzni na Chlumu a na 
Krkavci, kde dojde k vyhlášení celkového pořadí Rozhleden v pohybu.  (Robert Sladký)

 

Zápasník František Hejplík 
je sportovní legendou

V první polovině května se dostalo významného uznání Františku 
Hejplíkovi, trenérovi zápasu z TJ Sokol Mariánské Lázně. Na setkání 
nejlepších sportovců Karlovarského kraje byl vyhlášen sportovní le-
gendou. 

Bylo to již třetí ocenění za posledních několik let. Koncem roku 2015 byl vy-
hodnocen v Praze v rámci oslav 120. výročí založení českého zápasu. Zhruba před 
rokem pak byl uveden do síně slávy svazu zápasu České republiky. Bohatou spor-
tovní kariéru zahájil Hejplík koncem šedesátých let. Nechybí moc času, aby počet 
roků na žíněnce zaokrouhlil na šedesát. Tomu se říká vytrvalost. „Sám pociťuji, že 
už je ale čas předat žezlo jiným. Své už jsem si odzápasil i odtrénoval,“ přiznává 
lázeňský borec. Se zápasem začínal v rodném Stříbře. Aktivní kariéru prožil v li-
gových oddílech Spartak Plzeň, Dukla Litoměřice, Dukla Hodonín a Lokomotiva 
Plzeň. Dvě sezóny vedl jako hlavní trenér Duklu Stříbro. V roce 1999 vstoupil do 
nově vzniklého oddílu v Mariánských Lázních, v jehož čele coby hlavní trenér stojí 
dosud. V seniorském věku se s pěknými výsledky účastnil mezinárodních veterán-
ských turnajů a dvou MS. Pod jeho rukama vyrostla spousta žákovských a doroste-
neckých medailistů z M ČR. Jejich výčet by byl pěkně dlouhý. Cenu v Karlových 
Varech přebíral z rukou dvojnásobného olympijského vítěze v rychlostní kanoistice 
a současného předsedy Českého olympijského výboru Martina Doktora. „Velmi si 
tohoto ocenění vážím. Bylo velmi potěšující ocitnout se ve společnosti opravdu vy-
nikajících sportovců současnosti i nedávné minulosti. Cenu jsem bral zároveň jako 
předčasný dárek k nadcházejícím 71. narozeninám,“ uvedl Hejplík.     Josef Milota
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Pohled z vyhořelého prostoru.  Srovnávací snímek ze stejného místa  nelze pro  vzrostlé 
stromy  pořídit. (Foto F. Radnický)

Pohled k Miramonte, vyhořelý pás nad budovou  je patrný.  Pás má pravidelný tvar, 
patrně byl takto dovykácen. (Foto Josef Ehm)

LLehké Středně těžké

LehkéStředně těžké

Řešení:
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Schopnost svádět. Mezi ženskými postavami řecké mytologie je jedna, která po 
celé věky vzbuzovala ... (viz 1. tajenka) a básníků - krásná Helena. Byla dcerou Dia 
a Lédy, manželky spartského krále Tyndarea, a stejně jako její sourozenci se narodi-
la z vejce uloženého na pláži. Její mýtická krása předznamenávala celou řadu nepří-
jemností. Do Sparty přijíždělo mnoho urozených mladíků a … (viz 2. tajenka). Bylo 
jich tolik, že se král obával dát ji jednomu, aby nevyvolal hněv ostatních. Řešení 
navrhl Odysseus. Helena si vybere manžela a všichni nápadníci mu budou přísahat 
věrnost. Po slavnostním slibu se provdala a její muž Meneláos se stal spartským 
králem. Narodila se jim dceruška Hermiona, Helena byla manželkou, královnou 
a matkou. (dokončení příště)

VODOROVNĚ: A. Otisk nohy; planetka; výkon brankáře. - B. 1. tajenka. - C. Opi-
ce; Sarmat; bratr (básnicky); druh účesu. - D. Domácky Radovan; planeta sluneční 
soustavy; druh umění; zkratka sportovního klubu. - E. Tělo bez hlavy a končetin; 
náhle; jediné; papoušek nestor. - F. Francouzsky „moře“; jméno herce Douglase; 
drobný jihoasijský hmyzožravý savec; židovský prozaik (Josef). - G. Egyptský bůh 
slunce; chaluha; modře kvetoucí polní květina; dopravní prostředek. - H. Slezské 
město; francouzský prozaik; proti (z řečtiny); chemická značka hliníku. - I. 2. tajen-
ka. - J. Chromozóm se základy všech vlastností jedince; vytyčená cesta; velká loď.
SVISLE: 1. Pohybová činnost; mořští savci. - 2. Špičkový; plošná výměra pozem-
ku; největší italská řeka. - 3. Ovoce a zelenina (zkratka); tvrdá stupnice; fronta. - 4. 
Nalepená vrstva; bývalý český politik a předseda Valného shromáždění OSN (Jan). 
- 5. Lihovina z rýže; typ platební karty; SPZ Litoměřic. - 6. Anglicky „Anna“; rusky 
„jitra“; jednotka informace. - 7. SPZ Rokycan; kulatá střela; jedovatý plyn užívaný 
jako chemická bojová látka. - 8. Značka žárovek; část Prahy se ZOO. - 9. Plátěný 
přístřešek; cizí nealkoholické nápoje; snížený tón. - 10. Zámezí; domácky Žaneta; 
španělská vychovatelka. - 11. Tajemné slovo (v buddhismu); stolní hra; ryba. - 12. 
Vyznačující děrováním údaje (štítky); pocházející ze staršího období. - 13. Zkratka 
jedné z korejských zemí; kocouři; starosumerské město. - 14. Otázka při sázce; druh 
psa; slovensky „jaká“. - 15. Polovina; náš cestovatel (Emil).
Nápověda: Arosa, Bloy, Roth, Ur.
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DVĚ KLASICKÁ SUDOKU    
 

Pohled od Miramonte
Málo se objevují na pohlednicích celkové krajiny

Fotograf F. Radnický často fotografoval na pohlednice. Pro reprodukovanou 
pohlednici neváhal vylézt nad Miramonte a vyhledat volný prostor. Vzhledem 
k nárůstu stromů datuji snímek k roku 1960. - Ve spodní části snímku je Mira-
monte (zezadu), uprostřed je výraznější dům známý tehdy jako Oděva (dnes je tam 
banka a restaurace). Vpravo pak zotavovna Leningrad (dnes hotel Monty).  Shluk 
domů vzadu je Velká Hleďsebe, kde můžeme sledovat domy podél cesty na Cheb až 
k lesu. - Dodnes je nad Miramonte zřetelný pás lesa, jenž má trochu jiný vzrůst než 
okolní les. Tento kus lesa vyhořel v létě 1951. Byl jsem tehdy jako školák s tatínkem 
v cirkusu, když byla vyhlášena přestávka, vyzváni hasiči aby se hlásili u brány. Po-
žár lesa byl od cirkusu pěkně vidět. Cirkusy stanovaly tehdy na louce při Plzeňské 
(tam co je betonová zeď s paneláky). Vyhořelý pás zarostl nálety. V archivu jsem 
našel pohlednici pořízenou po požáru  na níž je pás nad Miramonte zřetelný. A ještě 
zajímavost. Pohlednici mohl tehdy nafotit kdokoli. Pokud vydavatelství odkoupilo 
negativ, vyplatili honorář (tehdejších) 80 Kčs.                                      Václav Kohout

TRADIČNÍ VÝROBCE ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU 
nabízí volná místa na pozice:

Nová Karna, 
spol. s r.o.
VÍTĚZSTVÍ 175, 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Informace na tel.: 354 623 876

Ô PŘEDÁK PŘÍPRAVNY 
 (zkušenosti v dřevovýrobě a lepení molitanu)

Ô ŠIČKA
Ô ČALOUNÍK (i k zapracování)

Nabízíme:  - mzda po zapracování 20 tis. Kč.
 - dobré pracovní a sociální podmínky
 - dlouhodobou jistotu zaměstnání
 - jednosměnný provoz (ranní)
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