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NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK pro Mariánské Lázně a okolí

Daniela Pecinová rozjasnila Ples sportovců

V sobotu 10. března se v reprezentačních prostorách hotelu Continental uskutečnil Společenský ples sportovců a XIV. ročník Vyhlášení nejlepších sportovců města Mariánské Lázně.

Daniela Pecinová si získala svým vystoupením všechny přítomné.
Sklidila mohutný aplaus ve stoje. (Foto D. Kurc)

Již XIV. ročník vyhlášení nejlepších sportovců zahájili hlavní aktéři
(zleva Jan Budka, Martin Kalina a Viktor Borsik). (Foto D. Kurc)

Ples slavnostně zahájil moderátor David Petřík se starostou města Martinem Kalinou, předsedou Komise sportu Janem Budkou a ředitelem Správy městských sportovišť Viktorem Borsikem. Krajský úřad zastupoval statutární zástupce hejtmanky
Martin Hurajčík. Pozvání přijali také významní hosté: místostarosta města Vojtěch
Franta, člen rady města Miloslav Chadim, zastupitel Oldřich Tobrman, Pavel Kolář,
jednatel společnosti Veolia, Miroslav Sabadin ze Sportovní unie Chebska, Josef
Zickler, kandidát na senátora, Milan Uxa, majitel studia Sandow a další.
Těmi nejdůležitějšími hosty však byli všichni sportovci, trenéři a funkcionáři.
Těm všem je potřeba poděkovat, že vychovávají děti ke sportu a výborně reprezentují město.

Další minuty v programu patřily předtančení v Pole Dance Daniely Pecinové.
Její vystoupení bralo účastníkům plesu dech. Charismatická a stále se usmívající Daniela strhla diváky nejen špičkovým sportovním a uměleckým výkonem,
ale i celkovým nadšeným projevem. Její životní příběh jsme otiskli v letošním
čísle 3.
Celkový dojem dokreslil nádherný doprovod zpěvačky Betty Machulkové. Obě
sklidily dlouhý aplaus hostů ve stoje. Zábava, která následovala, probíhala v příjemné náladě za doprovodu kapely Kamilos Show Band, za milé pozornosti obsluhujícího personálu a osobního dozoru ředitele podniku Petra Fišera.
(J.Budka) (pokračování na str. 9,10)

Drmoulská křižovatka smrti
minulostí? Začala stavba obchvatu

ty bagry neuvidím, tak neuvěřím, a já už věřím,” uvedla na slavnostním poklepání
základního kamene starostka Drmoulu Vladislava Chalupková. Jedná se o součást
souboru staveb přeložek silnice I/21. Na začátku úseku navazuje na stavbu přeložky
silnice I/21 v úseku Planá–Trstěnice a na konci na stavbu obchvatu Velké Hleďsebe.
Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
a z prostředků Evropské unie. Z 18 uchazečů, kteří se o stavbu ucházeli, vysoutěžilo
zakázku sdružení firem Eurovia, Berger Bohemia a Algon, a to za cenu 376 milionů
korun (bez DPH). Dokončení stavby zahrnující čtyřicet pět tisíc tun asfaltu, 9 mostů
a dvě mimoúrovňové křižovatky, představující 5012 m nové silnice 1. třídy je plánováno na začátek roku 2020.
V přibližně stejném termínu by měl být dokončen také obchvat Mariánských
Lázní. Hejtmanka Karlovarského kraje uvedla, že teď je míč na straně kraje.
„V současné době jsme ve fázi dokončení výběrového řízení a zhotovitel této stavby
ji má dokončit za 24 měsíců a my musíme udělat všechno proto, aby byl obchvat
Mariánských Lázní dokončen v přibližně stejném termínu,” přiblížila plány Jana
Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, pod jehož dohledem by stavba měla
vyrůst.				
(Jiří Škroch)

Ode dneška za 24 měsíců by z mapy nejvíce rizikových míst Karlovarského
kraje měl zmizet úsek silnice I/21 u obce Drmoul, který je dějištěm častých
a především velmi vážných dopravních nehod. Řešením by měla být výstavba
obchvatu okolo obcí Drmoul a Trstěnice. V podobném termínu by měl být dokončen také obchvat Mariánských Lázní.
Úlevu v podobě zmírnění vysoké dopravní zátěže
a hluku z kamionové dopravy pro obyvatele obcí Drmoul a Trstěnice i odstranění
takzvané křižovatky smrti by
měl znamenat nový obchvat.
V pondělí 12. března byla
za účasti ministra dopravy
Dana Ťoka, hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové, starostek obcí
a dalších významných činovníků slavnostně stavba
obchvatu okolo Drmoulu
a Trstěnic zahájena.
„Byla mi už dnes někoPan ministr s hejtmankou slovo dodrželi. Stavba obchvatu likrát připomenuta moje
slavná věta, že dokud tady
Drmoulu 12.3.2018 zahájena! (Foto M. Chadim)

V tomto čísle si přečtete:
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Ples sportovců,
ocenění nejlepších
Nejúspěšnější žadatel o dotace
Marjánkovské jarnění
150 let divadla
Sportovní zprávy
Koncert se sólisty ZUŠ
Výtvarníci v galerii Goethe
Bazárek v Domečku

Najdete nás na facebooku
facebook.com/MarianskolazenskeNoviny

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 30. března 2018
(Příspěvky posílejte do pátku 23. 3. do 12.00 hodin.)
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Změny parkování v Mariánských Lázních
V současné době dochází na ulicích v centrální části Mariánských Lázní ke změnám dopravního značení, které upravuje podmínky
parkování na ulicích. Na důvody a rozsah změn jsme se zeptali projektanta dopravního značení Ing. Aleše Richtra ze společnosti
EDIP s.r.o., která návrh pro město zpracovala.
Co bylo důvodem současných změn
parkování v Mariánských Lázních?
Hlavním cílem bylo odstranit lokální
problémy s parkováním, opravit chyby
v dopravním značení a v rámci možností rozšířit možnosti parkování na ulicích
v jejich současném stavu, tedy bez stavebních úprav. Prověřovali jsme šířky
ulic, a pokud to bylo možné, navrhli jsme
nově parkování i v úsecích, kde bylo
dosud zakázáno. Nejvíce nových parkovacích míst takto vzniklo na Pramenské
ulici od gymnázia k odbočce na hřbitov.
Na druhou stranu jsme museli respektovat oprávněný požadavek Policie ČR na
zachování dostatečné volné šířky pro průjezd vozidel. Na mnoha místech se dosud
běžně parkovalo i tam, kde šířka dostatečná není. Na první pohled to není patrné, protože menší vozidla bez problémů
projedou a velká zde téměř nejezdí. Ale
i s nimi je nutné počítat (svoz odpadu, stavební práce,
stěhování, hasiči).
To ale není jediná změna? Mění se i režim parkování v některých ulicích. Důvodem je, že parkovací
místa, vyhrazená pro držitele parkovacích karet, zůstávají přes den často nevyužitá a přitom řidiči, kteří
přijedou do města na návštěvu, něco si zařídit apod.,
zde zaparkovat nemohou. V některých z těchto ulic
bude možné nově zaparkovat i bez parkovací karty,
se zaplacením v parkovacím automatu. Jedná se např.
o části Ruské nebo Anglickou ulici. Tato změna nastane
po instalaci nových parkovacích automatů během jara.
Přibudou nějaká parkovací stání v centru města? Po všech navržených změnách dojde k celkovému
nárůstu o 104 nových parkovacích míst. Z hlediska
nedostatečné kapacity stání v centru města je však významnou změnou právě návrh kombinovaného využití
parkovacích stání na ulicích. Po uvedeném navýšení
bude na ulicích v centru města celkem 1056 parkovacích míst. Z toho 339 míst zůstává pouze pro držitele
karet a 253 míst pro parkování pouze s lístkem z par-

Usnesení RM

Rada města ukládá odboru IaD
(zasedání 6. března) zrealizovat
změny v dopravním značení.

To bude umožňovat kromě parkování rezidentů i kombinované stání s
bezplatným stáním v délce 60 minut.
Bude to v ulici Lužická v úseku Dvořákova-Husova po pravé straně a v
ulici Komenského v úseku Dvořákova
– Křižíkova formou stání s parkovacím
kotoučem, v ulici Dvořákova v úseku
Chebská-Lužická s bezplatným stáním
v délce 15 minut formou stání s parkovacím kotoučem. V ulici Lužická v úseku Hlavní-Křižíkova bude zachováno
značení platné do roku 2017.
Rada města souhlasí s bezplatným
stáním v ulici Tyršova pro první 2 hodiny stání, které bude řešeno vydáním
lístku v parkovacím automatu nebo
elektronickou platbou, která zohlední
platbu až od třetí hodiny stání vozidla.
(Usnesení)

Pramenská ulice. (Foto David Kurc)

kovacího automatu. Zbývajících 464 míst je navrženo
v kombinovaném režimu, ve kterém mohou nově parkovat obě skupiny uživatelů.
Nezhorší se tím podmínky pro držitele parkovacích karet? Domnívám se, že naopak. Ceny v automatech by měly být nastaveny tak, aby v ulicích stále
zůstalo nějaké množství volných míst pro zaparkování. A držitelé parkovacích karet už nemusí parkovat
jen v jedné striktně vymezené ulici jako dosud, ale
i ve všech okolních ulicích v příslušné zóně označené
písmeny A až D.
Proč vůbec je parkování ve městě placené?
V Mariánských Lázních, stejně jako ve většině měst
srovnatelného významu, je v centrální oblasti poptávka po parkování podstatně větší než nabídka parkovacích míst. Bez zpoplatnění by parkovací místa v centru města byla po většinu času obsazena dlouhodobě
parkujícími vozidly a řidiči přijíždějící během dne,
by měli jen malou šanci najít volné parkovací místo.
Zpoplatnění parkovacích míst nejvíce omezí právě
dlouhodobé parkování a umožní zachovat přiměřený

počet volných míst pro zaparkování kdykoli v průběhu dne. Nově se placené parkování rozšíří do ulic Tyršova, Nerudova
a Máchova.
Je možné někde parkovat bez placení? Zůstane možnost krátkodobého bezplatného parkování s parkovacím kotoučem u radnice a u pošty. Nově budou takto
na 30 minut označena i 2 parkovací místa
v Třebízského ulici u cesty k Lesnímu prameni.
Bezplatné parkování bez časového omezení bude možné v Pramenské ulici, konkrétně v horní části před odbočkou na hřbitov. Spodní část (blíž ke gymnáziu) bude
po osazení parkovacího automatu zpoplatněna. V Tyršově ulici bude sice umístěn
parkovací automat, ale parkovací lístek na
první 2 hodiny bude zdarma.
Proti změnám se objevila řada připomínek, řeší je někdo? Všechny připomínky se projednávají za účasti zástupců vedení města,
projektanta, městské policie a dalších složek zodpovědných za provoz celého systému. V současné době
se projednávají možné úpravy Nařízení města Mariánské Lázně č. 1/2017, aby parkovací karty mohli získat
i majitelé bytů, kteří ve městě nemají trvalé bydliště.
Také se zvažuje možnost vydávání parkovacích karet na dobu kratší než 1 rok. Jako podpora parkování
mimo centrum města je připraveno společné předplatné pro parkování na Centrálním parkovišti a pro cestování MHD. Tyto připomínky musí řešit Rada města,
která současné znění Nařízení schválila. V oblasti dopravního značení, které řeší naše společnost, se také
po domluvě se zástupci rady města připravují některé
úpravy. Oproti původnímu návrhu nebudou parkovací
automaty osazeny v ulicích Lužická a Komenského.
Parkování vozidel bez parkovacích karet zde bude
možné s parkovacím kotoučem po dobu 1 hodiny.
Systém parkování je ale „živý“ organismus, který se
neustále vyvíjí, proto lze postupné úpravy očekávat
i do budoucna.		
(dkp)

Školení pro pečující veřejnost

Vážení spoluobčané, octli se Vaši blízcí v situaci, kdy se neobejdou bez pomoci druhé osoby? Rádi byste jim
tuto pomoc poskytli Vy sami, jen nevíte jak na to?
Nabízíme Vám zkušenosti v zázemí naší organizace. 2 typy
školení v malých skupinkách po 4 hodinách:
„VYUŽITÍ RŮZNÝCH POMŮCEK PŘI PÉČI
O BLÍZKÉ“
Obsah školení: praktické využití polohovacích a antidekubitních pomůcek, informace a ukázky inkontinenčních pomůcek, informace týkající se kompenzačních pomůcek, nákup a
financování daných pomůcek.
Termíny školení vždy od 13:00 hodin: květen – 15. 5.; 22.
5.; 29. 05., červen – 5. 6.; 12. 6.; 13. 6.; 19. 6. a 26. 6. 2018.
Přihlášky přijímáme do 20. 4. 2018, kapacita omezena.
„KOMUNIKAČNÍ A AKTIVIZAČNÍ DOVEDNOSTI
PŘI PÉČI O BLÍZKÉ“
Obsah školení: teoretické i praktické využití komunikačních,
sociálně-terapeutických, aktivizačních a validačních technik
dle specifických potřeb seniora.
Termíny školení vždy od 13:00 hodin: květen – 10. 5.; 17.
5.; 24. 05.; 31. 5. červen – 7. 6.; 14. 6.; 21. 6. a 28. 6. 2018.
Přihlášky přijímáme do 20. 4. 2018, kapacita omezena.
Místo konání školení: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace,

Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně
Kde získat další informace, vyzvednout a odevzdat přihlášky na školení pečující veřejnosti?
Zájemci se hlásí manažerce kvality, paní Veronice Hemerkové, DiS.:
• e-mailem na adresu v.hemerkova@dsml.cz
• telefonicky na mobil č. 601 390 764
• písemně na adresu Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské
Lázně
• na webových stránkách www.dsml.cz
ŠKOLENÍ PRO PEČUJÍCÍ VEŘEJNOST BUDE ZDARMA
K tomu Vám přidáme zdarma „Brožuru pro pečující veřejnost“ s informacemi i užitečnými internetovými odkazy
a „Přehled dostupných služeb v Mariánských Lázních a okolí,
které Vám budou jistě ku prospěchu.
Navíc je pro Vás připraven příspěvek pro zajištění péče
osoby na Vás závislé (včetně dětí do 15 let) a to po dobu školení. Výše příspěvku činí 120 Kč / hodinu. Příspěvek schvaluje v den školení paní ředitelka Mgr. Libuše Hoyerová, budova
B, kancelář č. 1.
(Domov pro seniory)
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CEDES - Centrum denních služeb
pořádá velikonoční prodejní výstavu

Součástí programu denního stacionáře CEDES, který slouží tělesně a zdravotně postiženým klientům, je již několik let kreativní dílna.
Při této činnosti, kterou vede odborná pracovnice
kognitivní rehabilitace Dagmar Fišerová a dobrovolnice Jana Kolářová, vznikají výrobky klientů denního
stacionáře. Tyto výrobky jsou stále hezčí a dokonalejší tak, jak se ve své šikovnosti stále zlepšují i jejich
„výrobci“. „Každý výrobek, v naší dílně mu říkáme
projekt, doma do detailů vyzkouším a pracovní postup
upravím tak, aby se na něm mohli všichni naši klienti podílet,“ říká autorka převážné většiny „projektů“
kreativní dílny Jana Kolářová. „Potom, při práci
v Centru, si každý klient podle instrukcí vyzkouší
celý postup výroby od začátku až do konce, v rámci svých vlastních dispozic. Tady odhadneme, které
kroky jdou komu nejlépe, a ty potom provádí.“
„Celý výrobek tak vzniká jako kolektivní dílo, s naší
případnou dopomocí v detailech,“ doplňuje Dagmar
Fišerová. Ruční práce má pro klienty stacionáře
několikerý efekt. Především přispívá k rozvoji motorických schopností, podporuje kreativní myšlení
a estetické cítění a v neposlední řadě zvyšuje sebe-

vědomí klientů, když sami vidí, jak hezké věci jsou
schopni vytvořit. Odměnou pro všechny je pak to,
že výrobky se na pořádaných prodejních výstavách
líbí i ostatním lidem natolik, že si je zakoupí. I když
pro CEDES je významný každý, i sebemenší příspěvek do pokladny, hlavním cílem výstav výrobků kreativní dílny je upoutat pozornost na existenci
Centra a seznámit nejširší veřejnost s jeho různorodou činností.
Centrum ve svém objektu pořádá výstavy tématicky,
např. na Vánoce nebo Velikonoce, a také svou účastí
zpestřuje program různých větších akcí na mariánskolázeňské kolonádě, jako je jarmark na festivalu Mariánský podzim, nebo Vánoční trhy. Pro letošní rok bylo
dokonce Centrum pořadateli osloveno, aby se účastnilo jubilejního zahájení lázeňské sezóny. Nejbližší výstavu, tentokrát jarních a velikonočních výrobků, můžete navštívit 22. a 23. března od 13 do 17 hod. přímo
ve stacionáři, Skalníkova 519. CEDES se těší na vaši
návštěvu.
(Dagmar Fišerová)

Nejúspěšnější žadatel je Jezdecká
akademie

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj jsou informace o přidělení evropských dotací, o které požádaly
instituce sídlící v Mariánských Lázních.

Se svými projekty uspěly: Čtyřlístek (mikrojesle), mateřské školy Hlavní, Vora. Křižíkova, Na Třešňovce, Rybářství, město ze 7
projektů uspělo pouze ve třech – Digitální povodňový plán města,
Snížení energetické náročnosti sportovní haly a Modernizace informačního systému města. Jak už nadpis naznačuje, nejúspěšnější
byla Jezdecká akademie – SOŠ ML. Hana Zadinová, ředitelka tohoto zařízení, vysvětlila:
„Byl nám schválen projekt Vestavba učeben určených pro cizí
jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních v prioritní ose IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů.
Cílem projektu je vybudovat novou vzdělávací infrastrukturu za
účelem zvýšení kvality vzdělávání v rámci výuky cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Projekt tedy svými
cíli navazuje na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti komunikace
v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů tak, jak
jsou tyto klíčové kompetence definovány Integrovaným regionálním operačním programem. Globální cíle projektu jsou celkem dva.
Zaprvé zvýšení kvality předmětů, které budou v nově vybudované
vzdělávací infrastruktuře vyučovány. Jedná se o výuku cizích jazyků a přírodních věd (tedy předmětů jako jsou matematika, biologie,
fyzika, základy přírodních věd a chov koní, chov zvířat). Zadruhé se
jedná o zapojení práce s digitálními technologiemi do výuky těchto
předmětů. Výsledným propojením obou cílů je práce s digitálními
technologiemi v návaznosti na zmíněné okruhy předmětů, díky které dojde ke zvýšení interaktivnosti výuky stejně tak, jako k vyšší
praktičnosti v návaznosti na vyučované předměty. Samotné propojení teoretické výuky s praxí bude také dále zajištěné tím, že vestavIlustrační foto (Archiv školy)
ba nových učeben bude provedena do areálu stávající jezdecké haly.
Škole byla schválena též žádost o finanční podporu z OP VVV
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ. Z těchto peněz škola financuje odborníka ve výuce
a může se i podrobněji zaměřit na žáky se školním neúspěchem ve všeobecných předmětech, může tedy zabezpečit intenzivnější
doučování.
Paní ředitelko, zopakujte nám prosím zaměření a priority školy. - Škola provozuje svoji činnost 13. rokem, se svým specifickým zaměřením je otevřenou školou pro zájemce o studium maturitního oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport a pro zájemce o učební obor Jezdec a chovatel koní. Vzdělává v průměru 50 žáků denního studia a 20 frekventantů
dalšího vzdělávání za školní rok. K tomu je škola akreditovaným střediskem. Žáci i absolventi mají možnost dále se vzdělávat
v různých kurzech celoživotního vzdělávání. Jedná se především o kurz Instruktora jezdectví, pro profesně „koňsky“ zaměřenou veřejnost je nabízen kurz Trenéra II. třídy a Rozhodčího v jezdectví. Absolventi školy pak působí úspěšně na kolbištích
mnoha jezdeckých disciplín (parkur, drezura, všestrannost, dostihy) a uplatňují se i v zahraničí.“
(Hana Zadinová, dkp)

Jan Burian potěšil
své příznivce
Český básník, písničkář a prozaik
Jan Burian se 2. března představil v muzeu mariánskolázeňskému publiku.

Syn českého avantgardního divadelníka E. F. Buriana, herečky a spisovatelky Zuzany Kočové a vnuk operního
pěvce Emila Buriana připravil přítomným nezapomenutelný večer. Svým
vyprávěním a písničkami skutečně potěšil na svém Antidepresivním večírku
v mariánskolázeňském městském muzeu všechny posluchače. Zájemci si zde
také mohli koupit jeho knihy a cédéčka,
které jim autor podepsal. Všichni, kteří
přišli, určitě nelitovali. Ivan Coufalík

Bezvadná atmosféra i nálada charakterizují
vystoupení Jana Buriana.
(Foto Ivan Coufalík)

Vítání občánků

V sobotu 21. dubna se bude konat v
Anglikánském kostele vítání občánků
města.
Pokud máte zájem se zúčastnit, je třeba se do 4. dubna přihlásit. Podrobnosti
na www.muml.cz/prakticke-informace/
vitani-obcanku nebo v kanceláři matriky.
(MUML)
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Přijďte jarnit
s Marjánkem

Folklorní soubor Marjánek si,
jako každá rok, připravil na Boží
hod velikonoční 1. dubna 2018 odpolední program s názvem Marjánkovské jarnění.

Velikonoce nejsou jen pondělní šupání a malování vajíček, ale příprava
na ně trvá již dlouhou dobu před nimi,
a proto se bude v neděli v Anglikánském kostele od 13. hodiny jarnit. Marjánek představí tradiční české zvyky od
masopustu, přes vynášení smrtky, až po
oslavu Velikonoc.
Součástí programu bude tvůrčí dílna pro malé i velké. Kluci budou moci
s naší pomocí uplést pomlázky, které se
jim budou hodit na pondělí. Zpestřením
programu bude možnost vyzkoušet si
tradiční masopustní klobouky a jednoduché masky.
Po celou dobu programu bude k dispozici lahodný teplý nápoj, malé občerstvení, chybět nebudou velikonoční beránci a velké hledání vajíček pro malé
děti. Program končí v 15 hodin, tak
s námi přijďte velikonočně jarnit a Marjánek vám k tomu zatancuje a zazpívá.
Sandra

16. březen 2018

Nejmenší děti se dočkají svého hřiště
V minulém čísle jsme vás informovali o pořádání tzv. zaHRÁTKOVÉHO bazaru, který měl za úkol získat
finanční prostředky na vybudování dětského hřiště a úpravu zahrady u rodinného centra Domeček z Vrbiček. Během února do Domečku lidé přinášeli různé věci, které už doma nepotřebují.
V sobotu 3.3. mohli přijít všichni, kdo chtějí projekt zaHRÁTKA podpořit, tyto věci nakoupit. A nakupujících se
sešlo opravdu hodně. Ačkoli se ceny jednotlivých věcí nejčastěji pohybovaly od 5 do 10 Kč za kus, podařilo se prodejem vybrat téměř 16 tis. Kč, a to vč. zprostředkovaného
internetového prodeje dřevěné masivní dětské postele za 2 tis.
Kč, kterou do bazárku věnovala paní Lenka Vargová z Mariánských Lázní. Přispět částkou 5 tis. Kč se rozhodli i manželé
Peroutkovi z Prahy. Město Mariánské Lázně schválilo pro
projekt dotaci z Fondu sportu ve výši 22 tis. Kč.
Neprodané kočárky, obuv, pánské, dámské a oblečení pro
větší děti a kuchyňské potřeby byly odvezeny do azylového
domu v Sokolově, kojenecké oblečení do porodnice v Chebu,
chlapecké oblečení do organizace KOTEC, o.p.s. a plyšáci
dělají radost pejskům v mariánskolázeňském psím útulku.
Kojenecké a plavecké potřeby se nabídla prodat ve svém Secondhand v pasáži paní Alena Holubová. Peníze z prodeje
věnuje zpět do Domečku.
Organizátorky velmi děkují všem, co přispěli. Ať už věnováním věcí do prodeje, nákupem nebo finančním příspěvkem.
„Vážíme si všech příspěvků a hlavně podpory, které se nám
dostává. Do zahradních úprav se chceme pustit během jarních
měsíců. V plánu je kromě několika montessori prvků, skluzavky a pískoviště, také obnova plotu, informační tabule, bosonohý chodníček, nebo třeba i „domeček z vrbiček“. Pokud
všechno půjde podle plánu, slavnostní křest hřiště proběhne
na letošní den dětí 1.6.2018,“ odtajnila plány předsedkyně
spolku Markéta Gersdorfová.
(Mirka Tlučhořová)

Soutěž „O Pohár Mariánských Lázní“

Plastikoví modeláři se sešli na soutěžní výstavě 24.února 2018 v budově Hotelové školy v Mar. Lázních. Jelikož došlo k situaci, kdy budova
městského úřadu je v havarijním stavu, museli jsme sehnat nové prostory a ředitel HŠ nám vyhověl.
V pátek 23. února kolem osmé hodiny začali přijíždět první soutěžící. Pan Luboš
Kuna nám zajišťoval celou soutěž od přihlášek až po tisk diplomů. Z řad modelářů
byla vytvořena komise, která se starala o hodnocení vystavených modelů. Soutěž
je věnována zejména mladým modelářům, a proto také dostávají hodnotné ceny ve
formě stavebnic a jiného modelářského materiálu. Senioři dostávají kromě diplomu
i keramickou cenu s logem našeho klubu, které pro tuto akci vyrobil Václav Mertl.
Mladí byli jako vždy rozděleni na věkové kategorie do 13 let a na kadety do 18 let.
V kategorii žáků nám dělají radost i naši mladí z kroužku plastikových modelářů
při MěDDM v Mar. Lázních, někteří jsou již i členy klubu plastikových modelářů.
Z celé republiky se sjelo kolem devadesáti modelářů s více než 280 modely, přijeli
i modeláři z Německa a jeden z Bardejova. V půl čtvrté proběhlo slavnostní vyhlášení oceněných a vyhlášení speciálních cen, kterých letos bylo 15. Pohár města obdržel
modelář ze Zbůchu u Plzně a člen plzeňských modelářů Josef Bruha za kolekci historických modelů z dob začátku létání. Cenu předal odstoupivší starosta Petr Třešňák.
Celá akce se vydařila a zbývá jen poděkovat všem účastníkům a všem, kteří naši
soutěž zabezpečili. Velké díky patří městu Mar. Lázně, bez jehož dotace by soutěž
nemohla být uskutečněna, a Hotelové škole M.L. Moc děkujeme i všem sponzorům.
Jedenáctý ročník skončil a my už se těšíme na dvanáctý.
(Michal Kaplan)

O výstavy modelářů je vždy zájem.

Tyto dvě dámy (maminka s dcerou) udělaly v bazárku největší nákup
a odnesly si ho v 8 taškách. (Foto M. Gersdorfová)

Paní Čápová, děkujeme

Kopretinky z JIHU by chtěly touto cestou co nejsrdečněji poblahopřát
paní Elišce Čápové ke krásným narozeninám, které oslaví během měsíce března.

Malé mažoretky přejí paní Čápové, která je již více než deset let autorkou všech
uniforem této mažoretkové skupiny, především pevné zdraví, stálý úsměv na tváři,
mnoho spokojených a milých zákazníků, pohodu a klid.
(Kopretinky z Jihu)

Kopretinky v oblecích od Elišky Čápové (Foto archiv)

12. března otevírali piráti v Mariánských Lázních poslaneckou kancelář pro veřejnost.
Na fotografii poslanci PČR Petr Třešňák, Jakub Michálek a starosta Mariánských Lázní
Martin Kalina. (Foto D. Kurc)
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ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj
přispěje na zdravotnickou osvětu
Stejně jako v uplynulých letech bude

i letos možné čerpat finanční prostředky
z programu Karlovarského kraje, který
je zaměřen na podporu zdravotnické
osvěty, výchovy a zmírňování následků
onemocnění. Příjem elektronických žádostí proběhne v termínu od 26. března
do 13. dubna.
„Chceme podpořit organizace a spolky, které sdružují osoby se zdravotním
hendikepem, aby pomáhaly nejenom
svým členům, ale své zkušenosti využily i k šíření osvěty široké veřejnosti
a popularizaci zdravého životního stylu.
V letošním roce jsme z rozpočtu Karlovarského kraje na tento dotační titul
vyčlenili celkem 900 tisíc korun. Výše
dotace v jednotlivém případě smí činit
maximálně 200 tisíc korun, přičemž žadatel může podat i více žádostí najednou,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.
Podrobná pravidla, včetně kontaktů
na zaměstnance krajského úřadu, kteří
poskytují bližší informace k dotačnímu programu, najdete na internetových
stránkách.
(Veronika Severová)

Jak se žilo
v barokním klášteře
Velkým dílem pro Hroznatovu aka-

demii bylo vydání zbrusu nové publikace Život v barokním klášteře.
Pohledy do historie premonstrátské
kanonie v Teplé, která vznikla úsilím
týmu historiků a grafiků. Útlá, ale atraktivní brožura určená široké veřejnosti
se věnuje klášterním dějinám i osobnostem různých období, i když nejvíce
pozornosti je věnováno právě baroku,
které se na jeho dnešní podobě podepsalo nejvýrazněji.
Nová kniha je v prodeji od 1. března
2018 v recepci Hrozantovy akademie,
která se po zimní přestávce opět otevírá
milovníkům památek.
(Hroznatova akademie)

V Karlovarském kraji se budou udílet
ceny „KŘESADLO“ již po jedenácté!

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. vyhlašuje již 11. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji. KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezmou v rámci slavnostního společenského večera čtyři dobrovolníci Karlovarského kraje. Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2017 převzal náměstek
hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis a primátor města Karlovy Vary, pan Ing. Petr Kulhánek.
Nominovat dobrovolníky ze svého okolí mohou všichni
občané – nejen organizace. Nominovaným dobrovolníkem
může být např. člověk, který nezištně pomáhá s nákupem,
s doučováním, je psychickou podporou pro někoho ve složité
situaci aj.
Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE
www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz.
Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 28.
března 2018 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.cz.
O držitelích Křesadla 2017 rozhodne devítičlenná komise.
Slavnostní předávání cen proběhne v dubnu, v Parkhotelu Ri-

chmond Karlovy Vary.
Každý návrh musí obsahovat: (formulář návrhu lze stáhnout na www.materske-centrum.cz )
1. jméno a kontakt na kandidáta ceny
2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí
3. důvody pro jeho navržení – výstižný popis činnosti kandidáta ceny, např. konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční
činnost, zajímavá cílová skupina, přínos pro organizaci, délka
dobrovolné činnosti, sloučení profesního života-studia s dobrovolnou činností - uvést něco výjimečného
4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba - pak její název, místo působiště a jméno zástupce
- kontakt, je-li navrhovatelem fyzická osoba – jméno, adresa,
kontakt)				
Jana Pavlíková

Vedení ostrovské nemocnice
plánuje uzavřít porodnici

Vedení soukromé ostrovské nemocnice plánuje k 30. červnu 2018 uzavření gynekologicko – porodnického
oddělení. Důvodem je především dlouhodobý pokles počtu porodů (v loňském roce 413) a nedostatek personálu, který může mít v budoucnu vliv na snížení úrovně péče o matky a novorozence.
Kraj se snaží udržet kvalitní a dostupnou péči v regionu
a připravuje návrh dlouhodobé strategie. Součástí této strategie je i zachování akutní péče v ostrovské nemocnici. „O situaci ohledně plánovaného uzavření porodnice v Ostrově jsme
byli informováni. V současnosti už je v tomto zdravotnickém
zařízení uzavřeno dětské oddělení, víme, že s problémy se
potýká i oddělení gynekologicko-porodnické. Nemocnice nenabízí návaznou intenzivní péči pro případ, kdy se miminko
narodí předčasně, či má dítě nebo maminka zásadní zdravotní

obtíže. S vedením společnosti proto jednáme o jejích budoucích plánech, chceme mít jasno v tom, jak se nemocnice bude
profilovat, a napomoci tomu, aby byla ostrovská nemocnice
nadále synonymem moderní medicíny,“ uved krajský radní
pro oblast zdravotnictví Jan Bureš. Nemocnice Ostrov byla
otevřena v 60. letech minulého století. Ve své době byla koncipována jako špičkové, moderní monoblokové zařízení s kapacitou až 600 lůžek.
Jana Pavlíková

Nový

Renault CAPTUR
Crossover značky Renault

PŘIJMEME
PERSONÁL
RECEPČNÍ
POKOJSKÁ
OBSLUHA
WELLNESS
l KUCHAŘKUCHAŘKA atd.
l
l
l

pro nově otevíraný menší hotel
Nástup březen/duben 2018

Tel.: 737 679 072

Prostorný rodinný vůz

Bez čekání
Bez úroku
5 let záruka Renault
Nabídka vozu bez čekání platí do vyprodání zásob. 0% úroková sazba platí pouze při vybraných kombinacích akontací a délky úvěru. Nabídka financování Fair credit: cena vozu 412 900 Kč, délka úvěru 36 měsíců, výše úvěru 194 063 Kč, poplatek za uzavření
smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 10 %, měsíční splátka 5 391 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 6 801 Kč, celkové platby za vozidlo včetně HAV a POV 463 673 Kč. Renault
Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Nový Renault CAPTUR: spotřeba 3,4–7,0 (l/100 km), emise CO2 95–127 (g/km). Uvedené
spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

608/17,
Mariánské
JMÉNO NEBO LOGO Plzeňská
DEALERA,
Ulice,
Město Lázně, Tel.: +420 354 623 851,
www.primocar.cz
přidejte si nás na facebooku: Primo Car Mariánské Lázně
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889
www.dealerweb.cz
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SPORT

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
PÁTEK 16.3.
Î
Î
Î

Î
Î
Î
Î

Î

TLUMOČNÍK, tragikomedie, titulky,
Kino Slavia, 17:00
TOMB RIDER, akční /dobrodružný, titulky,
Kino Slavia, 19:30
ABONENTNÍ KONCERT ABO 8 KLASICKÁ..., koncert Západočeského
symfonického orchestru Mar. Lázně,
Společenský dům Casino M.L., 19:30-21:00
LIVE MUSIC - AS BAND JAZZ, hudba
k poslechu, hotel Nové lázně, 19:30
DUO ANANAS, hudba k poslechu,
Café Imperial, 20:00-21:30
FOLKLÓRNÍ VEČER s Ledeckou dudáckou
kapelou, hotel Vltava, 20:00
PECHAKUCHA NIGHT Mariánské Lázně
volume 16, 20 sekund x 20 snímků, Švihák,
Městské divadlo Mar. Lázně, 20:20
JAZZ BAR - Ju Ju (Praha), kombinace
klasických živých nástrojů s elektronickými
zvuky sampleru, jehož základ tvoří jazz s prvky
drum´n´bass, elektroniky či hip-hopu,
RC Morrison, 21:00

SOBOTA 17.3.
Î

Î
Î
Î

Î
Î
Î
Î

PRAČLOVĚK, animovaná dobrodružná
komedie, Velká Británie/Francie 2018,
české znění, Kino Slavia, 15:00
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI, Zimní stadion
Mar. Lázně, 15:00-16:30
TOMB RIDER, akční /dobrodružný,
USA 2018, titulky, Kino Slavia, 17:00
20. JARNÍ PLES AKORDEONOVÉHO
ORCHESTRU Alexandra Smutného,
Společenský dům Casino M.L., 19:00
TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 2018,
Kino Slavia, 19:30
TOMÁŠ ČERNÝ - LIVE MUSIC, hudba
k poslechu, hotel Centrální lázně, 19:30-21:30
EVERGREEN´S, hudba k poslechu,
Café Imperial, 20:00-21:30
JOHN CULTER, MAGNETIC Festival,
D-Club Dyleň, 21:00-06:00

NEDĚLE 18.3.
Î

Î

Î
Î
Î
Î
Î

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY, animovaný/
rodinný, Německo/Austrálie 2018, české
znění, Kino Slavia, 15:00
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ,
muzikálová pohádka plná kouzel,
triků a světelných efektů,
Městské divadlo Mar. Lázně, 15:00
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI, Zimní stadion
Mar. Lázně, 15:00-16:30
TOMB RIDER, akční /dobrodružný,
USA 2018, titulky, Kino Slavia, 17:00
TÁTOVA VOLHA, komedie/drama,
ČR 2018, Kino Slavia, 19:30
JAZZ LIVE, hudba k poslechu,
hotel Nové lázně, 19:30
HUDBA K POSLECHU, koncert,
hotel Butterfly, 20:00-21:30

PONDĚLÍ 19.3.
Î
Î
Î
Î

ONI 2: NOČNÍ KOŘIST, horor, USA 2018,
titulky, Kino Slavia, 19:30
JANA A MILOŠ, hudba k poslechu a k tanci,
Café Imperial, 20:00-21:30
ALEXANDR FROLOV, hudba k poslechu,
hotel Nové lázně, 20:00
KLAVÍRNÍ KONCERT, hudba k poslechu,
hotel Butterfly, 20:00

ÚTERÝ 20.3.
Î
Î
Î
Î
Î
Î

STŘEDA 21.3.
Î
Î

Î
Î

Î
Î

KOLONÁDNÍ KONCERT, Tachovský
dětský sbor, Kolonáda Mar. Lázně, 16:15
ČESKOU KANADOU NA ŽELEZNÉM OŘI,
cestovatelská přednáška, Městská knihovna
Mar. Lázně, 17:00-18:45
HAMLET, záznam představení z NT Londýn,
drama, titulky, Kino Slavia, 19:30
PERLY SVĚTOVÉ OEPERETY, operetní
koncert, Městské divadlo Mar. Lázně,
19:30-21:00
HUDBA K POSLECHU, koncert,
hotel Butterfly, 20:00-21:30
LIVE MUSIC, hudba k poslechu,
Café Imperial, 20:00-21:30

ČTVRTEK 22.3.
Î

Î

Î

Î

Î
Î
Î

POČÍTAČOVÝ KURZ V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ, Městská knihovna Mar. Lázně,
08.00-10:00
DEBATNÍ SKUPINA MÁME JINÉ DÍTĚ,
autismus, hyperaktivita a jiné poruchy,
Městská knihovna M.L., 16:30-19:00
DEJ MI SVÉ JMÉNO, drama/romantický,
Itálie/Francie/Brazílie 2017, titulky,
Kino Slavia, 17:00
KONCERT PRO RODIČE A DĚTI,
koncert Západočeského symfonického
orchestru Mar. Lázně, Městské divadlo M.L.,
18:00-20:00
TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 2018,
Kino Slavia, 19:30
BEATRISE, jazzový koncert,
hotel Centrální lázně, 19:30
TOMÁŠ KLUS, koncert, Na Rampě, 20:00

PÁTEK 23.3.
Î
Î

Î
Î
Î
Î
Î

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA,
přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských
a outdoorových filmů uplynulé sezóny,
Městské muzeum Mar. Lázně, 17:30-22:00
TÁTOVA VOLHA, Kino Slavia, 19:30
LIVE MUSIC - AS BAND JAZZ, hudba
k poslechu, hotel Nové lázně, 19:30
10 STRINGS - R. Králová - cello, J. Štěpánek
- kytara, 1. jarní koncert, hotel Vltava, 20:00
LÁZEŇSKÉ DUO, hudba k poslechu a k tanci,
Café Imperial, 20:00-21:30
ROCK´N´ROLL? NO LIMIT!, tři pražské
bandy - Arrogant Twins, The Unholy
Preachers, Time Shiffters, RC Morrison, 21:00

SOBOTA 24.3.
Î
Î

Pro zpracování Kulturního přehledu byla použita
data z portálu www.marianskelazne.cz

DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA, voda a prameny,
Městská knihovna M.L., 16:00-17:00
KURZ NUMEROLOGIE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ Mar. Lázně, 16:30-18:00
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST, horor, USA 2018,
titulky, Kino Slavia, 19:30
ROMANTICKÝ KLAVÍR, klavírní hudba
k poslechu, hotel Centrální lázně, 19:30-21:30
FEŠÁCI 50 LET!, jubilejní koncert legendy
české country, Městské divadlo M.L., 19:30
AŤ ŽIJE JOSEF! Evergreenový večer
s Bohumilou Trachtovou, Grandhotel Pacifik,
19:30

KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/animovaný, USA 2018, české znění, Kino Slavia, 15:00
JARNÍ KONCERT DECHOVÉHO
ORCHESTRU MLADÝCH a mažoretek ZUŠ
Fryderyka Chopina Mar. Lázně,
Městské divadlo M.L., 15:00

Î
Î
Î
Î
Î

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 19:30
EINTET CARLOS - live music, hudba
k poslechu, hotel Centrální lázně, 19:30-21:00
EINTET BLÁBOLIL, hudba k poslechu,
Café Imperial, 20:00-21:30
HAZARD ZONE vol. 12, západočeská
Drum and Bass petelice v podání 101
WARRIOS CREW a jejich hostů,
Na Rampě, 21:00

NEDĚLE 25.3.
Î
Î
Î
Î
Î

KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/animovaný,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 15:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 19:30
JAZZ LIVE, hudba k poslechu,
hotel Nové lázně, 19:30
ANGELORUM DUO, harfa, zpěv,
hotel Vltava, 20:00

PONDĚLÍ 26.3.
Î
Î
Î
Î
Î

TÁTOVA VOLHA, česká komedie /drama,
Kino Slavia, 17:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 19:30
ALEXANDR FROLOV, hudba k poslechu,
hotel Nové lázně, 20:00
JANA A MILOŠ, hudba k poslechu a k tanci,
Café Imperial, 20:00-21:30
KLAVÍRNÍ VEČER, hudba k poslechu,
hotel Butterfly, 20:00

ÚTERÝ 27.3.
Î
Î
Î
Î

Î
Î

KURZ NUMEROLOGIE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ Mar. Lázně, 16:30-18:00
TÁTOVA VOLHA, česká komedie /drama,
Kino Slavia, 17:00
MÁŘÍ MAGDALÉNA, historický/drama,
Velká Británie 2018, titulky, Kino Slavia, 19:30
PRO TEBE COKOLIV aneb Mateřská láska
nemá hranice, výborná francouzská komedie
divadla Kalich Praha, Městské divadlo
Mar. Lázně, 19:30
ROMANTICKÝ KLAVÍR, hudba k poslechu,
hotel Centrální lázně, 19:30-21:30
JUNIOR DIXIELAND, Ragtime, Boogie Wogie,
Traditional, Grandhotel Pacifik, 19:30

STŘEDA 28.3.
Î

TÁTOVA VOLHA, česká komedie /drama,
Kino Slavia, 17:00

Î
Î

Î

MÁŘÍ MAGDALÉNA, historický/drama,
Velká Británie 2018, titulky, Kino Slavia, 19:30
BAREVNÝ SVĚT OPERETY, koncert
operetních melodií, Městské divadlo Mar. Lázně,
19:30-21:00
LIVE MUSIC, hudba k poslechu,
Café Imperial, 20:00-21:30

ČTVRTEK 29.3.
Î
Î
Î
Î

Î
Î

POČÍTAČOVÝ KURZ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ,
Městská knihovna Mar. Lázně, 08.00-10:00
KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/animovaný,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 15:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 19:30
LIVE MUSIC WORLD LANDSCAPES,
jazzový koncert, hotel Centrální lázně, 19:30
HUDBA K POSLECHU, koncert,
hotel Butterfly, 20:00-21:30

PÁTEK 30.3.
Î
Î
Î

Î

Î
Î
Î

KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/animovaný,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 15:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 19:30
VELIKONOČNÍ KONCERT Západočeského
symfonického orchestru Mar. Lázně,
Společenský dům Casino M.L., 19:30-21:00
LIVE MUSIC - AS BAND JAZZ, hudba
k poslechu, hotel Nové lázně, 19:30
EINTET SLAVÍK, hudba k poslechu a k tanci,
Café Imperial, 20:00-21:30
CARLOS GIRLS, populární melodie,
hotel Vltava, 20:00

VÍCEDENNÍ ČI
STÁLÉ AKCE V ML:
Î

27.3.-1.4. LEGIOVLAK NAVŠTÍVÍ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, pojízdné muzeum
na kolejích, vlakové nádraží Mar. Lázně,
08:00-18:00

Î

6.3.-25.3. - KLUB VÝTVARNÍKŮ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Galerie Goethe Městské muzeum Mar. Lázně, 09:30-17:30

VÝSTAVY

Předprodej vstupenek na 59. Chopinův
festival 2018 zahájen
Od letošního roku vyšla Společnost Fryderyka Chopina vstříc všem,
kteří naléhavě volali o včasnějším zahájení předprodeje vstupenek.

Vstupenky na festival je možné zakoupit od 1.3.2018 v předprodeji – dům Chopin – INFOCENTRUM denně od 9 do 19 hodin. Vstupenky je možné si rezervovat,
platnost rezervace je 3 dny a pak je nutné se dostavit do předprodeje nebo požádat
o prodloužení rezervace. Další možností je pak e-vstupenka, kdy z pohodlí vašeho
domova si vstupenku zakoupíte přímo na: www.kisml.cz
Letošní festival opět nabídne koncerty v městském divadle, Společenském domě
Casino, v domě Chopin, v zámku Kynžvart, v evangelickém kostele, v anglikánském kostele. Nebudou chybět ani doprovodné akce – Lenoška Iva Šmoldase, letos
si doktor Šmoldas pozval na natáčení svého pořadu katolického kněze Zbigniewa
Czendlika. Dále pak je to tradiční výstava v galerii městského divadla věnovaná
významným polským ženám, které svou činností změnily svět.
(Eva Smejkalová, Společnost F. Chopina)
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Díla členů Klubu výtvarníků budou součástí oslav. V galerii městského
divadla pořádáme již po několik let pravidelné výstavy. Tradici založila výtvarnice Kulturního střediska paní Jindřiška Řadová, po ní jsem
tuto práci převzala já.

Každý měsíc od února do prosince zveme návštěvníky na vernisáž výstavy, která se koná vždy druhé úterý v měsíci v 17 hodin. Témata jsou různá, autory vybírám z oblasti západních Čech, jižních Čech, ale také
z Českomoravské vysočiny, která je kolébkou malířů i skladatelů. Nedílnou součástí vernisáží je hudební program v podání žáků Základní umělecké školy
F. Chopina Mariánské Lázně V letošním roce jsme začali
výstavou fotografií, pokračujeme v dubnu malířem z vysočiny – panem Alešem Novotným. V květnu bude vystavovat několik členů Klubu výtvarníků Mariánské Lázně a vernisáž bude mimořádně
v sobotu 12.5. a bude součástí oslav 200.výročí lázeňství. Jako další se představí
malířka z Prahy – Libuše Pilařová-Kverková. Léto bude patřit Ladislavu Šauerovi
z Dalečína na Vysočině, který sklidil před třemi léty v Mariánských Lázních se svými
obrazy veliký úspěch, neboť jeho úžasné kytice a zákoutí Českomoravské vysočiny
jsou nezapomenutelné. Bonbónkem bude výstava, kterou nám zapůjčí Městské muzeum Březnice a my tak poznáme tvorbu jejich rodáka Ludvíka Kuby. Konec roku
bude patřit výročím – DLT a Vzniku samostatného Československého státu 1918.
Výstavy jsou přístupné každé úterý odpoledne – zdarma. Dovolte mi tedy pozvat
vás na vernisáž do divadelní galerie 10. dubna v 17 hodin.
(Eva Smejkalová, KIS Mariánské Lázně s.r.o.)

16. březen 2018

Přijďte nahlédnout do staré roubenky

Slavnostní zahájení nové výstavy ve stálé expozici Městského muzea Mariánské Lázně se v sobotu 3. března v 15:00 hodin setkalo s velkým ohlasem.
Výstava „Egerland - Chebsko“ představuje částečnou rekonstrukci chebské světnice z bývalého hotelu Café Egerländer (dnes hotel Monty).
Na programu vernisáže byla v sobotu přednáška Jana Šícha o Egerlandu, o způsobu života místních obyvatel i charakteru osídlení. A zpestřením bylo vystoupení
pěveckého dua „Målaboum“, které se doprovází hrou na citeru. Svérázné nářečí
„Egerlander hojcajcum“ se výrazně liší od všech ostatních nářečí a znalci tvrdí
(s nadsázkou), že nejblíže má k vietnamštině.
Pozorní posluchači se snažili – leč marně - vyslovit „hrdelně“ Egerländsky alespoň jedno slovo. O zábavu – i tradiční občerstvení – bylo opět pozorně pečováno.
Výstava „Egerland - Chebsko“ v městském muzeu je stálá – přijďte.
vsk

Sólisté
ZUŠ se představí s orchestrem
Stalo se již tradicí, že nejlepší žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně mají tu

čest vystoupit na koncertě za doprovodu Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně.
Další z tohoto cyklu koncertů zazní netradičně ve čtvrtek 22.3. od 18 h ve Společenském domě Casino. Kromě několika symfonických děl světově proslulého skladatele A. Dvořáka v podání ZSO ML zazní i sólové skladby autorů např. J. S. Bacha,
J. Haydna a dalších. Sólovými výkony se blýsknou špičkoví žáci ZUŠ ML, kteří jsou
již v tomto mladém věku ověnčeni nejrůznějšími oceněními z hudebních soutěží.
Koncert bude – jako tradičně – doplněn průvodním slovem (v podání Kamily Cretan)
a dirigentem celého tohoto koncertu bude Jan Mikoláš!
(Kamila Cretan)

Přijďte nahlédnout do „chebské světničky“. (Foto Ivan Coufalík)

Galerii Goethe zaplnili
mariánskolázeňští výtvarníci

V Galerii Goethe se uskutečnila v úterý 6. března v 18.00 vernisáž
výstavy Klubu výtvarníků Mariánské Lázně, kteří zde pravidelně od
roku 2012 zahajují novou sezónu městského muzea.

Každým rokem se diváci mohou těšit na nová díla místních autorů. Klub výtvarníků má v současnosti 12 členů. Pravidelní návštěvníci už dobře poznají rukopis jednotlivých malířů. Opět jsou zde vystavena díla odlišných technik a námětů.
Výtvarníci často nacházejí inspiraci ve městě a jeho neopakovatelné architektuře
a v jeho okolí. Výstava potrvá do neděle 25. března 2018.
(David Kurc)

HOTELS & RESORTS

Do nově sestavovaného týmu
přijmeme zaměstnance
Pozice

základní plat

Recepční

23 000 Kč

Hotelová hospodyně

19 000 Kč

Pomocná kuchařka

19 000 Kč

Servírka

20 000 Kč

Informace na tel.: 774 993 333

Členové Klubu výtvarníků Mariánské Lázně (Foto David Kurc)

INZERCE, REKLAMA,
PARTNERSTVÍ NOVIN
B 775 980 988, e-mail: inzercemlnoviny@seznam.cz
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Vyhlášení nejlepších sportovců města
Mariánské Lázně za rok 2017

Zlatým hřebem programu, na který se těšili všichni účastníci plesu, bylo Vyhlášení nejlepších sportovců města Mariánské Lázně.
V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni tito sportovci:
Talent roku:
• Sára Chmelařová (2008) - Klub plastikových modelářů ML, výborné výsledky
na úrovni republiky
• Barbora Vránková (2006) - v krasobruslení získala 6. místo na MČR v nejmladších žáčcích
• Klára Brůžková (2010) umístila se na 2. místě v republikové soutěži
Ceny v kategorii Talent roku předával Josef Zickler, kandidát na senátora. Za
sebe našim talentům předal poháry a finanční příspěvek rodičům na podporu jejich
ratolestí. Účastníky seznámil se svým projektem přímé podpory rodičů talentovaných dětí a mládeže.
Hlavní ceny oceněným předávali další významní hosté. kteří přijali pozvání na
tento slavnostní večer. Statutární zástupce hejtmanky Martin Hurajčík, starosta
města Martin Kalina a a Jan Budka.
V kategorii Zásluhy ve sportu byl oceněn Jan Budka, mnohaletý předseda Komise sportu a místopředseda Komise sportu KV kraje. Ocenění obdržel za obětavou práci pro sport ve městě a za organizaci a materiální i finanční podporu řady
významných akcí.
Sportovní legenda – do síně slávy byli za velkého potlesku uvedeni:
• Helena Janoudová, mnohonásobná mistryně Royal Golf Clubu klubu ML a ČR
ve všech kategoriích golfu
• František Hejplík za celoživotní práci pro zápas v ČR a ML
• Vladimír Strnad, bývalý funkcionář a trenér BUDO-CLUBU Mariánské Lázně
Děti a mládež:
• Václav Nágr (1998) – stal se mistrem České republiky v parkurovém skákání na
koních
• Vojtěch Bartoš (1998) - orientační běh na lyžích, je členem juniorského výběru ČR,
• Dominika Badová (2007) - 8. hráčka na krajském tenisovém žebříčku

Za významný osobní přínos ve prospěch sportu v ML byl po zásluze odměněn i Jan Budka.
(Foto D. Kurc)

Do síně slávy byli uvedeni: Helena Janoudová, Vladimír Strnad (převzal vnuk Míša)
a František Hejplík. (Foto D. Kurc)

Kategorie Talent roku - Sára Chmelařová Barbora Vránková a Klára Brůžková.
Vzadu předávající Josef Zickler. (Foto D. Kurc)

Kamil Štědrák dovedl zaklepat melodií na srdíčko. (Foto D. Kurc)

Jednotlivci:
• Silvie Dittertová (1987) získala 2. místo na Mezinárodním mistrovství ČR mid-am
a 1. místo v Národním žebříčku ČR mid-am
• Daniela Pecinová (1991) - stala se absolutním vítězem na Mistrovství světa 2017
v Pole Sport v kategorii Parapole a je dvojnásobnou mistryní světa
• Petr Mitáš, několikanásobné úspěšné dokončení extrémních překážkových závodů OCR (Obstacles Race), o rozvoj tohoto sportu se zasloužil trenér Marek Musil
Trenéři:
• Martin Schuster, špičkový trenér, místopředseda Krajského svazu juda
• Josef Tarant připravil během roku 15 bojovníků a ti se umístili na předních příčkách v kickboxu
• Marek Petruš - dlouholetý úspěšný trenér florbalu
Kolektivy byly vyhlášeny dva:
• Sportovní krasobruslařský klub Mariánské Lázně za výchovu dětí od 5 let věku
do dospělosti v krasobruslení, v roce 2017 účast na mistrovství světa v Helsinkách,
ME v Ostravě, MS juniorů, hodně dětí se nominuje na MČR v krasobruslení žákovských kategorií a pravidelně se účastní zimní olympiády mládeže
• Družstvo mužů basketbalu - loňský vítěz Plzeňského kraje a Západočeské oblasti
a za postup do II. ligy ČR. Družstvo vede trenér Roman Gezo.
Krásné ceny oceněným věnovaly společnosti Nová Karna, PRO-TRENINK,
Správa městských sportovišť, Sport Studio Sandow a Josef Zickler. Každý vyhlášený sportovec obdržel od města pamětní plaketu. Program byl zpestřen dalším sportovním vystoupením - přehlídkou bojového umění dětí a trenérů z BUDO CLUBU
Judo Mariánské Lázně pod vedením Karla Tesaře.
Půlnočním a zároveň posledním vystoupením večera byla strhující show sedminásobného mistra světa Jana Webera - profesionálního freestylisty. Žongloval se vším,
co se dá uchopit. Míčky, míče, mince apod. Nakonec žongloval s iphonem starosty
města. Vše dobře dopadlo a starosta může dále telefonovat… Krásný společenský
večer končil dlouho po půlnoci ve stejně příjemné atmosféře jako na začátku.
Celou akci organizovala Správa městských sportovišť a Komise města Mariánské
Lázně pod patronací města Mariánské Lázně. Generálním partnerem byla továrna
na výrobu čalouněného nábytku Nová Karna.
(Kurc)
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Lyžovačku si děti užily
SPORT

Asi v nejmrazivějším týdnu letošní zimy proběhl lyžařský výcvik dětí
z MŠ Úšovice (26.února -3. března) na sjezdovce v Mariánských Lázních. Do stopy nastoupilo 9 dětí. První den instruktoři rozdělili děti do
skupin – začátečníci a pokročilí.

V kategorii Děti a mládež byli vyhlášeni zleva: Vojtěch Bartoš, Dominika Badová
a Václav Nágr (převzal T. Richter) (Foto D. Kurc)

Nejlepšími jednotlivci byli vyhlášeni: zleva Silvie Dittertová, Daniela Pecinová a Petr Mitáš.
(Foto D. Kurc)

Nejlepší trenéři za rok 2017. Zleva: Josef Tarant, Marek Petruš a Martin Schuster.
(Foto D. Kurc)

Týden výcviku probíhal bez problémů
a děti se neustále ve
svých lyžařských dovednostech zlepšovaly
a zdokonalovaly. K jejich dovednostem přispěl i velice vstřícný,
profesionální a kamarádský přístup instruktorů z Yellow Pointu.
Vlastně ani nebylo
velkým překvapením,
že děti z družstva začátečníků se postupně
přesunovaly z menšíMalí lyžaři jsou na sebe pyšní. (Foto Laďka Petráková)
ho kopce na větší. Ti,
kteří již základní lyžařské dovednosti měly, si je dále prohlubovaly a upevňovaly.
Všechny děti byly šikovné a rychle se učily. Myslím, že si kurz všichni užili
a všem instruktorům i rodičům patří naše velké poděkování. Věřím, že většinu dětí
radost z nově získaných dovedností neopustí a lyžování bude i nadále jejich oblíbenou zimní činností. Bezva lyžařský týden, který nám nedokázalo pokazit ani počasí,
jsme zakončili naším pokřikem: „Ať si mrzne, ať je zima, lyžování, to je prima.“ L.P.

Bartoš
a Černá reprezentovali v Bulharsku
Není příliš častým jevem, že někdo z Mariánských Lázní reprezentuje na něja-

ké akci evropského, neřku-li světového formátu. V případě lyžařských orientačních běžců juniora Vojtěcha Bartoše a dorostenky Kateřiny Černé se jednalo dokonce o zastoupení dvojnásobné.
Začátkem února proběhly v bulharském
Velingradu tři vrcholné sportovní podniky
v LOB – ME dospělých a dorostu a MS juniorů. Během jednoho týdne proběhly čtyři různé
závody: sprint, krátká trať, klasika a štafety.
Ačkoliv se soutěže konaly v pohoří Rila
v nadmořské výšce 1700 metrů, měli pořadatelé problémy zajistit regulérní lyžařské stopy.
Bulharské počasí se podobalo tomu našemu,
a tak závodní podmínky nebyly ideální.
Úvodní sprint se jel na mokrém těžkém
sněhu, přesto to bylo velmi rychlé. Bartošovi
se nepovedl postup na druhou kontrolu, kde
Vojtěch Bartoš razí šestou kontrolu nechal dvě minuty. Výsledkem bylo 23. místo
se ztrátou skoro čtyř minut na vítězného Rusa
v závodě ve sprintu.
Linkeviche. O poznání lépe se dařilo Černé,
která na 2,1 km dlouhé trati s osmi kontrolami obsadila pěknou jedenáctou příčku.
Vítězná Ruska Chernykh byla o 3 min. a 5 s. lepší. V noci před závodem na krátké
trati slušně mrzlo a tratě byly oproti předešlému závodu rychlejší. Většina závodu
se odehrávala na otevřeném prostoru a díky tvrdému podkladu se dalo jezdit i rovně
mimo stopy. Bartoš potvrdil, že mu tato disciplína vyloženě sedí a dojel na vynikajícím desátém místě, necelé čtyři minuty za prvním Norem Baklidem. Čtrnácté
místo brala Černá (+4:10).
Nejméně se mariánskolázeňským lyžařům vedlo na klasické trati, kde Bartoš obsadil 35. příčku (+21:54) a Černá Divizní podzim byl pro fotbalisdojela 24. (+25:14).
ty FC Viktoria Mariánské Lázně
V závěrečných štafetách rozjela Čer- velmi slibný.
ná výborně český tým a předávala jako
Sobotním utkáním v 16. divizním
třetí. Další české běžkyně však na ní ne- kole SK Senco Doubravka - FC Viknavázaly a štafeta skončila pátá. Junioři toria Mar. Lázně 2:3 začala jarní část
s Bartošem na druhém úseku neobhájili divize A pro ročník 2017/18.
loňské páté místo a dojeli devátí, šestí
Početné řady mariánskolázeňských
v redukovaném pořadí, kdy se do ko- příznivců jsou plné optimizmu. Příležinečných výsledků započítává z jednoho tost vidět své borce na domácím trávní(vsk)
státu pouze jeden tým.
Josef Milota ku mají již v sobotu 17. března.

Doubravka – Viktoria

V kategorii Kolektiv roku byli vyhlášeni: Sportovní krasobruslařský klub ML (devčata vpředu
zprava Klára Fenigová, maminka Michaela Szadová, Barbara Buzinkayová a Mia
Uchytilová) a družstvo mužů basketbalu(vzadu zprava hráči Petrák, kapitán Gezo ml.,
Hulena, Lambert, Pátek, Kříž, Štětka. Na fotu chybí Lang a Václavík. (Foto D. Kurc)
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V Lázních Kynžvart bude sportovní hala

TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. získala na sklonku roku 2017 investiční dotaci z prostředků Ministerstva
školství, tělovýchovy a sportu, která je určena na výstavbu sportovní haly v areálu TJ v Lázních Kynžvart.

Místo realizace v současné době disponuje zrekonstruovaným zázemím pro sportovce, nachází se zde fotbalové a házenkářské hřiště včetně dostatečné parkovací kapacity. Smysluplnost projektu dokazuje mimo jiné přímá podpora Sportovní unie
Chebska a Českého svazu házené.
Projekt výstavby sportovní haly vychází z dlouhodobé systematické činnosti oddílu házené v Lázních Kynžvart, jenž vede
ke sportu děti a mládež z celého okolí Mariánskolázeňska, pořádá Lázeňskou školní ligu miniházené, v období letních prázdnin
pořádají zástupci házenkářského oddílu týdenní sportovní příměstský tábor. Oddíl házené TJ Sokol Lázně Kynžvart je organizátorem úspěšného mládežnického turnaje Kynžvartský pohár – Memoriál Milana Prokeše, který letos očekává návštěvu
kolem 800 sportovců. Turnaj byl v roce 2016 oceněn prestižní cenou Českého svazu házené CZECH HANDBALL AWRD,
což dokazuje jeho výjimečnost!
Projekt novostavby víceúčelové sportovní haly bude realizován ve sportovním areálu nacházejícím se na vlastním pozemku TJ. Projekt byl dne 21.11.2017 zařazen mezi vybrané žadatele dotací poskytnutých z Podprogramu 133D531 na podporu
materiálně technické základny sportu MŠMT, a to ve výši 12.195.000 Kč. Zbývající podíl finančních nákladů organizace je
řešen finančními příspěvky Města Lázně Kynžvart, Krajského úřadu Karlovarského kraje, dalších okolních obcí a soukromých
organizací. Zároveň se souhlasem Krajského úřadu Karlovarského kraje byla vyhlášena veřejná sbírka pro dobrovolné přispěvatele, kteří mají zájem podílet se na financování tohoto projektu. Příspěvky jsou shromažďovány na transparentním účtu
MONETA Money Bank 225 292 016 / 0600. Pro dokreslení aktuálního stavu lze dodat, že pro stavbu bylo vydáno stavební
povolení a byl vybrán dodavatel dle výběrového řízení jako podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb..
Důležitost realizace projektu výstavby sportovní haly stojí na několika pilířích. Jedná se o rozvoj projektu Lázeňské školní
ligy, doplnění nedostačující kapacity sportovních zařízení, která má negativní dopad na sportovní příležitosti zj. pro mládež.
Díky vzniku adekvátního sportovního zázemí je velký předpoklad výkonnostního růstu stávajících sportovních oddílů, nárůst
členské základny sportovců, rozšíření nabídky sportovních odvětví a v neposlední řadě možnost pořádat v místě významné soutěžní akce. Využití sportovní haly je určeno nejen aktivním sportovcům z domácích oddílů, ale také ostatním spolkům z okolí,
jejichž většina vyjádřila v rámci podání žádosti o dotaci na MŠMT svou podporu. Odhadem předpokládáme, že sportovní halu
týdně využije 400 dětí a 150 dospělých!
				
(Daniela Radová)
Aktuální kontakty a veškeré dění v házenkářském oddíle TJ Sokol Lázně Kynžvart můžete sledovat na webových stránkách:
www.hazena-kynzvart.cz.

Vedení
ve florbalové lize dorostenek
Předposlední turnaj ligy dorostenek Karlovarského a Plzeňského kraje se hrál 10. března v Chodově a poslední se bude hrát 24. března
v Mariánských Lázních.

Badmintonový turnaj

Tradiční otevřený turnaj v badmintonu pro neregistrované hráče přilákal
v sobotu 3. března do Mariánských
Lázní téměř stovku přátel badmintonu, kterým se turnaj v našem lázeňském městě líbí.
Rok od roku roste zájem a účastníci jsou až z Klatov, Nejdku, K. Varů,
Kladna, Plzně, Ostrova nad Ohří a jiných měst.
V tělocvičně při Gymnáziu a obchodní akademii v Ruské ul. se pořádně
zapotilo 16 párů čtyřhry mužů, 8 párů
čtyřhry žen a 17 párů čtyřhry mix. Už
tradičně lákaly medaile a ceny pro první
tři páry v každé disciplíně, ale i oblíbené občerstvení - polévka, hermelín,
párky, moučník, pivo, minerálka, káva,
jež bylo zajištěno k plné spokojenosti –
jako vždy. Zvládal je podávat ochotně
(a neúnavně po celý den) v „rodinném“
minibaru už tradičně pan Václav Gaier.
Nejmladší účastnicí na turnaji byla
l5 letá Anežka Hauerová z Klatov, čile
si letos vedl i nejstarší Pavel Jurč. Na
příští mariánskolázeňský turnaj, již čtrnáctý, se těší (dosud bez absence) Lenka Jáchymová z Horažďovic. Zbrklý
úder Klatovy čeká badmintonisty 14.
dubna 2018 a pak 21. dubna turnaj Lutic
league Plzeň.
vsk

Dvanácté místo v ČR patří
mladším florbalistkám z Jihu

V soutěži zatím drží mladé mariánskolázeňské florbalistky těsné vedení před Slávií Plzeň a bude velmi záležet na výsledcích z posledních turnajů. Přijďte je povzbudit na domácí turnaj podporovaný městem Mariánské Lázně v sobotu 24. března od
9:00 do 15:00 v hale GOAML.
(Marek Petruš)

Ve středu 28. února proběhli v Teplicích florbalové boje mladších žákyň
(2004-2006) o postup do finálového turnaje nejlepších šesti tymů ČR.

Ze zápasu v lize dorostenek. (Foto Pavel Knížák)

Mladší žákyně ze ZŠ Jih. (Foto Marek Petruš)

Ústecký kraj reprezentovala děvčata ze ZŠ Dubí, Karlovarský kraj ZŠ Jih Mariánské Lázně a hlavní město Prahu ZŠ Hostýnská. Všechna utkání byla velmi vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. Postup si nakonec vybojovala ZŠ Dubí, která hrála
se ZŠ Jih Mariánské Lázně 2:1 a se ZŠ Hostýnská 4:0.
Mladé florbalistky ze ZŠ Jih Mariánské Lázně ukončily své snažení v postupové
soutěži všech základních škol na 12. místě v ČR.
(Marek Petruš)
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Piráti z Karybníku ovládli Casino

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti.
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám velkou chalupu, udržovanou,
vybavenou pohodlím – polosamota v
CHKO Slavkovský les, na zahradním
pozemku 5 000 m2. Tel.: 420731194401.
• Prodám podíl zem. pozemku v katastrální oblasti Dolní Kramolín velikosti
3,2 ha. Pozemek má po celé polovině
obvodu okresní komunikaci, možnost
pozdějšího oddělení od celku 19 ha,
nebo jako investice. Nabídky prosím
pouze SMS - 774 327 155.
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2+1 nebo 3+1
v Mar. Lázních. Tel.: 723885034.
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••
• Pronajmu nový nebytový prostor
o výměře 40 m2 (prodejna, malý skladový prostor a WC). Velká výkladní
skříň, možnost neonu, parkování před
objektem. Prostor se nachází v přízemí
domu “Rezidence Dvořákova“, Dvořákova 622, M.L., topeni - elektricky přimotop,voda měst. vod. Cena pronájmu
10 000 Kč/měsíc. Kontakt 602 707 801.

• Pronajmu kompletně zařízený byt
80m2 – 2 + 1. Cena dohodou. Tel.:
775541545.
• Pronajmu byt 150 m2 po rekonstrukci, bez zařízení. Lze rozdělit na
2 b. jednotky. Tel.: 775541545.
• Dlouhodobý pronájem 2 + 1 v centru
Mar. Lázní, 93m2, balkón, plynové topení, částečně zařízený, nájem 12 000
Kč včetně elektřiny a plynu. Tel.:
723980516 po 14. hodině.
• Pronajmu garáž na Tepelské ulici.
Tel.: 602967091
VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v
okolí Chebské. Tel.: 608060230.

ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Kavárna Dominik přijme všestrannou paní do obsluhy a kuchyňky kavárny (klidně i star.
věku) Brigádně nebo na dohodu.
Znalost NJ (alespoň částečně) velmi nutná. Tel.: 603811747.
POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Jsem pedagog, nabízím hlídání dětí,
věk nerozhoduje, po – ne, čas dle potřeby. Cena dohodou. Tel.:777513445
• Důchodce hledá práci na krátký úvazek, například údržba, řidič vysokozdvižného vozíku. Tel.: 737811884.

SLUŽBY

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma,Nemocnice
Mariánské Lázně. Tel.: +420 606 488
626, www.psychologie-parma.eu.
• Hledáme doučování pro vietnamskou
holčičku (1. třída), nejlépe v Úšovicích.
Tel.: 776332056.

OSTATNÍ
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám sportovní kočár „trojkolka
zn. Quinng“ béžové barvy, zachovalý,
cena dohodou. Tel. 608060230.
• Prodám porcelánový servis tři grácie,
cena dohodou. Tel.: 608060230.
OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Společenství nájemníků Ruská 494/19
nabízí zeď otočenou na sever k použití
na reklamu. Je vidět z dálky. Podmínky
dohodou. Tel.:605288641..
• Daruji černé pianino za odvoz. Zn.:
vážný zájemce. Tel.: 723885034
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i
začínající), kteří by si s námi chtěli zazpívat. Tel.:732448400.

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 INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….

Text inzerátu:

HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641

!

Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: r soukromá (na kupónu zdarma) r prodej a pronájem nemovitostí (50 Kč)
r komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
Rubrika: r koupě r prodej r poptávka r nabídka r výměna r ostatní

16. březen 2018

V sobotu 3.3.2018 proběhl ve Společenském domě Casino pátý ročník
největšího dětského maškarního bálu v Mariánských Lázních. Ačkoli
se kvůli chřipkové epidemii do víru tance zapojilo až o 100 návštěvníků
méně než v předchozích letech, neubralo mu to na zábavě a atraktivitě.

Maškarní každoročně pořádá Městský dům dětí
a mládeže Dráček. Akce je určena převážně pro
děti předškolního věku a děti v prvních ročnících
základní školy. „Dříve jsme maškarní pořádali
v Dyleni. Před pěti lety jsme se rozhodli přesunout
tuto akci díky dobré spolupráci s Léčebnými lázněmi
do reprezentativnějších prostor Casina,“ uvedla ředitelka MěDDM Dráček Irena Bornová.
Stejně jako loni se zábavného programu ujalo
seskupení Šapitó šou z Chebu, tentokrát s tématem
„Piráti z Karybníku“. Tři piráti pro děti připravili soutěže, oblíbené písničky doprovázené tancem
i sladké odměny. V průběhu odpoledne se na parketu vystřídala spousta krásných masek – od klaunů, berušek a princezen, až po partičku bonbonů
Klauník Míša Ledvina
M&M´s. Pro všechny byl připraven i fotokoutek,
(Mirka Tlučhořová)
v němž se mohli nechat zvěčnit na památku.
Kromě velkolepého maškarního bálu Dráček pořádá nespočet dalších akcí pro děti. V nejbližší době se mohou všechny děti těšit na zábavné odpoledne v souvislosti s předáním herního prvku na Prelátě v rámci Zahájení
lázeňské sezóny 2018. Dráček také nabízí pobytové a příměstské tábory. Všechny
aktuální jsou však díky velkému zájmu již obsazené. V červnu se pod taktovkou Dráčku bude opět pořádat tradiční Pohádkový les pro nejmenší.
(Mirka Tlučhořová

Jarní setkání turistů

Klub českých turistů Mariánské Lázně a oblast Karlovarský kraj pořádají za finanční podpory města v sobotu 24. března Jarní setkání
turistů Karlovarské oblasti

Start: individuální. Cíl: Sál ve Skalné, Tovární 294. K poslechu a tanci zahraje
Martin Velíšek na občerstvení za 99,- Kč (smažený řízek + bramborový salát. Trasy: (Turistická mapa KČT č. 1. Ze žel. stanice Nový Drahov do Skalné, 2. Vlakem
do stanice Velký Luh stále po červené TZ do Skalné, 3. Z Plesné - žel. stanice pěšky do Skalné - CELKEM 8 km, 4. Od rozcestníku TZ jdeme po modré kolem
koupaliště, podél potoka Sázek k rozcestí k prameni na německém ůzemí. Vracíme
se horem zpět ke koupališti, pak do Skalné.
Informace: Milena Kafková, kafkova.milena@seznam.cz, Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz
Zdrávi došli!!!

„Zažijte knihovnu jinak!“
Březen v knihovně - měsíc čtenářů - Jak jsme vás v předešlých číslech
již informovali, v únoru proběhlo v naší knihovně místní kolo čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu“, ve které soutěžili žáci 4. a 5. tříd ZŠ.

Do krajského kola jsme vybrali dva finalisty – Josefa Koreise a Julii Tušlovou.
Je nám velkou ctí oznámit, že krajské kolo vyhrál právě náš
finalista Josef Koreis v kategorii 4. ročníků a Julie se umístila na krásném 6. místě mezi páťáky. Máme velkou radost
a ještě jednou našim soutěžícím gratulujeme!
Dále bychom chtěli smeknout klobouk před panem Josefem Ondrouchem, který měl v knihovně 1. 3. autorské čtení
a přednášku k jeho nové knize „Ruské revoluce 1917“, kde
přes nevalnou účast čistě ruského publika okamžitě zareagoval a brilantně „vyšvihl“ celý výstup v ruském jazyce. Děkujeme za nečekaný a
nevšední zážitek!
PROGRAM:
• Antikvariát - po celý březen. 5 Kč / ks, lze platit v jakémkoliv oddělení knihovny
• 20. 3, úterý, 16,00 Dětská čítárnička. Voda a prameny v Mariánských Lázních.
Dětské oddělení, vstup volný
• 21. 3., středa, 17,00, Cestovatelská přednáška, Ing. Petr Bořil. Českou Kanadou
na železném oři. Studovna, vstupné 40 Kč
• 21. 3. Světový den básní. Nestyďte se a přijďte říct knihovnici báseň. Za odměnu
si můžete odnést jakoukoliv knihu z antikvariátu zdarma. Akce platí pro malé i velké čtenáře po celý den. Čekají vás také praktické propagační materiály.
• 22. 3., čtvrtek, 16,30 Debatní skupina. Máme jiné dítě. Prokrastinace – syndrom
odkládání. Klubovna, vstup volný
• Při příležitosti oslav 200 let lázeňství v Mariánských Lázních je k vidění po celý
měsíc březen výstava krásných ilustrací k mariánskolázeňským pramenům Ing.
arch. Ludmily Míkové, které pocházejí z vydané knihy „Zápisník mého pohárku“.
Výstavu najdete v suterénu budovy u studovny.
Těšíme se na společně strávené první jarní dny! Vaše MK ML
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Retuše na pohlednicích: KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
zmizelé Miramonte

Konkurence hoteliérů pronikla i na pohlednice. A měla různé podoby.
Příkladně objekt vlastního hotelu byl zvětšen, či upraveno okolí, nebo
také okolní hotel(y) vyretušován(y).

Ke srovnání jsem vybral dvě pohlednice. Barevnou odhaduji někdy k roku 1920.
Ta byla v běžném prodeji. Zachycuje Bellevue i Miramonte. Černobílá pochází někdy kol 1930. Ta byla nejspíš k dostání (možná zdarma) jen v kavárně Bellevue.
A hle, Miramonte zmizelo, Miramonte není. Fotografem pečlivě vyretušováno. Tak
pečlivě, že ani lupou jsem nenašel stopy retuše. Inu, konkurenční podnik nesmělo
nic připomínat... Trochu si pohlednice prohlédneme. Na barevné vidíme vpravo od
Bellevue jakési políčko. Vypadá to, že tam pro restauraci pěstovali zeleninu. Na
černobílé vlevo nahoře přiskočil dům pod Panoramou. Zleva je na obou pohlednicích, od potoka k Bellevue, pěší cesta lemovaná stromy. Cesta i stromová alej se
zachovaly dodnes. 		
(Václav Kohout)

Bůh vína. Dionýsův průvod tvořili Satyrové a Siléni, bytosti částečně lidské a částečně
zvířecí. ... (viz 1. tajenka) s kozíma nohama, koňskýma ušima a oháňkou a často
pronásledují ctitelky boha, mainády. Dionýsa také unesli etruští piráti a chtěli ho
prodat do otroctví. Ten však ukázal svou božskou moc a nechal na stěžni vyrůst
obrovský keř vinné révy obsypané hrozny. Námořníci zešíleli, vrhli se do vody
a proměnili se v delfíny. Tato pověst vysvětluje, proč jsou delfíni … (viz 2. tajenka)
a zachraňují námořníky, kteří se octnou v nebezpečí. Jsou to kající se piráti.
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Neretušovaná pohlednice s Miramonte. (Archiv Václav Kohout)

Miramonte zmizelo! Jako by nikdy nebylo... (Archiv Václav Kohout)

VODOROVNĚ: A. Hlemýždí domek; horská chata; nádoba na zalévání. - B. 1.
tajenka. - C. Domácky Eduard; vznik; Evička; kovový chemický prvek. - D. Barva do tiskárny; Jihoevropan; kočka; zápor. - E. Židovské mužské jméno; egyptská
bohyně války; citoslovce podivení; kino. - F. Oděv; letoun na dálkové ovládání; pokrm připravený šleháním; styl hudby. - G. Název římské padesátky; vrstva bakterií
škodící zubům; nástroj sekáče; opera Rimského-Korsakova. - H. Druh svetru; roh;
tělocvičné polohy; iniciály herce Lipského. - I. 2. tajenka. - J. Řecká hora; starší
název počítače; patřící Otovi.
SVISLE: 1. Vzdáliti se jízdou; široká stuha. - 2. Droga; značka soli do koupele;
bujní koně. - 3. Měsíc planety Jupiter; vědět; mapa. - 4. Tykev; nástroj k dlabání. - 5.
Jméno psa; likér z kvašené rýže; snížený tón. - 6. Tečka; mnich (staroslověnsky);
SPZ Kladna. - 7. Sibiřský veletok; uhlovodík; ochutnávka (nářečně). - 8. Utrhnout;
okovy. - 9. Jezevčík; sevřená ruka; Evropan (slovensky). - 10. SPZ Prahy; lahodný
pokrm; lyže (původní norský název). - 11. Zkratka komorního orchestru; alkoholické nápoje; ruská vesnice. - 12. Bouřlivá pochvala; dávat rady. - 13. Hloupá žena;
dámské jednodílné prádlo oblékané na celý trup vcelku; dovnitř. - 14. Španělská
exkrálovna; jméno detektiva Cartera z filmu Adéla ještě nevečeřela; král zvířat. - 15.
Videopřehrávač; svisle.
Nápověda: Ainos, AZA, inok.
Řešení křížovky posílejte do 5. dubna 2018 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz
Řešení únorových křížovek: ...trpké překvapení, ... kovářské řemeslo
... manželský svazek, ... byly neviditelné
Výherce: paní Marie Vincíková.

PARTNEŘI

POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

mariánskolázeňských novin

další partneři

Nabízíme kompletní pohřební služby
a odborné kamenické práce
775 57 73 73 info@pohrbyvalko.cz
Kamenictví 775 63 04 50 info@vasekamenictvi.cz

Pohřební služby

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)
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