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Zahájení sezóny měnilo v čase tvář,
tradice ale zůstala

Od vyhlášení Mariánských Lázní veřejnými lázněmi uplyne 200 let

Druhý květnový týden patří v posledních dekádách vítání lázeňské sezóny, žehnání pramenů a rozmanitému kulturnímu programu. Ne vždy však zahájení v Mariánských Lázních probíhalo v této podobě. Letos uplyne 200 let od vyhlášení
města veřejným lázeňským místem. Co za tu dobu doznalo změn?
„Když si představíme rok
há léta úplně zmizel. Zdejším
1815, kdy se začaly psát prvléčivým vodám bylo znovu
ní kurlisty, tak tehdy zahajožehnáno až v roce 1990. „Zavání sezóny spočívalo pouze
hajování sezóny je takový
v tom, že byly připraveny poimaginární pojem, který se
koje a lázeňské provozy, aby
mění podle toho, jak jej zrovna
v tom daném období chápeje mohli navštívit příchozí
me,” míní ředitel městského
hosté,” přiblížil Jaromír Bartoš, ředitel mariánskolázeňmuzea. Za éry socialismu bylo
ského muzea.
žehnání pramenů nahrazeno
Zatímco v minulosti akt
prvomájovými oslavami.
zahájení skutečně lázeňskou
Značných změn doznala
sezónu zahajoval, při současpodoba zahájení ale i v poZahájení
sezóny
ve
20.
letech
19.
století.
(Foto
archiv
muzea)
ných celoročních provozech
sledních osmadvaceti letech.
lázeňských zařízení se jedná
„V roce 1990, 1991 slavnostní
spíše o slavnostní připomínku, že se zde léčivé prameny nachá- obřad spočíval opravdu jen v tom žehnání pramenů,” uvedl
zejí. Pro mnohé vítání sezóny symbolizuje žehnání pramenů.
Jaromír Bartoš. V tomto období byl slavnostní akt zahájení
lázeňské sezóny spojen spíše s obnovou duchovního života.
Žehnání pramenů se dlouhá léta nekonalo
Tradice obřadu, kdy církevní hodnostář požehná blahodár- Desítky stánků rozmanitého zboží, atrakce pro děti, bohatý
ným účinkům minerálních vod, započala po vzoru Karlových program, velkolepé koncerty populárních zpěváků, všechno
Varů v roce 1890. Do té doby se zahajovalo pouze konáním to, co dnes považujeme za samozřejmost, to tehdy k vidění
prvního večerního koncertu na kolonádě. Poslední známé nebylo. V letošním roce uplyne již 200 let od vyhlášení Marižehnání před nucenou pauzou proběhlo v roce 1940. Po druhé ánských Lázní veřejnými lázněmi. Významné jubileum bude
světové válce v květnu 1945 došlo k obnovení tradice, ale na proto ústředním tématem letošních oslav vítání lázeňské sepouhé 3 roky. Za minulého režimu zvyk z programu na dlou- zóny, které bude ve městě probíhat od pátku 11. do neděle 13.
května.
Jiří Škroch

Okolo radničního Zpravodaje panují pochybnosti

V souvislosti s debatami o novém parkovacím systému se objevila kritika, že nejsou v městském Zpravodaji publikovány některé články opozičních zastupitelů. Lázeňská radnice míní, že ale nikoliv z důvodu
cenzury. Jaké jsou pravé důvody, ale zřejmé není.

Foto: archiv redakce
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Nehoda na Chebské
Odměny politiků
Potřebují celodenní pomoc
Soutěž Žena regionu
Novinky ze sportu
Novinky z kultury

Redakce ML novin
chystá změny
Po nestorce lázeňské mediální scény Janě

Drahokoupilové, která se na tvorbě novin
podílí více než 20 let, převezme žezlo na
pozici šéfredaktora Jiří Škroch. Více informací o rošádě i nové roli stávající šéfredaktorky se dočtete v příštím vydání novin.
redakce

ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ

2018 SEZÓNY
11. - 13. Května /Mai

KURSAISONERÖFFNUNG
SPA SEASON OPENING

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 27. dubna 2018
(Příspěvky posílejte do pátku 20. 4. do 12.00 hodin.)

„Vím, že do jednoho Zpravodaje se nevešel a následně se měl ten článek vrátit právě z toho důvodu,
že byl nepřesný,” zdůvodňuje neuveřejnění textu Oldřicha Tobrmana o parkování bývalý předseda redakční rady Petr Třešňák. V čem přesně byl článek nepřesný, není ale jasné. „Byly tam potřeba nějaký
korektury, dodělávky. Pan Třešňák to ještě posílal panu Tobrmanovi zpátky a nestihl se potom zkrátka
termín pro vydání,” doplnil stávající předseda redakční rady Martin Kalina.
S tím ale zásadně nesouhlasí autor textu Oldřich Tobrman. „Nebyl mi vrácen, nedostal jsem žádnou
reakci. Dozvěděl jsem se, až když vyšel Zpravodaj, že tam tento článek není,” uvedl člen zastupitelstva. V dubnovém vydání radničního měsíčníku článek již publikován byl. K překvapení autora v původním znění, tedy v podobě, kvůli které nemohl být otištěn v březnovém čísle. Zastupitel Tobrman
dodal, že jej pouze v polovině března, kdy se okolo článku již rozvířila debata, kontaktoval starosta Kalina, že jeho text vyjde v příšV QR kódu video
tím vydání.
Podobnou zkušenost má i jiný zastupitel města Pavel Miklušák.
„Poslal jsem to přes mail na adresu městského Zpravodaje a nemám
žádnou informaci, proč to neuveřejnili,” vysvětluje lázeňský zastupitel. Ten tehdy v článku, dle svých slov, popisoval nedobrou situaci
a příliš vysoké nájmy pro nájemce v nebytových prostorech města.
Jelikož je radniční Zpravodaj financován z městské pokladny a podle tiskového zákona je vydavatel povinen poskytnout členům zastupitelstva přiměřený prostor pro sdělení názoru k dané problematice,
opoziční zastupitelé doufají, že se podobná situace už opakovat nebude.
Jiří Škroch
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Jízda na červenou připravila o život chodce.
Řidič obviněn ze dvou trestných činů

Tragicky se bude vzpomínat na letošní Velikonoce v Mariánských Lázních. Na Velký pátek 30. března
zemřel při vážné nehodě na přechodu chodec a další byl těžce zraněn. Viníkem je padesátiletý řidič, který
projel křižovatku na červenou. Policie jej obvinila ze dvou trestných činů.
„Chebští kriminalisté sdělili 50letému muži z Mariánských
Lázní obvinění pro přečiny těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a usmrcení z nedbalosti,” informovala o tom policejní
mluvčí Kateřina Böhmová. V případě prokázání viny hrozí
muži osm let vězení. Příčinu, proč k nehodě, při které přišel
o život jedenadvacetiletý muž, došlo, stále vyšetřuje policie.
Podle dostupných informací není vyloučena zdravotní indispozice řidiče. „Za účelem zjištění příčiny dopravní nehody
byl přibrán soudní znalec,” dodala policejní mluvčí. Alkohol
i jiné návykové látky byly u řidiče vyloučeny. Při nehodě byla
vážně zraněna také chodkyně, která byla transportována do
Fakultní nemocnice v Plzni. „Zdravotní stav ženy, která byla
účastnicí dopravní nehody, je stabilizovaný, je stále hospitalizovaná ve FN Plzeň,” sdělila mluvčí nemocnice, Gabriela
Levorová. V době srážky se na přechodu nacházeli také dva
psi. Jeden nehodu nepřežil, druhý by po ošetření zvěrolékaře
měl být v pořádku. „Má lehké pohmožděniny, ale dostane se
z toho,” uvedla pro televizi Nova přítelkyně poraněné ženy.
K nehodě došlo na Velký pátek na Chebské křižovatce.
Řidič osobního vozidla jel od centra po ulici Hlavní ve smě-

Co je QR kód
a jak jej přečíst?

QR kód funguje podobně jako klasický čárový kód, ale umožňuje zakódovat daleko více informací.
Články v Mariánskolázeňských novinách, u kterých je tento symbol uveden,
umožňují po načtení kódu i přehrání videoreportáže. Pro čtení těchto kódů je třeba mít v mobilním telefonu či tabeletu nainstalovanou čtečku QR kódů. V případě
dotazů neváhejte kontaktovat redakci. jš

Navýšení odměn
zastupitelů
Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se
měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva zvyšují takto:

Tragická nehoda na Chebské křižovatce (Foto zdroj PČR)

ru na Úšovice a z dosud nezjištěných příčin vjel na červenou
do odbočovacího pruhu a při průjezdu křižovatkou se střetl
se dvěma chodci, kteří právě přecházeli na zelenou se svými
dvěma psy.
Jiří Škroch

Farmářské trhy prodlouží
prodejní dobu

Od jara 2016 se v Mariánských Lázních konají farmářské trhy. Letošní ročník odstartoval v sobotu 10. března. Trhy probíhají na prostranství u Cup Vitalu každou sudou sobotu, v červenci a v srpnu pak každý
týden. Oproti loňsku se o 2 hodiny prodlouží prodejní doba. Nakupovat bude možné od 9:00 do 15:00.

V prodejních stáncích se návštěvníci setkají s různorodým sortimentem. Nakoupit mohou ovoce a zeleninu, marmelády, uzeniny, sýry, med, ale také výrobky z ovčí
kožešiny či bižuterii. V nabídce se objevují i holandské, maďarské a gruzínské speciality, což mnozí návštěvníci vnímají dost kontroverzně. Pro většinu z nich je pojem „farmářský trh“ spojen s čerstvými regionálními potravinami. „Minulý rok jsme
na trhu byli asi třikrát. Ani jednou jsme nenašli, co jsme očekávali – výrobky místních výrobců. Brokolice v igelitu ze supermarketu nás odradila od další návštěvy.
Letos nákup určitě neplánujeme,“
podělila se o zkušenost z minulého
roku Eva Netušilová z Mariánských Lázní. Na
vnímání pojmu
„farmářský“ jsme
se proto zeptali
přímo jednoho
z pořadatelů trhů
Radka Aleše mladšího: „Z našeho
pohledu je farmářský trh místo,
Kupující pečlivě vybírají. (Foto D. Kurc)
kde může zákazník nakoupit kvalitní potraviny s jasným původem, pocházející od malých a středních producentů,
různé pochutiny k zakousnutí, sadbu, květiny či řemeslné produkty.”
Od lázeňských občanů dost často také přichází otázka, proč se trhy nekonají
v prostorách městské tržnice, která je dlouhodobě nevyužita. „Prostory neodpovídají našim estetickým nárokům, jsou, dle našeho názoru, morálně zastaralé a v neposlední řadě se nacházejí mimo bezprostřední dosah turistů, kteří tvoří podstatnou
skupinu návštěvníků trhů,“ uvedl provozovatel trhů.
M. Tlučhořová

člen zastupitelstva města

1.999 Kč

člen výboru, komise rady
nebo zvláštního orgánu

3.332 Kč

předseda výboru nebo
komise rady

3.999 Kč

člen rady města

7.998 Kč

V Kynžvartu začala stavba nové
sportovní haly

Historický akt mají za sebou v Lázních Kynžvart. V pondělí 26. března
zde slavnostně poklepali základní kámen a oficiálně zahájili stavbu nové
multifunkční haly. Sportovní stánek za zhruba 20 miliónů korun by měl
v tamním areálu TJ Sokol vyrůst do konce listopadu tohoto roku.

(Foto ze studie sportovní haly)

Iniciátorem projektu byl kynžvartský oddíl házené.
V QR kódu video
„Vzhledem k neustále narůstající členské základně a vzhledem k rostoucím aktivitám tohoto oddílu čas ukázal, že
bude nezbytně nutné vystavět sportovní zázemí pro mládežnickou základnu házenkářského oddílu,“ vylíčila prvotní
impuls předsedkyně TJ Sokol Daniela Radová. Na sportovní stánek za zhruba 20 miliónů korun byla získána dvanáctimilionová dotace od ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Projekt finančně podporují také Lázně Kynžvart
a Karlovarský kraj. „Od vás je ten krásný dar, že můžu toto
používat: Podívejte se vedle, v Kynžvartě to dokázali a my snad ne ve městě? Takže
za to vám děkuju a držím palce,” reagoval na slavností proslov Daniely Radové předseda mariánskolázeňské komise sportu Jan Budka. Absence velké sportovní haly je
na Mariánskolázeňsku letitý problém. Oddíl florbalu, ale i další sportovní spolky
se dlouho potýkaly s tím, že musely svá domácí utkání pořádat nejblíže v Chebu či
Tachově. Nová multifunkční hala se soutěžními parametry 40 x 20 metrů vyroste
v areálu kynžvartského Sokola vedle nedávno zrekonstruovaného zázemí sportovců. „Tím, že získáme svoje sportovní zázemí a poskytneme ho dalším okolním
spolkům, tak jim dopomůžeme k tomu, aby mohli kvalitně trénovat, aby pracovali
na své výkonnosti, která by měla následně reprezentovat celý náš region Mariánskolázeňska, ale i Karlovarského kraje,” uzavřela předsedkyně TJ Sokol. Jiří Škroch

Strana 3

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY

13. duben 2018

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Senior taxi už
je na cestě

Rada města souhlasí, na základě zadávacího řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s přidělením
veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku nového automobilu v rámci projektu „Seniortaxi v Mariánských Lázních“ a s uzavřením kupní
smlouvy se společností PRIMO CAR
Cheb s.r.o.
Místostarosta Luděk Nosek dodal: „Zastupitelstvo již rozhodlo o nákupu jednoho automobilu pro tento
účel. Je vybrán i typ auta a bude jistě
brzy dodán.” Co se však stále řeší, je
způsob jeho provozu. S největší pravděpodobností bude senior taxi provozovat mariánskolázeňský Domov pro
seniory. Ředitelka Libuše Hoyerová již
vypracovala rozpočet na vybavení auta
a zejména na náklady úhrady platu
řidiče. Navržen je také, ale zatím neschválen ceník služeb a jejich rozsah.
“Budeme se snažit využít provozních
zkušeností z jiných měst,” dodal místostarosta Nosek. O dalším vývoji budeme informovat v některém z dalších
čísel novin.
dkp

Potřebují celodenní pomoc

Pomáhat nejstarší generaci je posláním. Své o tom ví Petra Horská, vedoucí Domova pro seniory (DS)
v Mariánských Lázních.

Koho řídíte jako vedoucí DS? Sociální úsek domova,
to znamená celý tým pečovatelek domova a jejich vedoucí
i 2 aktivizační pracovnice, dále úsek skladu inkontinenčních
pomůcek a jeho skladnici. Rovněž většinu pozic vycházejících z projektu evropského sociálního fondu „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb“, dále pozici metodičky
sdílené péče pro komunikační dovednosti. Také úzce spolupracuji se zdravotním úsekem domova pro seniory, tedy
našimi zdravotními sestrami a nutriční terapeutkou.
V čem spočívá vaše práce? Jde hlavně o řízení a kontrolu podřízených, přenos informací napříč domovem a organizací. Dále se podílím na přípravě a realizaci krátkodobých
a dlouhodobých cílů pro rozvoj a efektivnost kvality domova pro seniory. Moje práce zahrnuje i zastupování nepřítomných kolegyň. V rámci zmíněného projektu mám také
Uprostřed Petra Horská - vedoucí DS (Foto: Domov pro seniory)
na starosti zavedení nového softwaru pro celkovou evidenci
a správu agendy domova pro seniory.
Spolupracujete i s dobrovolníky? Ano, do mých kompetencí patří i spolupráce s dobrovolníky a jejich zastřešující organizací Instand z Karlových Varů. Byli bychom rádi, kdyby se počty dobrovolníků rozšířily o další zájemce. Dobrovolníci tráví
volný čas s našimi klienty, společně si povídají, čtou si, chodí na procházky, vyrábějí dekorace (jako paní Višňovská) nebo hrají
hry. Pomáhají také při jednorázových akcích – hromadné výlety, doprovod na kulturní akce. Někteří dobrovolníci pak mohou
najít v našem zařízení i zaměstnání.
Co chystáte nového? To nejdůležitější je, že od 1. ledna 2018 se z části domova pro seniory ve 3. patře vytvořilo malé
oddělení „Domova se zvláštním režimem“ s kapacitou 9 lůžek. Je určeno seniorům trpícím různými typy demence včetně Alzheimerovy choroby, kteří potřebují celodenní pomoc druhé osoby. Důležité je i plánované školení pro pečující veřejnost, které
proběhne v květnu a červnu tohoto roku na naší půdě v rámci sdílené péče projektu ESF. V našem klubu máme nově instalován
x-box. Bylo by skvělé, kdyby nějaký student začal učit naše klienty na x -boxu hrát pohybové hry apod., určitě by si užili spoustu společné legrace. Najde se učitel na x -boxu pro seniory?
Václav Větrovský

Odborníci
se zaměřili na léčbu úzkosti
Doporučené postupy v léčbě úzkostných poruch v ordinaci GP, revize
2017 - takové bylo téma odborného semináře, který se konal 28. února
v Hotelové škole Mariánské Lázně a byl určen zejména praktickým
lékařům z Mariánských Lázní a okolí.

Z řad odborné veřejnosti se účastnilo více než třicet posluchačů a seminář se
u nich setkal s příznivým ohlasem nejen proto, že byl pořádán v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu České lékařské komory č.16. Garantem odborné části a zároveň hlavní přednášející byla doktorka Věra Vobořilová,
psychiatrička Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., která výše uvedené postupy pro
Společnost všeobecného lékařství revidovala v roce 2017.
Záštitu nad touto akcí převzala firma Egis Praha, spol. s.r.o., které tímto vyjadřujeme poděkování za výbornou organizaci.
Díky patří také Hotelové škole v Mariánských Lázních, která poskytla výborné
prostředí, obsluhu a skvělou gastronomii, kterou ocenili všichni přítomní. Věříme,
že odborných seminářů podobného významu bude v našem městě přibývat.
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Ilustrační foto. (archiv redakce)

Se smutkem v duši

oznamuji všem přátelům a známým, že nás ve
svých 92 letech navždy opustil pan Vítězslav
Langr, klarinetista a bývalý člen symfonického
orchestru v Mariánských Lázních. Miloval létání na rogalu, rád se setkával s modeláři a s potěšením létal s dálkově řízenými modely. Vždy
vesele naladěn, nikoho nezarmoutil. Budeme už
jen vzpomínat. (Lidunka Langrová, manželka)

Starostové Ašska, Chebska a Mariánskolázeňska
diskutovali s vedením kraje

V Aši se konalo další společné setkání krajských radních se zástupci obcí
z území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb a Mariánské Lázně. V úvodu
přivítal účastníky starosta Aše a zároveň náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.
Ten ocenil, že je Rada kraje otevřena vyslechnout problémy starostů a má vůli
je řešit.
Hejtmanka Jana Vildumetzová informovala starosty o tom, že kraj dosáhl historicky nejvyššího přebytku hospodaření, z něhož chce největší část vložit do opravy
silnic II. a III. tříd. Seznámila je také s termínem příjezdu členů Vlády ČR do našeho
kraje. „Součástí programu výjezdu vlády bude také setkání se starosty, které by se
mělo uskutečnit v Sokolově,“ upřesnila hejtmanka.
Starostové už nyní využívají elektronický systém žádostí o dotace, který kraj
před časem zavedl. Zajímali se především o to, zda jsou v systému evidovány zadané údaje, aby je každoročně nemuseli vkládat znovu. Navrhli také, zda by kraj
zvážil změnu termínu vyhlašování dotačních programů například na opravy památek, protože obce by pak snáze mohly plánovat stavební akce. Mluvilo se rovněž
o čerpání dotací z národních programů. Starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová zdůraznila, že mnohdy je získání příspěvku podmíněno takovými
požadavky ze strany EU, že obce raději žádost ani nepodají. Před starosty stojí také
úkol zvládnout od května uplatňování nového nařízení EU ohledně ochrany osobních údajů, tedy tzv. GDPR. Další setkání krajských radních se starosty, tentokrát
z oblasti obcí s rozšířenou působností Kraslice a Sokolov, se uskutečnilo ve čtvrtek
5. dubna 2018. 			
Jana Pavlíková
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Mladí barmani v Mariánských Lázních nezahálejí

Jubilejní 25. ročník barmanské soutěže FINLANDIA junior cup 2018 se uskutečnil v prostorách mariánskolázeňské hotelové školy 5. dubna. Své
dovednosti porovnávali vybraní studenti hotelových škol z Teplic, Mariánských Lázní a SOU Pramen z Prahy.
Osmnáct soutěžících bedlivě sledoval sbor rozhodčích technické a jakostní komise. Hodnotili přípravu povinného krátkého míšeného nápoje Finlandia Amaro
gimlet a volného nealkoholického long drinku dle vlastní fantazie. Soutěžící byli
svými trenéry dobře připraveni. Zajímavé výkony početné publikum odměňovalo
častým potleskem. Součástí prezentace byl i servis drinku určený hostovi.
Poděkování patří všem zúčastněným pedagogickým pracovníkům, soutěžícím a sponzorům soutěže, lázeňské stáčírně minerálních vod, městskému úřadu Mariánské Lázně a Léčebným lázním. Další vystoupení mladých barmanů
místní hotelové školy před veřejností je plánováno na kolonádě 12. května při
zahájení nové lázeňské sezony. I vy můžete být při tom a ochutnat některý ze
skvělých míšených nápojů. Shake well!
Zdeněk Javorský
Zvláštní ceny věnované partnerem Léčebnými lázněmi M. Lázněmi získali:
1.místo

Miroslav Kočka

HŠ Mar. Lázně

2. místo

Lucie Beranová

HŠ Mar. Lázně

3. místo

Michaela Stupková

HŠ Mar. Lázně

Celkové vítězství a pohár věnovaný ředitelem školy Jiřím Chumem:
1.místo

Adéle Stiblíková

SOU Pramen Praha

2. místo

Andrés Uher

HŠ Teplice

3. místo

Miroslav Kočka

HŠ Mar. Lázně

Cantilo v.i.p.: V Anglikánské kapli zazní Vivaldi

Smíšený pěvecký sbor CANTILO v.i.p. (vokálně instrumentální parta) zve
všechny posluchače a milovníky hudby na koncert s názvem „Hudba italských
mistrů“.
Uskuteční se v neděli 22. dubna 2018 od 18.00 hodin v Anglikánském kostele
v Mariánských Lázních a zazní mimo jiné skladby Antonia Vivaldiho. Rádi bychom
tímto koncertem připomněli výročí jeho narození. Ani tentokrát nebude chybět doprovod různých hudebních nástrojů či sólová vystoupení. Těšíme se na vás.
J. Janata

Mladý barman při práci. (Foto Zdeněk Javorský)

Noc s Andersenem 2018

23. března jsme se v 18:00 hodin sešli již potřetí v budově OÚ Drmoul,
abychom strávili pohádkovou Noc s Andersenem. Letošní téma bylo
Pejsek a Kočička, proto jsme přišli převlečení za ně. Sešlo se nás 13
a byli jsme rozděleni na 3 skupiny – Micky, Kočkopsíci a Čumáčci.

Nejlepší velikonoční menu
připravili žáci lázeňské hotelovky

Zajímavé velikonoční menu, připravené podle zásad zdravé výživy, přineslo týmu
žáků oboru kuchař z Hotelové školyMariánské Lázně, Nikole Svátkové a Michalu
Dolejšovi, pod vedením učitelky odborného výcviku Aleny Paroubkové, 1. místo
v soutěži Zámecký rendlík 2018 v Hostouni. Letošní ročník byl již 12. a zúčastnilo
se jej celkem 5 dvojic kuchařů a kuchařek.
Ivan Coufalík

Zleva: M.Stránská, T.Pavlů, V.Kulyk, L.Hornáková, K.Bóriková, M.Jakubská, D.Šulistová,
E.Kalodová, M.Kůtová, L.Zemanová, K.Kobeláková, B.Svátová. (Foto Miluše Hornáková)

Zleva Alena Paroubková, Michal Dolejš a Nikola Svátková (Foto: Ivan Coufalík)

Paní učitelky pro nás připravily různé zajímavé úkoly. Poznávali jsme pohádkové kočky a pejsky, hledali jsme rozdíly, měli jsme sepsat „recept“ na dort Pejska
a Kočičky a opravit dopis, který tyto pohádkové postavy napsaly. Ve 20 hodin nás
čekala večeře v podobě pizzy. Po večeři jsme se vrhli na další téma – Císařovy nové
šaty. Čekaly nás další, také zajímavé úkoly. Hráli jsme pantomimu a zrcadla (jeden něco předvede a druhý to po něm zopakuje), sehráli jsme reklamy i závěrečný
královský průvod. Pak se jen sečetly body a byl vyhlášen vítěz. Vyhrály to Micky, druzí byli Kočkopsíci a třetí Čumáčci. Všichni jsme dostali medaile a diplomy
a pak se šlo spát. Ráno jsme se sbalili a nasnídali z buchet, bábovek a muffinů, co
nám upekli rodiče. Také nás přišla pozdravit a učitelkám poděkovat paní starostka
Drmoulu. Kolem osmé si pro nás začali chodit rodiče a museli jsme domů. Noc
s Andersenem se vyvedla a moc se všem líbila.
Za členy Čtenářského klubu při ZŠ a MŠ Drmoul Lucie Hornáková
a Kamila Bóriková
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ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE

Omezení Hejtmanka Jana Vildumetzová ocenila
na silnicích dva mariánskolázeňské pedagogy

• od 3. do 30. dubna 2018
Částečná uzavírka provozu na silnici 1/20 mezi obcemi Útvina a Toužim
v okrese Karlovy Vary. Objížďka se
nenařizuje, v úseku částečné uzavírky
bude doprava usměrněna do jednoho
jízdního pruhu o minimální šíři 3,00
m. Provoz bude veden kyvadlově a řízen pomocí světelného signalizačního
zařízení.
• od 3. do 30. dubna 2018
Částečná uzavírka provozu na silnici
1/20 u obce Toužim, z důvodu dilatačního závěru mostu v km staničení
33,843. Objížďka se nenařizuje, v úseku
částečné uzavírky bude doprava usměrněna do jednoho jízdního pruhu o minimální šíři 3,50 m. Provoz bude veden
kyvadlově a řízen pomocí světelného
signalizačního zařízení.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč
předali 4. dubna ceny pedagogům (ze škol a dalších školských zařízení napříč regionem) u příležitosti oslav
Dne učitelů.

Jeden pedagog převzal Cenu hejtmanky Karlovarského
kraje, dalších 24 pak získalo pamětní listy. Akce se konala v
oranžerii Městské knihovny Ostrov. Pamětní list hejtmanky
Karlovarského kraje za dlouholetou vynikající a záslužnou
vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti
školství dostalo 24 pedagogů, z toho i dva mariánskolázeňští: Karel Borský, ředitel Domova mládeže a školní jídelny
Mariánské Lázně, který je s krátkou přestávkou věrný školství v našem regionu téměř 33 let, z toho jako ředitel domova
mládeže 24 let. Své bohaté zkušenosti, získané letitou praxí,

ochotně předává začínajícím kolegům a odborné kompetence
uplatňuje i v oblasti rozvoje školských výchovných a ubytovacích zařízení. Helena Černá, bývalá ředitelka Mateřské
školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, která působila ve
školství již od ukončení studií až do konce roku 2017, z toho
ve funkci ředitelky 26 let. Vždy pracovala zodpovědně, svědomitě a se zájmem, držela krok s dobou, nebála se novinek
a díky tomu škola pod jejíma rukama vzkvétala a patří mezi
nejlepší ve městě.
Jana Pavlíková, kráceno

Začala modernizace
historického přechodu

Města Hranice na české straně a Bad
Elster na německé straně byla historicky vždy propojena silničním spojením, které fungovalo cca až do pol.
20. století.
Následně došlo k jeho uzavření zejména z politických důvodů a celé silniční spojení bylo v původních parametrech opětovně zprovozněno pro vozidla
o celkové hmotnosti do 3,5 tuny až po
přistoupení České republiky k Schengenským dohodám. Na české straně je
trasa silnice III/2172 vedena zastavěnou
oblastí místní části Krásňany, a proto je
zde nutné vybudovat zejména chodníky
pro pěší provoz, ale také upravit šířkové
parametry silnice odpovídající stávajícím předpisům. Na německé straně má
silnice také mnoho závad a nedostatků
a v několika místech je nezbytná i úprava směrového vedení trasy. Zároveň
je zde nezbytné zohledňovat i otázky
ochrany životního prostředí, zejména
migrační trasy chráněných obojživelníků. Z těchto důvodů se česká a německá
strana zavázaly ke vzájemné spolupráci
v rámci společného projektu „Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 - Hranice
III/2172“. Tento projekt byl úspěšně
schválen a bude podpořen v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Stavba byla slavnostně zahajována
dne 27.03.2018 a termín dokončení části Karlovarského kraje se předpokládá
do 30.09.2018. Veškeré stavební práce
na silnici III/2172 na české straně, i za
Město Hranice, by měly být dokončeny
do konce roku 2019. Celkové společné
náklady činí cca 7,9 mil Euro.
(Zdroj: Evropský fond pro
regionální rozvoj)

Ocenění pedagogové Karlovarského kraje s hejtmankou Janou Vildumetzovou (uprostřed). Za ní stojí Helena Černá,
Karel Borský nebyl přítomen. (Foto KÚ)

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu

Nominujte své favoritky! Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s
péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže
Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost
a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou
předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.
Devátý ročník s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic
v regionálních kolech na deset. Prvních deset
příběhů nominovaných žen, které splní kritéria
pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže
o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem
je více se věnovat příběhům nominovaných
žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší
veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií,
eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy,“
uvedla zakladatelka projektu Žena regionu
Denisa Kalivodová. Umístění jednotlivých
soutěžících bude letos navíc zveřejněno vždy
v rámci slavnostního vyhlášení regionálního
kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné
pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků
každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných žen zveřejněno na webu
projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu hlasů. Absolutní vítězka pro celou
Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná žena,
která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly.
Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě,
pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. Oceňte i vy obětavé ženy ve svém
okolí a nominujte je do celonárodní soutěže od 1. dubna do 15. června 2018. Více na www.zenaregionu.cz.
Jana Pavlíková
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SPORT

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
PÁTEK 13.4.
n
n

n

n

FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 17:00
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D, akční /
dobrodružný / sci-fi, USA 2018, titulky,
Kino Slavia, 19:30
MOZART A HAYDN, koncert Západočeského
symfonického orchestru, Spol. dům Casino
Mar. Lázně, 19:30-21:00
COUNTRY VEČER se skupinou MHS,
hotel Vltava, 20:00

SOBOTA 14.4.
n

n

n
n
n

PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM, Romana
Kazdová, nezapomenutelný kurz první
pomoci, Rodinné a komunitní centrum
Domeček, 08:00-18:00
SHERLOCK KOUMES, animovaná komedie,
USA / Velká Británie 2018, české znění,
Kino Slavia, 15:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 17:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 19:30
VELIKONOCE V PARKU BOHEMINIUM,
celodenní akce pro všechny, 10:00

NEDĚLE 15.4.
n

n

n

KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/
animovaný, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 15:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 17:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 19:30

PONDĚLÍ 16.4.
n
n

n
n
n
n

DIVADELNÍ GALERIE, prohlídka,
Městské divadlo Mar. Lázně, 14:00-17:00
KURZ NUMEROLOGIE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ Mar. Lázně, 16:30-18:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 17:00
PEPA, komedie, ČR 2018, Kino Slavia, 19:30
ANGELORUM DUO, K. Ševčíková - harfa,
Al. Frolov - housle, Grandhotel Pacifik, 20:00

STŘEDA 18.4.
n
n
n
n

KOLONÁDNÍ KONCERT, zpívá Tachovský
dětský sbor, Kolonáda Mar. Lázně, 16:15
PEPA, komedie, ČR 2018, Kino Slavia, 17:00
ERIC CLAPTON, dokument, Velká Británie
2017, titulky, Kino Slavia, 19:30
KDYŽ MOZART POTKÁ STRAUSSE,
nejznámější árie a duety, Městské divadlo
Mar. Lázně, 19:30

ČTVRTEK 19.4.
n

n

n

n

DEBATNÍ SKUPINA MÁME JINÉ DÍTĚ,
autismus, hyperaktivita a jiné poruchy,
Městská knihovna Mar. Lázně, 16:30-19:00
PEPA, komedie, ČR 2018, Kino Slavia, 17:00

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

HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 19:30
ODJEZD NEJISTÝ, francoutzská komedie
v podání Divadla lidové tvorby Mar. Lázně,
Městské divadlo M.L., 19:30
JAZZ TRIO WORLD LANDSCAPES,
jazzový koncert, hotel Centrální lázně, 19:30

PÁTEK 20.4.
n
n
n

n

PEPA, komedie, ČR 2018, Kino Slavia, 17:00
HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 19:30
ROMANTICKÝ FAGOT, koncert
Západočeského symfonického orchestru
Mar. Lázně, Společenský dům Casino M.L.,
19:30-21:00
10 STRINGS, R. Králová - cello,
J. Štěpánek - kytara, hotel Vltava, 19:30

SOBOTA 21.4.
n
n
n

n

KOLONÁDNÍ KONCERT, Da Capo
Rokycany, Kolonáda Mar. Lázně, 10:15
V HUSÍ KŮŽI, animovaná komedie, USA /
Čína 2018, české znění, Kino Slavia, 15:00
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D, akční /
dobrodružný / sci-fi, USA 2018, titulky,
Kino Slavia, 17:00
HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 19:30

NEDĚLE 22.4.
n
n
n

n

FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 17:00
PEPA, komedie, ČR 2018, Kino Slavia, 19:30

ÚTERÝ 17.4.
n

n

V HUSÍ KŮŽI, animovaná komedie, USA /
Čína 2018, české znění, Kino Slavia, 15:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, Německo
2017, české znění, Kino Slavia, 17:00
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO
SBORU CANTILO v.i.p., Antonio Vivaldi hudba italských mistrů, Anglikánský kostel
Mar. Lázně, 18:00-19:00
HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 19:30

PONDĚLÍ 23.4.
n
n

HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 17:00
PEPA, komedie, ČR 2018, Kino Slavia, 19:30

ÚTERÝ 24.4.
n
n
n
n
n

n

n

n
n

n

n
n

AVENGERS: INFINITY WAR, akční /
dobrodružný / fantasy, USA 2018,
české znění, Kino Slavia, 16:30
AVENGERS: INFINITY WAR 3D, akční /
USA 2018, Kino Slavia, 19:30
BEATRISE, jazzový koncert,
hotel Centrální lázně, 19:30

PÁTEK 27.4.
n
n
n

n

AVENGERS: INFINITY WAR, akční /
USA 2018, Kino Slavia, 16:30
AVENGERS: INFINITY WAR 3D, akční /
USA 2018, Kino Slavia, 19:30
FESTIVAL EDUARDA NÁPRAVNÍKA,
koncert Západočeského symfonického
orchestru, Spol. dům Casino M.L., 19:00-21:00
ŠVEJK BAND, Staropražské písničky
a kuplety, hotel Vltava, 20:00

VÍCEDENNÍ ČI
STÁLÉ AKCE V ML:
n

n

n

n

AKCE V BLÍZKOSTI ML:
n

17.4.+19.4.+24.4.+26.4. - PROHLÍDKA
ZÁMECKÝCH INTERIÉRŮ METTERNICHŮ,
muzea a slavného kabinetu kuriozit na zámku
Kynžvart, 12:45-13:00 + 14:45-15:00

n

MUZEUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - stálá
expozice - vztah J. W. Goetha k městu,
Balneologická expozice, vývoj lázeňství
v regionu, historie města..., Městské muzeum
Mar. Lázně
PARK BOHEMINIUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
naučně poznávací okruh s maketami
významných stavebních a technických
památek ČR
27.-29.4. - JARNÍ TROJÚHELNÍK 2018,
33. ročník závodů v orientačním běhu,
16:00

VÝSTAVY

28.3.-29.4. - PALETA SVETOZARA
RUSAKOVA, výstava děl umělce,
Městské muzeum Mar. Lázně - Galerie
Goethe, 09:30-17:30
10.4.-10.5. - VYSOČINA, výstava obrazů
Miloše Novotného, Městské divadlo
Mar. Lázně - Divadelní galerie

Festival Okolo konventu
měl velmi dobrou odezvu

Festival umění a řemesel Okolo konventu probíhá v zahradě a prostorách okolo barokní části klášterního konventu v Teplé. V loňském roce
jsme si akci vyzkoušeli poprvé a těší nás, že měla velmi dobrou odezvu
u vystavovatelů, účinkujících i návštěvníků.

Jeho druhý ročník bude probíhat v pátek 22. a v sobotu 23. června 2018. Rádi
bychom přizvali ke spolupráci výtvarníky, řemeslníky, hudebníky i všechny další,
kteří by chtěli ukázat své umění. Podrobnosti najdete na našem webu.
Kamila Kozáková

Turisté se setkali ve Skalné
V sobotu dne 24. března se v městečku Skalná konala největší krajská
turistická akce k zahájení nové turistické sezóny - Jarní setkání turistů.

DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA, Jaro je tu, Městská
knihovna Mar. Lázně, 16:00-17:00
KURZ NUMEROLOGIE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ Mar. Lázně, 16:30-18:00
HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 17:00
VADÍ NEVADÍ, horor, USA 2018, titulky,
Kino Slavia, 19:30
DIVADELNÍ TANČÍRNA, příjemné posezení
v divadelní galerii s hudbou a tancem, Městské
divadlo Mar. Lázně - Divadelní galerie, 19:30
JUNIOR DIXIELAND, Ragtime, Boogie
Wogie, Traditional, Grandhotel Pacifik, 19:30

STŘEDA 25.4.
n

ČTVRTEK 26.4.

HASTRMAN, romantický thriller, ČR 2018,
Kino Slavia, 17:00
KRAJEM KRÁSNÝCH VOD, cestovatelská
přednáška, Městská knihovna Mar. Lázně,
17:00-18:45
VADÍ NEVADÍ, horor, USA 2018, titulky,
Kino Slavia, 19:30
JAZZ & SWING NIGHT, skladby z období
„zlaté éry“ jazzu, Městské divadlo Mar. Lázně,
19:30-21:00

Turisté se setkali ve Skalné. (Foto V. Černý)

Pořadatelé z Klubu českých turistů Mariánské Lázně přivítali v sále firmy LB
Minerals 273 registrovaných turistů z Chebu, Sokolova, Karlových Varů, Tachova,
Aše, Chodova. Účastníci si mohli vybrat z několika různě náročných tras za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí města Skalná a také mohli navštívit seismologickou expozici, kostel sv. Jana Křtitele, hrad Vildštejn nebo naučnou stezku romantickým údolím potoka Sázek až k minerálnímu prameni v sousedním Německu.
Počasí turistům přálo, v cíli bylo připravené občerstvení a zábava. Domů se
všichni vraceli spokojeni a plni nových dojmů. Děkujeme vedení města Skalná
a firmě pana Josefa Kapice za podporu a pomoc při zajištění akce.
Za KČT Maránské Lázně Kafková
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Co se bude dít
v městské knihovně?

• 19. dubna
čtvrtek od 16:30
Debatní skupina
v klubovně, vstup
volný. Máte doma
malého autistu,
hyperaktivního
neposedu nebo bojujete s jinou poruchou? Rádi se s Vámi potkáme v naší
Debatní skupině a popovídáme si.

Noc s Andersenem v knihovně.
(Foto K. Trollerová)

• 24. dubna od 16:00 Dětská čítárnička A v dětském oddělení, vstup volný.
Neváhejte a přiveďte své ratolesti k nám
do dětského oddělení knihovny a my se
o ně hodinku smysluplně postaráme.
Tentokrát s knihou Andrey Popprové:
Jaro je tu!
• 25. dubna od 17:00 ve studovně,
vstupné 40 Kč. Pravidelná Cestovatelská přednáška Ing. Petra Bořila na
téma: Krajem krásných hor
Co dalšího na vás v knihovně čeká?
• Výstavy - Již nyní můžete shlédnout
výtvory a obrázky dětí z MěDDM Dráček k šedesátiletému výročí úmrtí Vítězslava Nezvala, v suterénu budovy
u studovny. V květnu na vás čeká putovní výstava, která se skládá z fotografií z loňských Her bez hranic, ve kterých
mezi sebou každoročně soutěží děti
z knihoven Karlovarského kraje. Výstava bude nově instalována na chodbě
u dětského oddělení.
Vaše MK ML

Již tradičně se jarnilo v Anglikánském kostele
České zvyky, zpěv, tanec, velikonoční beránci, pomlázky, ale především Marjánek – to vše patří k velikonočnímu programu Marjánkovské jarnění. Již tradičně se jarnilo v Anglikánském kostele na Boží hod
velikonoční.

Program začal po poledni dílnou pro
nejmenší děti, které si mohly vybarvit
a vystřihnout velikonoční vajíčka, zajíčky
nebo pomalovat sádrové odlitky. Kluci
pletli před kaplí pomlázky. Po chvilce se
už v kostele ozvala veselá hudba masopustu. Oslava masopustu patří do směsi
jarních tanečně pěveckých pásem, se kterými vystupuje Marjánek většinou jednotlivě. Na Boží hod velikonoční měli diváci jedinečnou příležitost vidět všechny
jarní zvyky-od masopustu přes vyhánění
zimy až po velikonoční koledování.
Zatímco se starší návštěvníci zahřáli
kávou a svařeným vínem, děti se radovaly ze sbírání velikonočních vajíček, které
potom vyměnily za sladkosti. V předsálí
nechyběla ochutnávka mazanců a velikoKaždý rok vítá Marjánek v Anglikánské kapli jaro. (Foto S. Heřmanová)
nočních beránků.
Marjánek by chtěl poděkovat městu
Mariánské Lázně a společnosti CUP Vital za podporu. Velký dík patří řadě pomocníků, kteří pletli pomlázky, postarali se
o občerstvení a starali se o děti v dílničce. Děkujeme všem, kteří připravili nádherně nazdobené beránky, mazance a pletence.
Marjánek po Velikonocích uklidí všechny kostýmy a jarní sukně, aby je mohl vyndat ze skříně opět napřesrok. Ale nemusíte
být smutní – v průběhu roku můžete vidět soubor na řadě vystoupení, na festivalu Mariánský podzim, nebo si s námi můžete
přijít zatancovat v sobotu do Dráčku. Budeme se na Vás těšit.
Sandra Heřmanová

Výlet do Teplé drmoulské děti nadchl

14. března jsme společně s žáky 4. třídy navštívili klášter premonstrátů v Teplé, který založil Hroznata ve 12.
století. V klášteře nyní žije šest mnichů, kteří se věnují práci s lidmi a šest hospodaří na farnostech v okolí.

Žáci 4. A 5. třídy v Hroznatově akademii v Teplé. (Foto R. Rothová)

v rámci zahájení lázeňské sezóny

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Kolonáda

www.evropsky-parlament.cz

Program, který zde byl připravený, se jmenoval
Kniha a knihtisk. Nejdříve nás čekala prohlídka. Viděli jsme refektář, kde mniši jedli, modlili se. Prohlédli
jsme si kapitulu, kde se modlili a předčítali si z řehole
- pravidla mnichů a radili se o chodu kláštera. Podívali
jsme se také do staré třídy, kde se děti učily. Psaly na
břidlicové tabulky, protože papír byl drahý. Nahlédli
jsme do pokoje mnichů, kterým se říkalo cela. Viděli
jsme i oblečení, které nosí místní mniši. Procházeli
jsme chodbou, kde si dříve četli, protože zde bylo díky
velkým oknům světlo.
Po prohlídce jsme se rozdělili na dvě skupiny. První
část si prohlížela staré knihy. Nejmenší měřila 5 cm
a měla 700 stránek, největší měla asi 50 cm a také
měla 700 stránek. Místní nejstarší kniha je 400 let
stará a psaná na pergamenu. Kniha procházela rukou písaře, který ji opisoval,
iluminátor kreslil iniciály a obrázky.
Byl to dnešní ilustrátor. Knihy tištěné
na papíře si dříve lidé kupovali jako poskládané listy. Vazač je svázal a desky
byly podle toho, kolik měli peněz. Druhá skupina se seznámila s druhy tisku.
Paní grafička nám ukázala tisk z výšky
a tisk z hloubky. Tisk z výšky se ryje do
dřeva nebo lina a tiskne se na suchý papír. Tisk z hloubky se připravuje na kovovou destičku a tiskne se do mokrého
podkladu. Oba tisky jsme si vyzkoušeli.
Nakonec nás čekala výtvarná dílna.
Každý měl nakreslit neexistující zvíře.
My jsme si vytvořili knihu Fantastická
zvířata, čtvrťáci si udělali Bestiář. Výlet se všem moc líbil a odvezli jsme si
spoustu poznatků i zážitků, knihu příšer
a obrázek.
Žáci 5. třídy
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Nejúspěšnější sportovec okresu Cheb za rok 2017

Ve dnech 6. a 7. dubna připravila Sportovní unie Chebska (SUCH) oslavy Den sportu v okrese Cheb. V sobotu se pak uskutečnil galavečer
Nejúspěšnější sportovec okresu za rok 2017. Slavnostní událost celého Chebska proběhla v Kulturním centru Svoboda v Chebu.

Celý program si zajištila SUCH sama bez agentury. Slavnostní večer moderoval
Štěpán Škorpil a společnost bavili herec Josef Dvořák a zpěvák Sebastian. Zúčastnili se ho sportovní legendy a fotbaloví mistři Karol Dobiáš, Antonín Panenka a bývalí hráči a trenéři RH Cheb – Jiří Novák, Milan Bokša, Ivo Knoflíček, Jan Stejskal
a Luděk Mikloško. Slavnostního galavečera se zúčastnili zástupci měst, obcí a kraje, kteří akci finančně podporují. Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a starosta Mariánských Lázní Martin Kalina se zúčastnili předávání cen nejlepším sportovcům. Generální sponzor Algon plus auro, s.r.o. věnoval po zajímavém
losováním zdarma na půl roku nový automobil značky Hyundai.
Těmi nejdůležitějšími hosty však byli všichni ocenění sportovci včetně svých
nejbližších. Samo sebou byli pozváni také trenéři a sportovní funkcionáři. Těm
všem je potřeba poděkovat, že pečují o děti a mládež, že je vedou ke sportu a výborně reprezentují okres. Sportovci z Mariánských Lázní se v konkurenci okresu ani
kraje vůbec neztratili.
M. Sabadin, J. Budka

OCENĚNÍ
OKRESU CHEB JSOU:
Kategorie veteráni:

Hrbek, Panenka a Dobiáš rozdali nejvíce
autogramů. Foto: Bedřich Klima

Nejlepší sportovkyně Silvie Dittertová
z Mariánských Lázní. Foto: Bedřich Klima

KONEC JARNÍ ÚNAVĚ
VYČISTĚTE A VYŽIVTE TĚLO
ZELENÝMI POTRAVINAMI

PŘI NÁKUPU 1 PRODUKTU ZÍSKÁTE 50% SLEVU
NA DRUHÝ PRODUKT STEJNÉ NEBO NIŽŠÍ HODNOTY
Prodej a poradenství nabízí po celý měsíc duben
Léčivé byliny, H.Bradová, Tyršova 1, Mariánské Lázně,
otevírací doba Po - Pá 9-17, So 9-12 h.

a
du kce
be
n

50

Akce platí do vyčerpání zásob! Doplněk stravy.

sle %
va

www. energy.cz

• Helena Janoudová 		
Royal Golf Club Mariánské Lázně
			
(RGCML)
• Josef Milota		
Loko M. Lázně,
• Eva Kadlecová		
TJ MG Cheb - minigolf,
• Alena Pátková		
ROB Cheb - rádiově orientační běh
• Michal Kičák		
kulturistika Cheb
Kategorie Jednotlivci mládež:
• Gabriela Roberta Vítů
RGCML,
• Vojtěch Bartoš		
Loko Mariánské Lázně,
• Stanislav Sztrapek a Matěj Nádhera		
			
atletika - SKP Union Cheb,
• Veronika Dvořáková házená,
• Jan Kadlec		
TJ MG Cheb - minigolf,
• Petra a Martina Zikmundovi
LK Eska Cheb - lukostřelba,
• Jan Trpák		
ROB - rádiově orientační běh,
• Petra Liďáková		
ROB Cheb - rádiově orientační běh,
• Karel Tyrpekl		
Profi sport Cheb - silniční cyklistika,
• Eduard Rybák		
TJ Loko Cheb - vzpírání,
• Tomáš Dunka		
TJ Loko Cheb - vzpírání,
• Natálie Novotná		
STS Magic star Cheb – mažoretky
• Matěj Pánik 		
TK Cheb - tenis
Kategorie Jednotlivci dospělí:
• Silvie Dittertová 		
RGCML
• Vít Vejražka		
LK ESKA Cheb – lukostřelba,
• Štěpán Novotný		
Jachtklub Cheb – jachting,
• Antonín Gavlas		
SK TTC Fr. Lázně – stolní tenis
Kolektivy:
• Družstvo žen RGCML ve složení Silvie Dittertová, Petra Kvídová,
Stanislava Kopejtková, Gabriela Roberta Vítů, Iveta Poslední,
Amálie Němečková, a Nela Mašková.
• LK Eska Cheb		
lukostřelba družstvo žen
• SK TTC Fr. Lázně		
stolní tenis družstvo mužů
Trenéři, funkcionáři a rozhodčí:
• Mgr. Zbyněk Syrovátka
TJ Agro Cheb - volejbal
• Stanislava Holarová		
TJ Lokomotiva Cheb - ASPV
• MUDr. Anton Gavlas
SK TTC Fr. Lázně - stolní tenis
Handicepovaní sportovci:
• Miroslav Hrbek		
Sportovní klub vozíčkářů západočeského
			
regionu - sledge hokej
Kategorie mládež kolektivy:
• Juniorská Štafeta SKP Union Cheb - atletika 4 x 100 m,
• Žákovská Štafeta SKP Union Cheb - atletika 4 300 m,
• Družstvo juniorů vzpírání TJ Lokomotiva Cheb,
• Družstvo dorostenek a dorostenců Jiskra Hazlov - kuželky
Fotbalová síň slávy:
• Miroslav Šollar		
FK Skalná
• Michal Stolec		
Tatran Tři sekery
• Jan Bečvář		
Sokol Teplá
• Erich Grüner		
TJ FAAL Studánka
• Miroslav Louda		
TJ Lokomotiva Cheb
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Organizátor běhu SpaRun nacvičuje na sokolský slet

Proč se rozhodl člověk, který nepamatuje slavnou historii sokolských sletů, zapojit se do nácviku? Zeptali
jsme se Pavla Knáry:
Coby člen T.J. Sokol Mariánské Lázně jsem se před několika lety účastnil úklidu sokolovny a objevili jsme skříň
plnou stejnokrojů a náčiní, sloužících svého času k přípravě
na poslední, leč neuskutečněnou spartakiádu. To mne přimělo
k zamyšlení, že jsem vlastně jako malý tu poslední uskutečněnou spartakiádu zažil. Na nácviku jsem se nepodílel, nebyl
jsem tehdy vybrán a nám, co neprošli, to bylo celkem líto
a vybraným jsme dost záviděli (oni ale stejně vypadli hned
v celoškolním kole a bylo po závisti). Zhruba před rokem se
mi dostala do rukou informace o sletu, napadlo mne, že bych
si vyzkoušel, zda jsem schopen se takovou sestavu naučit. Posléze jsem se o slet a jeho historii začal zajímat více. Překvapilo mne, jak velký přesah slet i celé sokolství má.
Kam jezdíš? Jak často? V Mariánkách se nenacvičuje?
Po dotazu na Českou obec sokolskou jsem se dozvěděl, že
nejbližší možnost nácviku mužské sestavy je v Karlových Varech, kam nyní dojíždíme s Robertem Kalinou jednou týdně
od listopadu minulého roku. Nejmenší jednotka pro nácvik
dané skladby je 9 cvičenců, k nim je nutné mít někoho, kdo
předcvičuje, aktivně se vzdělává a jezdí do Prahy učit se eventuálním změnám v sestavě, proto se žádná ze skladeb u nás
v současné době nenacvičuje.
Jaká bude organizace? Bude se postupovat - okres,
kraj, Praha, Nebo rovnou Praha? Sletu se zúčastní všichni
cvičenci. Tolik sokolů, aby se nevešli, zase není. Slet trvá týden a jeho program je opravdu bohatý. Nejde jen o sportovní
část. Po Praze budou rozmístěna pódia, na kterých proběhne
celá řada vystoupení. Pódia budou na atraktivních místech
s čilým turistickým ruchem. Umístění se předpokládá na Staroměstském náměstí, na náměstí Václava Havla u Národního
divadla a u OC Eden. Větší skupiny budou moci vystoupit
na prostranství 20×40 metrů v Tyršově domě. Do projektu
se během celého sletového roku zapojí po celé zemi 100 000
lidí. Slet bude slavnostně zahájen v Národním divadle a mší
v Chrámu sv. Víta.

Musíte splnit nějaké zkoušky? Kolik vás nacvičuje??
Žádné zkoušky nejsou, každý se musí připravit tak, aby svým
výkonem nepokazil práci druhých. Je plánována účast 18 500
cvičenců, z toho 2 500 ze zahraničí.
Jak se jmenuje skladba a jak budete oblečeni? Oblečení bude vyvedeno v národních barvách, bohužel je zatím
pouze objednáno, tak nemohu hodnotit. Co hodnotit mohu, je
skladba, na kterou nacvičujeme. Námi nacvičovaná skladba
pro muže s názvem Borci sestává z více celků, jimž dominuje Smetanova Vltava. Osobně bych si dovedl představit ty
ostatní pasáže hudebně daleko progresivnější. Třeba se to do
příštího sletu zlepší.
dkp

Fotografie vydaná ČOS.

Svěřenci Romana Geza vybojovali v Praze bronz
Skvělého úspěchu dosáhli starší žáci BK Mariánské Lázně v kategorii U 15 na mezinárodním basketbalovém turnaji Easter Euro Basket 2018 v Praze.

Družstvo odjíždělo sice oslabeno o některé hráče, přesto dokázalo mezery v sestavě nahradit
o to větší bojovností a získalo
bronzové medaile v kategorii,
v níž nastoupilo dvanáct týmů.
Mariánskolázeňští měli štěstí, že
jim los i jejich výsledky přihrávaly do cesty jenom zahraniční soupeře. Konfrontace k nezaplacení.
Nejprve si svěřenci trenéra Romana Geza poradili s italským týmem Polisportiva Giovanni Masi
(50:24) a stejně jednoznačně vyprovodili i polskou MKK Pyra
Poznaň (65:36). Těmito výhrami
se kvalifikovali do čtyřčlenné
Sedm statečných a jejich trenér: Jakub Laušman, Jindřich Dennison, David Staněk, Tomáš Kozár, skupiny, kde už šlo o umístění na
stupních vítězů.
Jakub Ouředník, Matěj Laušman, Filip Long a Roman Gezo. (Foto archiv oddílu)
Po vyrovnaném průběhu utkání
proti moskevské akademii BC Jumpball podlehli lázeňští hoši až po rozstřelu z trestných hodů 50:51. Následně pak převálcovali
slovenský BK MSK Kežmarok 79:26. V posledním zápase, kdy už hráčům docházely síly, podlehli celkovému vítězi South
West Basketball z Velké Británie 46:77 a patřilo jim třetí místo. „Naši kluci předváděli na turnaji velmi dobré výkony jak
v obraně, tak v útoku. Za vynikající reprezentaci klubu i města jim patří velká pochvala. Snad je tento výsledek nakopne a jejich
výkonnost poroste,“ věří trenér Gezo.
Na turnaji startovali také mariánskolázeňští mladší žáci pod vedením Radka Huláka. I když jeli hlavně na zkušenou, stojí za
zmínku jejich vítězství nad BA Sparta Praha 24:16, byť bylo jediné. Ani ve zbývajících zápasech nebyli odevzdaným soupeřem.
Vyrovnané partie sehráli se Slováky z ŠBK Sereď (17:24), pražským družstvem Basket Slovanka (22:29) a Frýdkem-Místkem
(16:36). I oni si zaslouží poděkování za předvedenou hru.
Josef Milota

Orientační běžci
zahajovali u Rakovníka

Předposlední březnový víkend začala
pro západočeské orientační běžce oficiálně letošní sportovní sezóna.
První závody uspořádali středočeští
pořadatelé u Červeného mlýna, pár kilometrů severně od Rakovníka, kam se
vydaly také necelé dvě desítky členů
Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Sobotní závod na krátké trati se odehrával ve spíše rovinatém lese s poměrně bohatou sítí cest a různých pruhů
vykácených pasek. Plynulý běh narušovaly hlavně všudypřítomné ostružinové
plochy.
Odpoledne se běžel v rakovnických
ulicích sprint. Proběhla se starší i novější zástavba a uličky kolem náměstí.
Orientačně nebyl tento závod kdovíjak
obtížný, záleželo hlavně na rychlých
nohách.
V neděli se na stejném místě jako
v sobotu odehrála další krátká trať.
Celková účast byla na oblastní poměry
mimořádná. Konal se totiž souběžně
i žebříček pražské a středočeské oblasti,
a tak bylo na startu skoro tisíc běžců.
Závodilo se v úplně jiném lese, kde to
mělo docela jiné parametry. V členitém
a porostově pestrém lese byly téměř
všechny kontroly umístěny na terénních tvarech (kupky, srázky, údolíčka
apod.), takže to byla podrobná mapařina od začátku do konce. Skončit někde
v popředí znamenalo v této početné
konkurenci velmi dobrý výkon. Což
platí třeba v případě devátého Mikuláše
Janocha, jenž měl ve své kategorii téměř šedesát soupeřů.
Celkově ale Mariánskolázeňští tentokrát spíše paběrkovali a sporadická
umístění na stupních vítězů patřila těm
zkušenějším.
Výsledky:
D10L - Lucie Fišáková (1., 8., 4.),
H12 - Mikuláš Janoch (4., 4., 9.), H14
- Jan Pivec (5., 6., 32.), Jonáš Černý
(8., 5., abs.), H16 - Břetislav Milota
(6., abs., 16.), D35 - Hana Fišáková
(4., 1., 6.), D45 - Radomíra Jelínková
(17., abs., 19.), D55 - Stanislava Opavová (3., abs., 4.), H35 - Lukáš Pivec
(17., 16., 31.), H45 - Libor Černý (5., 2.,
abs.), H 55 - Josef Milota (3., 4., 13.),
H65 - Jan Fišák (3., 3., 7.), Jan Sklenář
(6., abs., 11., vš. Mar. Lázně)
Josef Milota

Vítězství v kategorii D10L si v prvním závodě vybojovala Lucie Fišáková před Anetou
Hanákovou z Kralovic. (Foto J. Milota)
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ZPRÁVY ZE SPORTU

SPORT

Bez střelby nejsou body

Divizní podzim byl pro fotbalisty FC
Viktoria Mariánské Lázně velmi slibný. A Mariánskolázeňští fotbalisté
dosáhli před věrnými domácími příznivci hned po úvodím jarním kole
divize A postupu až na druhé místo
v tabulce. Úžasné a povzbuzující.
Vidět míč v síti soupeřovy branky je
však věru vzácností. Hra je pohledná,
ale proměněných šancí jako šafránu.
Bez důrazné střelby holt nejsou divizní
body. I po prohře ve 20. kole si však stále držíme přední pozici. S 31 body se to
kolem nás ale jen hemží.
(vsk)
1. Karlovy Vary 		
48
2. Aritma Praha 		
34
3. Rakovník 		
33
4. Březová 		
33
5. Sedlčany
32
6. Mariánské Lázně
31
7. Dobříš 		
31
8. Doubravka 		
29
9. Malše Roudné 		
29
10. Soběslav 		
28
11. Klatovy 		
25
12. Český Krumlov
25
13. Jankov 		
24
14. Přeštice 		
24

Mariánskolázeňští judisté uspořádali turnaj

Budo Club Mariánské Lázně zorganizoval koncem března 46. ročník Velké ceny – Memoriál Ing. Arnošta
Lindeberga v judu žactva.

Vzhledem k předchozím návštěvám, které hrozily, že
tělocvična pod náporem závodníků, trenérů a rodičů nevydrží a rozpadne se, pozvali organizátoři pouze sportovce
z Karlovarského a Plzeňského kraje. I tak přijelo 118 borců
z deseti oddílů. Nejpočetnější a zároveň nejúspěšnější výpravou byl oddíl Lokomotiva Cheb, jenž přijel s 31 závodníky a získal 25 umístění na stupních vítězů.
Příliš pozadu nezůstali ani domácí borci. Vystoupení některých zhodnotil trenér Martin Schuster: „Vítězstvím mne
překvapil Egor Gorbachev v kategorii mláďat do 31 kg.
Po třítýdenní nemoci podal parádní výkon. Další zajímavé výkony jsme měli v mladších žácích. Ondřej Schuster
neměl ve své váze nikoho, a tak nastoupil o váhu výše, a
to do 34 kg. I tak dokázal zvítězit po třech jednoznačných
zápasech. Pro Alexe Kliera ve váze do 38 kg to byla po
Českém poháru v Jablonci naprostá pohoda a jasné první Zleva: Mladší žáci do 34 kg: Ondřej Beneš - (3.), Ondřej Schuster - oba
Mar. Lázně (1.) a Daniel Jiřík - Karlovy Vary. (Foto archiv oddílu)
místo. Jakubovi Markuzzimu se v kategorii do 50 kg moc
nedaří, tentokrát to ale bylo super a další první místo pro
nás. Asi největším bojovníkem je Nikola Tomanová. Aby si pořádně zazápasila, šla v mladších žácích o váhu výš – do 46 kg a ještě k tomu jenom s kluky. Její bronz po třech výhrách ze čtyř zápasů je vynikající. Líbil se mi také Aleš Němec, který ve
váze do 42 kg vyhrál třikrát na ippon a obsadil druhou příčku.“
Výsledky dalších lázeňských judistů: koťata do 24 kg - 1. Veronika Vlková, mláďata do 26 kg - 2. Matyáš Němec, 3. Marc
Bykovskij, do 32 kg – 1. Vasili Kulyk, do 33 kg – 3. Tadeáš Hančin, do 34 kg – 2. Ondřej Kalivoda, do 40 kg – Marsel Aidarkeev, do 46 kg – 2. Šimon Lazur, mladší žáci do 27 kg – 1. Eliška Vlková, dorost do 60 kg - 2. Štěpán Šesták, 3. Anežka
Hrubešová.
Josef Milota

Moderní
gymnastky se hlásí o slovo
Moderní gymnastky z GSK Mariánské Lázně se převážně věnují Základnímu programu, kdy po celou jarní sezónu soutěží v dvojboji povinných sestav, které cvičí více než 2000 gymnastek z celé České republiky.

V loňském roce takto za Mariánské Lázně startovalo v různých soutěžích 33
závodnic v 6 různých věkových kategoriích, v našem případě od 5 do 16 let.
A nevedly si vůbec špatně. Celkově vybojovaly na úrovni Karlovarského kraje, Západočeské oblasti a celé České republiky 20 zlatých, 19 stříbrných a 21 bronzových
medailí, celkem tedy rovných 60. Oddíl má v této závodní kategorii 4 přebornice
Karlovarského kraje – Klárka Brůžková, Zuzana Šourková, Zuzana Pokoradiová
a Kristýna Kičová, 5 přebornic Západočeské oblasti – Klárka Brůžková, Zuzana
Šourková, Zuzana Pokoradiová, Tereza Chladová a Eva Koubová a na Mistrovství
České republiky reprezentovalo hned 8 nejlepších závodnic, z nichž se nejlépe dařilo Evě Koubové – 5. místo ve IV. kategorii a Tereza Chladové – 10. místo ve III.
kategorii. Vynikajícím umístěním bylo i vítězství družstva ve složení Klára Brůžková, Ema Slepičková, Tereza Chladová a Eva Koubová v Poháru města Mariánské
Lázně, kdy soutěžilo 13 oddílových týmů.
Letos již 12 děvčat startovalo v Praze na republikové soutěži a 4 z nich přivezly
medaile. Ve III. kategorii zlato Kristýna Odvárková, stříbro Diana Ďorďajová, ve
IV. kategorii stříbro Carolina Sléhová a ve II. kategorii bronz Zuzana Pokoradiová.
V přípravě je letos 41 děvčat ve věku 5 – 17 let. Mariánskolázeňské gymnastky
si Vás dovolují pozvat na XXIX. ročník Memoriálu Milady Duckeové – soutěž
jednotlivkyň a XVIII. ročník Poháru města Mariánské Lázně – soutěž oddílových
družstev, které se uskuteční v neděli 8. dubna v tělocvičně Gymnázia a obchodní
akademie Mariánské Lázně od 9.45 hodin. Na start závodu je přihlášeno 181 závodnic z 12 oddílů České republiky.
Olga Vodičková

Miroslav Sabadin: Trápí mě,
že o práci trenérů není zájem

Nejen na téma Nejúspěšnějšího sportovce chebského okresu za rok
2017 jsme si povídali s Miroslavem Sabadinem, hlavním organizátorem a „motorem“ akce.

Dle reakcí zúčastněných panovala s letošním ročníkem spokojenost. Jak jej
vnímáte vy? Letošní vyhlášení bylo výjimečné, neboť se jednalo o desáté jubilejní
vyhlášení. Domnívám se, že to byl náš umělecký a organizační „strop“, který jsme
v našich skromných podmínkách mohli dosáhnout.
Co vás nejvíce uspokojuje po tolika letech práce pro sport? Mám radost
z toho, že mohu sebemenším TJ, SK pomoci získat finanční prostředky z různých
vypsaných programů na podporu sportu. Z jakékoliv i nepříjemného jednání, které
po obsáhlé a diskusi směřuje k lepšímu pohledu na sport. Raduji se sebemenších
úspěchů jakéhokoliv sportu a sportovního odvětví. To mě naplňuje a dostatečně
uspokojuje.
Co vás naopak v současném sportovním dění neuspokojuje? Vážně mě znepokojuje budoucnost sportu na poli funkcionářů, trenérů a dělníků sportu! Budeme
zde mít možná nádherně a moderně vybavená sportoviště a nebude tu nikdo, kdo
se bude o naši mládež bude starat. Nejsou tu trenéři, funkcionáři, cvičitelé a rozhodčí. Přestože v dnešní době se finanční situace a výše dotací zásluhou MŠMT,
kraje a měst a obcí výrazně zlepšila. Konečně je už možno částečně odměnit trenéry
a cvičitele. O tuto nevděčnou a nikdy nekončící práci však není ze strany současných ani bývalých sportovců valný zájem. Toto mě velmi trápí a na tom se pokusíme zapracovat! 			
J. Budka

PARTNEŘI

další partneři

Závodnice ze Základního programu MG z GSK Mariánské Lázně (Foto archiv GSK)

Mariánskolázeňských novin
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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 000m2. 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.
• Prodám byt 1+1 v Nákladní ulici, částečně zařízený. Tel.: 603539482
• Prodám byt v osobním vlastnictví
2+1 v Mar. Lázních, lokalita Vora.
Tel.:777309771
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo
3+1v Mariánských 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.

• Dlouhodobý pronájem 2 + 1 v centru Mar. Lázní, 93m2, balkön, 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
• 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.
• Německá firma Bitterer (Tirschenreuth) zaměstná ihned instantéra – topenáře, řidičský průkaz a
část. znalost němčiny nutná. Tel.:
004916099030550, 606337520.
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.
• Hledám práci řidiče SK C karta řidiče,
profes. Průkaz, psychotesty mám. Tel.:
737442296.
• Hledáme paní na hlídání dvouletého kluka – od začátku dubna.
Tel.:723240640

SLUŽBY

• Pronajmu kompletně zařízený byt
80m2 – 2 + 1. Cena dohodou. Tel.:
775541545.

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

• Pronajmu kompletně zařízený byt
80m2 – 2 + 1. Cena dohodou. Tel.:
775541545.

• 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 hnědá kachlová kamna Helvetia, litinová vložka, výkon 10 KW,
prům. kouřovody 150mm, vytápěný
prostor 20 200m3, cena 11 500,-Kč.
Tel.: 607902249.
• Prodám sportovní kočár „trojkolka
zn. Quinng“ béžové barvy, zachovalý,
cena dohodou. Tel. 608060230.

• Prodám porcelánový servis tři grácie,
cena dohodou. Tel.: 608060230.
• Prodám novou ložnici. Levně. Tel.:
777309771
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.

Pochod vedl historickými památkami Tepelska

Mariánskolázeňský Klub českých turistů pořádal 1. dubna turistický
pochod „Za historickými památkami a zajímavostmi Tepelska.“ Tato
již tradiční akce měla šesté pokračování a zavedla účastníky tentokrát
do Pěkovic, dnes již zaniklých Domaslaviček a Boněnova.

Přestože vládlo chladné větrné počasí a navíc byla velikonoční neděle, sešlo se
nakonec více než padesát turistů z Mariánských Lázní, Teplé a okolních obcí. První
zastávkou na trase pochodu byla obec Pěkovice, kde jsme si prohlédli nově zrestaurovaná boží muka z roku 1586. Po krátkém přejezdu autobusem jsme poté vyrazili
po bývalé cestě do Domaslaviček. Tato obec zanikla po roce 1945 nejen kvůli vysídlení původních sudetoněmeckých obyvatel, ale také kvůli své odlehlé poloze. Po
prohlídce této zaniklé obce jsme se vydali opět po původní staré cestě do Boněnova.
Tam už na nás čekal předseda Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu Robert Gális, který nám ukázal interiér kostela Všech Svatých, o který se toto
sdružení stará od roku 2008. Boněnovský kostel byl do té doby v žalostném stavu,
měl propadlou střechu, byl volně přístupný a jeho inventář tak byl zničen nebo
rozkraden. Zásluhou místního občanského sdružení se tato památka pomalu dostává
do své bývalé podoby.
KČT Mariánské Lázně děkuje panu Poláčkovi za poutavý výklad během výletu
za pomoc při organizaci této akce. 			
KČT

Pro hypermarket Tesco Mariánské Lázně
hledáme:

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: ……..............….......……….

Rubrika: r koupě r prodej r poptávka r nabídka r výměna r ostatní

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)

Pracovníky obchodního provozu do úseku
pultového prodeje
mzda po zapracování až 18 110 Kč

Brigádníky

odměna 97 Kč/hod.

Jako benefity nabízíme:

stravenky v hodnotě 80 Kč, po 6 měsících slevu 10 %
na nákupy v Tesco, kartu Multisport, dny dovolené

navíc za odpracované roky a další.

Pro více informací kontaktujte:
+ 420 601 128 658
vjanebov@cz.tesco-europe.com
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Villa König dostala dávku KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
Letec ve Spitfiru zahlédl nepřítele. Podle pamětníků se událost seběhla
koncem války, v roce 1945. Přesný den není zjistitelný. Nejspíš to bylo
koncem dubna, kdy osvobozovací armády byly u Chebu.

Pan Janovský o tom vyprávěl: „Od Chebu k městu přiletěl (patrně sólo, pozn. V.K.)
letec při průzkumu ve Spitfire. Při letu zpozoroval německé vojenské nákladní auto
jedoucí od Hleďsebe do města. Rozhodl se vůz napadnout. Musel však provést otočku, aby nalétl v ose silnice. Než manévr dokončil, řidič využil nejbližšího domu. Zajel autem za dům. Letec proto vozidlo napadl přes roh domu.“ Proto tolik zástřelů
v rohu domu. Ale dostala to i střecha, jak se ukázalo při nedávné opravě. Dům se
opravoval v době výstavby Tesca. - V adresáři města 1910/11 je dům uváděn jako
Villa König, podle adresáře 1947 dostal po 1945 název Rio, nyní opět Villa König.
Pamětníci si vzpomenou, že před domem bývaly dva stojany pro motoristy (nafta,
benzin), někdy do počátku padesátých let minulého století. - V současné době je ve
městě ještě jedna památka na válku, o té později.
Václav Kohout

Odysseus (pokračování). Ne všichni autoři líčili Odyssea jen jako odvážného
muže. Např. Sofoklés ho popisuje jako prohnaného, vynalézavého, ale nepoctivého
člověka bez špetky citu. Během plavby do Tróje nechal ... (1. tajenka) svého druha
se zraněnou nohou. Po devíti letech se vrátil, ale ne pro něj, nýbrž pro jeho čarovný
luk. Odysseus vymyslel lest, která přilákala Ifigenii do řeckého tábora, kde byla
obětována bohyni Artemis. Po vítězství nad Trójou vtrhl se svými muži do země
Kikonů, zmasakrovali muže a znásilnili ženy. A to pouze ... (2. tajenka), prostě na
ně narazili ve chvíli, kdy zažívali opojení z vítězství nad Trójou.
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(Villa König) před opravou. Kráterků bylo několik desítek. Něco šlo mimo dům, něco do
střechy. Takže to mohla být taková dobrá stovka střel, možná celá dávka 120 nábojů. Snímky jsou barevně nekvalitní, odpovídají dobové kvalitě (zde Foma).
(Diapozitiv Václav Kohout, 1990)

Detail stěny, která dostala zásah. Omítka je v čase snímku zřejmě ještě původní
z Rakousko-Uherska. ( Diapozitiv Václav Kohout, 1990)

VODOROVNĚ: A. Výtrus hub; pohybová činnost; zhotovit na stavu. - B. 1. tajenka. - C. Značka hliníku; architektonicky zdůrazněné ukončení čela zdi; tužší lesklá
tkanina; Ladův kocour. - D. Skupina tatarských nájezdných kočovníků; vychlípení
orgánů břišní dutiny; český paleontolog; citoslovce smíchu. - E. Francovka; neověřené zprávy; ceknutí; zkratka Divadla lidové tvorby. - F. Planetka; druh ořechů; rváč;
prostředek, kterým se provádí drenáž. - G. Název značky pro neznámou; schránka
na hlasovací lístky; z jakého důvodu; pro mne za mne. - H. Plést; otvor pro čep; lis;
značka zinku. - I. 2. tajenka. - J. Organismus potřebující k životu vzdušný kyslík;
podnik v Adamově; jméno tenisty Djokoviče.
SVISLE: 1. Úsilí; pórovité sopečné sklo. - 2. Soustava barevné televize; domácky
Oldřich; části vozů. - 3. Opice; domácky Arpád; děloha (anatomicky). - 4. Pohoštění celé společnosti sklenkou alkoholického nápoje; madridská obrazárna. - 5. Jméno
feny; zástava za chybu ve hře; zkratka Investiční banky. - 6. Velká množství; ruční
vozík; nemoc kloubů. - 7. Název písmene; zánět nosní sliznice; přehoz. - 8. Mýlky;
naše metropole. - 9. Surová nafta; část hřbitova; značka osmia. - 10. Citoslovce opovržení; brek; kód letiště Pendleton. - 11. Stará solmizační slabika; zákazník ve mlýně;
královské křeslo. - 12. Nejstarší útvar druhohor; palivo. - 13. Druh paliva; cvičební
úbor; SPZ Ostravy. - 14. Klekání; druh pečiva; zdalipak. - 15. Bavit; mražený krém.
Nápověda: Pia, Plas, PDT, uter.
Řešení křížovky posílejte do 5. května 2017 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz
Řešení březnových křížovek: ...Zeus se předváděl, ... bůh vášně a veselí
			
... jsou zobrazováni, ... přátelští k lidem
Výherce: paní Blažena Hellmichová.
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