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V tomto čísle si přečtete:

Práce na historickém modelu Mariánských Lázní. Foto David Kurc
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Co je QR kód 
a jak jej přečíst?
QR kód funguje podobně jako klasic-
ký čárový kód, ale umožňuje zakódo-
vat daleko více informací. 

Články v Mariánskolázeňských novi-
nách, u kterých je tento symbol uveden, 
umožňují po načtení kódu i přehrání vi-
deoreportáže. Pro čtení těchto kódů je tře-
ba mít v mobilním telefonu či tabeletu na-
instalovanou čtečku QR kódů. V případě 
dotazů neváhejte kontaktovat redakci.  (jš)

Víte, kde všude si můžete Mariánskolázeňské noviny zakoupit?
Trafika v úšovické poliklinice • Trafika v Husově ulici • Trafika na Chebské vedle tržnice • Trafika na Chebské vedle Kebabu • Trafika  
v Kauflandu • Trafika vedle Zlaté Koule • Trafika vedle optiky na Hlavní ul. • Texaco - čerpací stanice • OMV - čerpací stanice • Zdravotnické 
potřeby v Kamenném dvoře • Večerka u zastávky Luna v Úšovicích • Potraviny ve Skalníkově ul. (bývalý Neckermann) • Květinářství vedle Penny 
Marketu • Domov pro seniory v Úšovicích • Infocentrum - KIS • Nápoje Svoboda Velká Hleďsebe • Prior Velká Hleďsebe

Vzniká historický model Mariánek, 
ale na dokončení chybí peníze

V letošním roce oslaví město 200 let od vyhlášení místa veřejnými lázněmi. Jak Mariánské Lázně 
vypadaly okolo roku 1815 má u této příležitosti připomenout historický model. Přestože je projekt 
před dokončením, kdy by se mohl exponát objevit k nahlédnutí v městském muzeu, není známo. 
Na jeho dokončení chybí finance.

„Hledáme cestu, jak model historických Mariánek dokon-
čit. Doposud stál už téměř 400 tisíc, ale schází nám stále 100 
tisíc korun na jeho dodělání,“ uvedl Radek Míka, jeden z tvůr-
ců. Město podpořilo projekt čtyřiceti tisíci a modeláři nyní če-
kají, jak se k jejich žádosti o dotaci postaví Karlovarský kraj. 

Po debatě modelářů s ředitelem městského muzea Jaro-
mírem Bartošem vznikla zajímavá úvaha, že by pro model 
mohla být v místním muzeu vytvořena dlouhodobá expozice 
v rámci lázeňství. Kdy by se však exponát, rozkládající se na 
ploše 5 x 5 metrů, mohl v muzeu objevit, se bude odvíjet od 
zajištění financování a termínu jeho dokončení. 

„Celý model se skládá z nějakých deseti budov, ale hlavně 
je tam terén, jsou tam řeky, je tam celý koncept toho, jak to 

údolíčko kolem Křížového pramene vypadalo kdysi,“ přibli-
žuje modelář Míka. Základ tvoří Křížový pramen z doby, kdy 
tam ještě nestál pozdější klasicistní pavilon. Dále se jedná 
o dům Zlatá koule a řadu domů, které se nacházely na této 
straně. „Tam je zajímavostí, že na místě, kde byl Tepelský 
dům, byl kdysi mlýn, takže i v modelu je mlýnský náhon  
a máme tam mlýn i s mlýnským kolem,“ dodal Míka. 

Všechny prvky miniatury, tvořené v měřítku 1:25, jsou  
z plastu. Myšlenka historického modelu vznikla před dvěma 
lety a od té doby na ní průběžně pracují tři modeláři.  

„Tahle práce skutečně prezentuje Mariánky před 200 lety. 
Domníváme se, že občanům se bude líbit, pakliže jim jí bude-
me moci prezentovat, uzavřel Míka.“                     (Jiří Škroch)
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Zástupci americké ambasády a armády USA vzdávají hold u pomníku generala Pattona. 
Foto Jiří Škroch

Příslušníci americké armády. Foto Jiří Škroch

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně. Foto David Kurc

Lázeňský domov připravuje 
školení pro veřejnost

Dlouhé čekací doby na umístění do pobytových sociálních zařízení, ale i měnící 
se trendy v oblasti sociálních služeb. I z těchto důvodů bude lázeňský Domov 
pro seniory pořádat kurz sdílené péče pro veřejnost. 

„Školení je určeno rodinným příslušníkům, sousedům nebo známým, kteří chtějí 
vědět, jak mohou v domácím prostředí pečovat o své nejbližší – seniory či osoby 
se zdravotním postižením,“ přiblížila Veronika Hemerková, metodik sdílené péče. 
Cílem školení pak je podpořit současné i budoucí pečující v jejich rozhodnutí po-
máhat. Nabídnout jim potřebné informace, rady a praktické ukázky. Školení pro 
pečující veřejnost je součástí projektu na zvyšování kvality poskytovaných soci-
álních služeb v mariánskolázeňském Domově pro seniory a domě s pečovatelskou 
službou. „Během projektu jsme proškolili personál ve speciálních dovednostech  
a metodách práce se seniory – validace a bazální stimulace,“ přiblížila Libuše Ho-
yerová, ředitelka domova. V těchto dnech probíhá příprava výcvikové místnosti  
v budově domova, kde budou školení pro pečující veřejnost probíhat. „Vybavili 
jsme ji zakoupenými věcmi, připravili metodiky a vzdělávací materiál. Těšíme se 
na první účastníky kurzu, ale je jich stále málo,“ připomněla ředitelka Hoyerová. 
Školení bude probíhat v průběhu května a června.                                  (Jiří Škroch)

Mariánské Lázně si připomněly 
73. výročí osvobození

Za přítomnosti členů vedení Mariánských Lázní, zástupců americké ambasá-
dy, partnerského města Weiden a armád České republiky a USA proběhl slav-
nostní akt, který připomněl, že před 73 lety skončila krvavá 2. světová válka.  
A byla to právě americká armáda, která Mariánské Lázně osvobodila. Vzpo-
mínková událost proběhla 4. května u pomníku generála George Pattona.

TRADIČNÍ VÝROBCE 
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU 

nabízí volná místa na pozice:

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

Informace na tel.: 354 623 876

 

l	PŘEDÁK PŘÍPRAVNY 
	 (zkušenosti	v	dřevovýrobě	a	lepení	molitanu)

l	ŠIČKA
l	ČALOUNÍK (i	k	zapracování)

Nabízíme: 
- mzda 18-26.000 Kč
- dobré pracovní a sociální podmínky
- dlouhodobou jistotu zaměstnání
- jednosměnný provoz (ranní)

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně. Foto David Kurc

Seniorů, kteří potřebují péči, neustále přibývá
Celorepublikovým trendem v oblasti sociálních služeb je maximální podpora podmínek, aby mohli senioři 
zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tedy doma. Přesto jsou v současné době místní samosprávy 
stále považovány za nejdůležitější poskytovatele sociálních služeb.

„Je vidět, že obyvatelé města stále více 
spoléhají na to, že jim s péčí pomohou 
profesionálové, jako jsme my. Přitom 
vzrůstá celkově po celé republice potřeba 
být na péči doma připraven,“ uvedla Libu-
še Hoyerová, ředitelka lázeňského Domo-
va pro seniory.

Místa v pobytových službách jsou to-
tiž trvale obsazena, seniorská populace 
se rozšiřuje a doby čekání na umístění do 
zařízení se prodlužují. Seniorů, kteří po-
třebují stále větší péči, přibývá i v Mari-
ánských Lázních. Vedle pobytové služby 
provozuje domov pro seniory také terénní 
pečovatelskou službu, kde se pečovate-
lé starají o místní seniory doma v jejich 
rodinném prostředí. „Dle potřeb klientů 
navyšujeme i odpolední služby, abychom 
jim mohli pomoci s večerní hygienou, 
podáváním stravy a toaletou, ale po 21. 
hodině zůstává senior v bytě sám,“ do-
dává ředitelka domova. Zřizovatelem organizace je město, které přispívá na její provoz. „Domnívám se, že stávající výše je 
odpovídající potřebám,“ uvedl starosta Martin Kalina, i přesto, že se v poslední době organizace potýká s nedostatkem financí. 
V současnosti čeká na volné místo v místním domově okolo 100 seniorů.                                                                  (Jiří Škroch)
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Ilustrační foto. Archiv redakce

Chcete senátora,
nebo něčí loutku?
Budu rád Vaším senátorem!

Zadavatel: Josef Zickler / Zpracovatel: Josef Zickler

Více informací najdete na
www.josefzickler.cz nebo www.pepasenatorem.cz a na Facebooku 

Kancelář: Boženy Němcové 703, Sokolov,
(každý čtvrtek od 17.00 - 19.00 hod.)   E: josef.zickler@radnaroda.cz

m!

booku

a.cz

kandidát na senátora
pro

Mariánskolázeňsko

VOLEBNÍ OBVOD
SOKOLOVSKO

Proč je Nařízení o parkovacích zónách 
problém – vysvětlení občanům

Místní Petiční výbor nechce zasahovat do technických otázek odborníky navrhovaných řešení parkovacích ploch. Petiční výbor pouze požaduje: 
(1) zrušení zóny D, protože se tato oblast nenachází v lázeňském centru města; a (2) žádá odstranění rezidentní diskriminace a větší flexibilitu 
při nákupu rezidentních nebo abonentních parkovacích karet ve všech zónách lázeňského města, protože jsou níže zmíněná omezení v nesouladu  
s platnými právními předpisy České republiky.

Současné návrhy o budou-
cím rozvoji lázeňského mís-
ta jsou ideově orientovány na 
záměrné omezování dopravní 
funkce a oklešťování dopravní 
dostupnosti individuální auto-
mobilové dopravy v lázeňském 
centru města. Vychází z falešné 
premisy o „rovnoprávnosti pěší 
a cyklistické“ dostupnosti ve 
městě včetně MHD. Z uvedené-
ho falešného předpokladu vznikl 
i současný konflikt nového ná-
vrhu o placeném stání vozidel 
a vytvoření parkovacích zón  
v Mariánských Lázních. 

Nové zóny parkování jsou 
právem vnímány občany, místní-
mi rezidenty, vlastníky nemovi-
tostí i podnikateli, jako výrazně 
diskriminační opatření obzvláště 
tam, kde se nalézají mimo oblast 
lázeňského centra. Specificky se 
problémy projevily u tzv. zóny D v okolí chebské křižovatky. 

Základní ustanovení (čl. 1) Nařízení města č. 1/2017, které se týká lázeňského 
centra výslovně uvádí, že „Hlavním cílem [Nařízení] je zkvalitnit systém využití 
existujících parkovacích míst v centru [města].“ Zóna D se však nachází mimo lá-
zeňské centrum. Výrok nového Nařízení se tudíž nemůže vztahovat na oblast nově 
vzniklé zóny D, která se nenalézá v lázeňském centru města, není v žádném ohledu 
v jeho bezprostřední blízkosti, jako např. Pramenská ulice, a není ani jeho součástí. 

Vytvořením zóny D v uvedené lokalitě se systém využití existujících parkova-
cích míst naopak podstatně zhoršil. Paradoxně vzniklo přímo v lázeňské části měs-
ta volné parkoviště na ulici Pramenská v obou směrech. Auta místních obyvatel  
i návštěvníků města zde mohou neomezeně parkovat zadarmo jen několik desítek 
metrů od centra města a plně nevyužitého parkovacího domu.

Otevřená rezidentní diskriminace v nové zóně D spočívá v administrativním 
zákazu vydávání rezidentních nebo abonentních parkovacích karet vlastníkům, 
podnikatelům nebo návštěvníkům města s odvoláním na skutečnost, že tito občané 
nebydlí trvale v Mariánských Lázních, přestože jsou trvalými rezidenty v dané zóně 
i desítky let. Proto petiční výbor podporuje a souhlasí s návrhem ostatních subjektů 

na zrušení vydaného Nařízení města 
01/2017.

Podle čl. 3, odst. 2 a 3, nového Na-
řízení města, má právo na zakoupení 
rezidentní nebo abonentní parkova-
cí karty jen fyzická nebo právnická 
osoba, která má místo trvalého poby-
tu ve vymezené oblasti obce. Ostat-
ním občanům (fyzickým nebo práv-
nickým osobám) je toto právo upřeno 
s odůvodněním, že nemají „trvalý 
pobyt“ v Mariánských Lázních.

Současná formulace Nařízení měs-
ta tím vymezuje nárok na parkovací 
karty příliš úzce, jen na fyzické osoby 
s trvalým pobytem v místě, čímž zce-
la vylučuje vlastníky nemovitostí ve 
vymezené části obce. Nařízení města 
se tak dostává do konfliktu s platný-
mi právními předpisy, specificky se 
zákonem o pozemních komunikacích  
§ 23 odst.1 písm. c), neboť v něm 
chybí možnost vydání rezidentní nebo 

abonentní karty pro vlastníky nemovitostí, nájemce provozních prostor apod., v zóně D. 
Český právní řád registraci přechodného bydlení už nezná. Dle zákona o evidenci 

obyvatelstva se dnes registruje jen místo trvalého pobytu. Občan může mít trvalé 
bydliště mimo Mariánské Lázně, i když trvale ve městě bydlí a má zde registrova-
nou poštovní adresu. Ocitá se tím však v byrokratické pasti, když je mu upřen nárok 
na vydání rezidentní nebo abonentní parkovací karty.

Navržené zónování ve vybraných částech města se projevuje fakticky jako diskri-
minační opatření, které má negativní ekonomický a společenský dopad na lázeňské 
místo jako celek. Jeho další rozvoj se tím navíc spíše ohrožuje než zajišťuje. Další 
rozvoj města si žádá praktická řešení, nikoliv restriktivní opatření, která jsou ne-
praktická jak ekologicky, tak i z hlediska udržitelného rozvoje. 

Nové Nařízení města je např. už dnes v otevřeném konfliktu s prioritou A.7. 
Programového prohlášení města o dopravní dostupnosti města Mariánských Lázní 
(2014-2018), ve kterém se deklaruje úsilí o zlepšení dopravní dostupnosti pro lá-
zeňské hosty, návštěvníky a turisty pro získání konkurenční výhody oproti jiným 
turistickým destinacím. (viz také SP RM ML do r. 2030 aj.). 

(Vladimír Kajlik za petiční výbor)
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Jiří Škroch. Foto David Kurc

Krokodýlové omládli, to je zatím vše
Na stránkách Českého statistického úřadu se to hemží různými více či méně suchopárnými čísly, ze kterých 
se ovšem dá ledacos vyčíst. Nedávno vydaná statistika o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu 2018 je, bohužel, 
smutné čtení. Zvláště pokud jde o Mariánské Lázně, protože ty se dál vylidňují a rapidně stárnou. Pokud 
budou naši zastupitelé řídit město stejně jako posledních 20 let, okolo roku 2130 tu nezbude ani jeden občan. 
Ale protože se to bude týkat až vnoučat současné generace tzv. mileniálů, tak z jejich pohledu vlastně není 
co řešit. Oni žijí přece tady a teď, od zážitku k zážitku.

Jenže někteří z nich, kteří nazývali předešlé zastu-
pitele starými krokodýly a v roce 2014 nastoupili na 
radnici, a je jedno, zda byli u ANO nebo u Pirátů, 
slibovali něco jiného. V jejich smlouvě s občany, 
která se nazývá „Programové prohlášení pro Marián-
ské Lázně 2014 – 2018“, je dost relativně dobrých 
nápadů, jak se pokusit trend úbytku obyvatel zvrátit. 
Najdeme zde například startovací byty, diverzifika-
ci trhu práce, zvýhodnění občanů města, rozšíření 
průmyslové zóny, projekt rozvoje univerzit a vě-
deckovýzkumných center a řadu dalších. Na detailní 
hodnocení programového prohlášení si určitě někdo 
udělá čas ve volební kampani, tak se omezím jen na 
konstatování, že termín pro realizaci všech těch nápa-
dů vypršel s koncem loňského roku.

Možná se špatně dívám nebo to naši zastupitelé 
špatně prezentují, ale zatím jsem nic hmatatelného  
v tomto ohledu nezaznamenal. Možná se výše uvedené odehrává v nějakém tom jejich Matrixu. Ale tohle není hra na zastupi-
tele, která by se po oznámení „GAME OVER“ dala restartovat. Tady se „hraje“ v reálném prostoru a čase bez ohledu na počet 
a stav hráčů. Řešení se nedají jednoduše vygooglovat, ty si musí každý odpracovat. Odpracovat, ne okecat, jak to dělali staří 
krokodýli a jak se to někteří mladí od nich rychle naučili.

Jakkoliv je odliv obyvatel z menších sídel obecným trendem, evidentně to neplatí všude. Stejně jako dříve srovnal jsem 
vývoj v našem městě, v budoucnu možná takové té naší vesničce střediskové, s nedalekým městem Aš. Toto dříve opomíjené  
a zapomenuté místo nám v minulosti v počtu obyvatel ani zdaleka nedýchalo na záda. Jenže v posledních letech už „běžela“ Aš 
vedle nás a nyní nás o 275 obyvatel předběhla. A to jsme před 20 lety měli o 3.000 obyvatel více. Asi v Aši něco dělají lépe.

Seriál z posledních tří let o volbě starostů, místostarostů a členů městské rady je sice půvabný, ale na udržení obyvatel to zřej-
mě nestačí. K rozhodování o městě nestačí jen touha být u toho, k tomu jsou třeba mimo jiné znalosti, vize, rozhled, a hlavně od-
vaha. Ale možná by stačilo, kdyby se někdo zeptal rodičů malých dětí, zda by neměli zájem o víkendovou dětskou skupinu, aby 
se na ně v práci nedívali kolegyně a kolegové skrz prsty, že za ně musí pracovat o víkendu.                           (občan Dušan Vítek)

Krokodýlové omládli, to je zatím vše 
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2018 je, bohužel, smutné čtení. Zvláště pokud jde o Mariánské Lázně, protože ty se dál vylidňují a 
rapidně stárnou. Pokud budou naši zastupitelé řídit město stejně jako posledních 20 let, okolo roku 
2130 tu nezbude ani jeden občan. Ale protože se to bude týkat až vnoučat současné generace tzv. 
mileniálů, tak z jejich pohledu vlastně není co řešit. Oni žijí přece tady a teď, od zážitku k zážitku.  

Jenže někteří z nich, kteří nazývali předešlé zastupitele starými krokodýly a v roce 2014 nastoupili na 
radnici, a je jedno, zda byli u ANO nebo u Pirátů, slibovali něco jiného. V jejich smlouvě s občany, 
která se nazývá "Programové prohlášení pro Mariánské Lázně 2014 – 2018", je dost relativně dobrých 
nápadů, jak se pokusit trend úbytku obyvatel zvrátit. Najdeme zde například startovací byty, 
diverzifikaci trhu práce, zvýhodnění občanů města, rozšíření průmyslové zóny, projekt rozvoje 
univerzit a vědeckovýzkumných center a řadu dalších. Na detailní hodnocení programového 
prohlášení si určitě někdo udělá čas ve volební kampani, tak se omezím jen na konstatování, že 
termín pro realizaci všech těch nápadů vypršel s koncem loňského roku.  

Možná se špatně dívám nebo to naši zastupitelé špatně presentují, ale zatím jsem nic hmatatelného 
v tomto ohledu nezaznamenal. Možná se výše uvedené odehrává v nějakém tom jejich Matrixu. Ale 
tohle není hra na zastupitele, která by se po oznámení "GAME OVER" dala restartovat. Tady se 
„hraje“ v reálném prostoru a čase bez ohledu na počet a stav hráčů. Řešení se nedají jednoduše 
vygooglovat, ty si musí každý odpracovat. Odpracovat, ne okecat, jak to dělali staří krokodýli a jak se 
to někteří mladí od nich rychle naučili. 

Jakkoliv je odliv obyvatel z menších sídel obecným trendem, evidentně to neplatí všude. Stejně jako 
dříve srovnal jsem vývoj v našem městě, v budoucnu možná takové té naší vesničce střediskové, 
s nedalekým městem Aš. Toto dříve opomíjené a zapomenuté místo nám v minulosti v počtu 
obyvatel ani zdaleka nedýchalo na záda. Jenže v posledních letech už "běžela" Aš vedle nás a nyní nás 
o 275 obyvatel předběhla. A to jsme před 20 lety měli o 3.000 obyvatel více. Asi v Aši něco dělají lépe.   

 

SwissHouse je 
mezi top 10 hotely 
s nejlepším pomě-
rem cena/kvalita 
v České republice
Boutique Hotel SwissHouse v Mari-

ánských Lázních, v jehož zdech v mi- 
nulosti spatřila světlo světa první čo-
koládová lázeňská oplatka, obdržel na 
cestovatelském portálu Tripadvisor 
pres- tižní ocenění Traveller’s Choice pro 
rok 2018, které tato mezinárodní cestova-
telská síť uděluje pouhému 1 % nejlépe 
hodnocených hotelů. SwissHouse se stal 
nejlepším hotelem v Mariánských Láz-
ních v kategorii „hodnoceno zákazníky“ a 
zároveň 4. nejlépe hodnoceným hotelem 
v rámci celé České republiky v kategorii 
hotelů s nejlepším poměrem cena/kvalita. 

„Jsem hrdý na práci celého našeho 
týmu a chtěl bych poděkovat také našim 
hostům za jejich hodnocení a cennou 
zpětnou vazbu na naše služby, díky kte-
ré se můžeme nadále zlepšovat. Ačkoli 
se v našem hotelu každý den snažíme 
zvyšovat laťku a stále zlepšovat naše 
služby, je pro nás ocenění milým pře-
kvapením a především důkazem, že 
naši každodenní snahu hosté oceňují  
a z pobytu v hotelu SwissHouse si od-
vážejí opravdu jen ty nejlepší zážitky,“ 
říká k ocenění David Folprecht, jednatel 
Boutique Hotel SwissHouse.

(Ondřej Hampl)

Představujeme nového šéfredaktora
Šéfredaktorem Mariánskolázeňských novin se stal od 1. dubna Jiří Škroch. Protože je od narození mariánskolázeňský občan, zná 
dobře své město a ví, o čem informovat čtenáře a co by si rádi v novinách přečetli. Aby ho všichni lépe poznali, položila jsem mu 
několik otázek.

Žijete po celou dobu v Mariánských Lázních? Co stu-
dia – obor? Kromě studia a jednoho zaměstnání - obojí  
v Praze - a půlročního působení v zahraničí žiji v Marián-
ských Lázních a plánuji to tak i ponechat. Má specializace 
je v oboru PR (Public Relations) a komunikace. Se studi-
em souvisí trochu úsměvná historka. Téměř všechny úko-
ly a prezentace jsem vždy připravoval na něco spojeného 
s Mariánkami. Od určité chvíle už si ze mě zkoušející  
a členové různých komisí dělali srandu: „Tak co se o Ma-
riánkách dozvíme tentokrát?“

Založil jste tu i rodinu? Ano, mám tady přítelkyni  
i s dětmi. 

Kde jste sbíral zkušenosti? Nejvíce asi v životě samot-
ném. Pokud máte na mysli ty profesní, tak od studijních stáží  
v PR agenturách a redakcích, přes zkušenosti pracovní na pražském 
magistrátu v kanceláři primátorky, v pozici manažera kvality  
v místním domově pro seniory, v mariánskolázeňské televizi až 
po logistiku. Stále mě to nějak táhne k té komunikaci.

Máte v plánu některé radikální změny? Které? Ně-
jaké změny v plánu mám, ale určitě ne radikální. Těch 
příznivcem nejsem. Některé drobnější se již povedlo 
i realizovat a spíše bych se chtěl zaměřit na zdoko-
nalování toho, co se doposud v novinách podařilo 
vytvořit. Co nejvíce pozornosti bych rád věnoval 
samotným obsahům.

Kam chcete noviny směrovat? Mým osobním cílem je, aby noviny 
měly co nejvíce informační charakter, a to nejen v oblasti kultury  

a sportu, ale i v takové každodennosti obyčejného občana. Tady je 
potřeba připomenout, že většině těchto situací předchází nějaké 
politické rozhodnutí, a i proto je důležité, aby se ke čtenářům do-
stávalo co nejvíce informací i z té politicko-samosprávné sféry. 
Ale v přiměřeném rozsahu, a pokud možno jazykem srozumitel-
ným. To by asi měla být úloha novináře. 

Budete kritičtější? Ono je otázkou, co znamená být  
kritičtější? Jestli upozornit na neplnění nějakého slibu, uvádění 
veřejnosti v omyl či nakládání s veřejnými prostředky, pak ano, 
proč nepřistupovat k věcem skrze kritiku a důslednou faktogra-
fii. Naprosto rozumím, že zástupcům samosprávy nemusí být 
příjemné odpovídat na některé otázky a stejně tak, že novinář se 
v této sféře poté stává nepopulárním, ale to je jeho úděl. Já tuto 

roli přijímám.
Co Vás na novinařině baví? Je to náročná práce, všem na 
očích. Rád vnímám dění okolo sebe v ucelených souvislostech 

a k tomu dozajista pomáhá každodenní práce s informacemi. 
Člověk potká mnoho zajímavých lidí, je svědkem pozo-

ruhodných příběhů a v některých okamžicích se může 
do určité míry stát i hybatelem některých událostí.

Přeji Vám hodně úspěchů a čtenářů toužících po 
novinkách z Mariánských Lázní.

(Jana Drahokoupilová)
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Prostory bývalého knihkupectví se opět zaplnily literaturou. Foto David Kurc 

Lázně mají opět knihkupectví
Otevřeno bylo 2. května, dokonce na stejném místě, jako bylo knihku-
pectví pana Vaňka, to znamená v domě Chopin na Hlavní třídě.  Patří 
velkoobchodní síti Kosmas působící na českém knižním trhu. 

Byla založena v roce 1999 a za 19 let své existence získala stabilní pozici. Kos-
mas dodává knihy do více než 800 knihkupectví v celé České republice, mezi něž 
patří jak velké řetězce, tak i malá specializovaná knihkupectví. Vedle velkoobchod-
ních aktivit provozuje firma  též vlastní maloobchodní síť. Ta zahrnuje 28 kamen-
ných knihkupectví a on-line knihkupectví Kosmas.cz . A právě jedna z firemních 
prodejen spatřila světlo světa k velké radosti obyvatel v našem městě. Vedoucí 
prodejny je Dana Hůlová, která vyhrála pohovor s majiteli a pečuje o zákazníky 
lačnící po psaném slově i o jejich předměty zájmu. Interiér doznal změn, je světlejší 
a najdete tam literaturu různých žánrů tak, jak je v knihkupectví zvykem. Klienti 
se mohou stát členy Klubu Kosmas, což by jim přineslo mnohé výhody. V každém 
případě je dobře, že knihkupectví rozšířilo naši prodejní síť. Knihy k lázním určitě 
patří. Prodejna je otevřena v pondělí až v pátek od 8.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 
do 17.00, v neděli  od 10.00do 17.00.                                     (Jana Drahokoupilová)

Den Země a vzduchu
V letošním roce se drmoulští školáci 
zaměřili na čisté ovzduší, které je dů-
ležité pro každý živý organizmus. 

V průběhu týdenního celoškolní-
ho projektu žáci zjišťovali informace  
o vzduchu a naší atmosféře. Doplňo-
vali pracovní listy, plnili matematické, 
čtenářské, zašifrované úkoly, kreslili, 
soutěžili, hledali, zkoumali, soutěžili  
a skládali šipky.

Žáci 1. třídy si v programu Malu-
jeme Zemi zemí nakreslili zeměkou-
li, kterou doplnili vlastními obrázky. 
Druháci připravili pro své spolužáky 
přehled jarních květin a zjišťovali, které 
v daném období kvetou. Mladší školáci 
pozorovali vývoj jarních květin v oko-
lí školy, doplnili hmyzí hotel, zaseli si 
zeleninu a slunečnice. Nejstarší školáci 
jim připravili záhony a pomohli s pletím 
okrasných keřů. Děvčata z ekotýmu za-
čala s natíráním „domečku“ na zásobník 
vody. Všichni jsme se zapojili do úklidu 
školní zahrady i okolí školy, autobusové 
zastávky i obecního úřadu. 

V pátek 20. dubna jsme si vyzkoušeli 
pokusy se vzduchem a pak smíšené sku-
pinky plnily úkoly v „Balonkované“, 
kde si ověřily znalosti o vzduchu. Pá-
ťáci se stali průvodci u stanovišť s po-
kusy i vedoucími jednotlivých skupin. 
Nejvíce bodů - 21, získaly dvě skupiny  
a 4 skupiny dosáhly 20 bodů. Všichni se 
snažili a na závěr si zařádili s nafukova-
cími balonky na školním hřišti. 

(Renata Rothová)

Obec Drmoul ve spolupráci s obcí 
Mähring si Vás dovolují pozvat v rámci 

projektu „Doteky společné historie“
reg. č. projektu DF/EÚS/EGR/0026 na

Slavnostní odhalení 
modelu židovské 

synagogy v obci Drmoul
Neděle 27. května 2018 v 15,00 ho-

din, centrum obce Drmoul - místo, kde 
bývalá synagoga stála

Slavnostní setkání se koná v rámci 
projektu: „Doteky společné historie“.

Hádankářsko-křížovkářský kroužek 
Lázeňáci vás srdečně zve na

29. Mariánskolázeňské 
hádankářské slavnosti 

pořádané z pověření ČSHAK 
ve dnech 9. – 10. června

PROGRAM: 
• sobota 9. června
- 12:30 Řešitelský přebor v řešení úloh 
SUDOKU pro příchozí 
- 14:00 Řešitelský přebor jednotlivců 
(GRAND PRIX) v řešení logických 
úloh 
- 16.20 Vyhlášení vítězů 24. ročníku 
korespondenční soutěže „Lázeňské 
oříšky“ 
- 16:30 „LÁZEŇSKÝ POHÁREK – 
Memoriál M. Kučavy“ - 29. ročník 
přeborů v řešení hádanek a křížovek již 
osvědčených autorů 
- večer: Tradiční posezení v klubovně 
na ploché dráze 
• neděle 10. června 2018
- 8.00 Řešitelský přebor jednotlivců 
(GRAND PRIX) v řešení hádanek a 
křížovek ve dvou kategoriích o poháry 
města Mariánské Lázně
• Soutěže se uskuteční v ZŠ Úšovice, 
Školní náměstí 472
Bližší informace:
Věra Kučavová - mobil – 737 439 355,
E-mail: V.Kucavova@seznam.cz 

Děkujeme firmě Valko
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
firmě Valko za jejich ochotu, vstříc-
nost a profesionální jednání při vy-
řizování posledního rozloučení s na- 
ší milovanou maminkou, babičkou  
a tchýní Emílií Juhovou. 

Nejen, že svým skvělým přístupem 
vyřídili vše potřebné okolo obřadu, ale 
také zařídili převoz ostatků do její do-
moviny na jižní Moravě. Poslední roz-
loučení proběhlo bez problémů a dle 
našich představ. Dík patří nejen majiteli 
firmy, ale i všem zaměstnancům, kteří 
se na přípravách i realizaci podíleli a 
usnadnili nám tak toto těžké období 
ztráty naší milované osoby. Další dík 
náleží majitelce květinářství paní Bab-
kové. Díky její ochotě a vstřícnosti jsme 
mohli vyzdobit místo odpočinku dosti 
bohatou a krásnou květenou. 

(synové, snacha a vnoučata)

Botanikové zvou 
na sčítání orchideíí
Již tradiční odpolední vycházku po-
řádá Správa CHKO Slavkovský les 
ve středu 16. května od 16:00. 

Je zaměřená na poznávání vzácných 
druhů rostlin našich luk. Součástí exkur-
ze bude i pravidelné sčítání kvetoucích 
orchidejí, do kterého se můžou účastníci 
samozřejmě zapojit. Sraz je poblíž cílo-
vé louky v parku u Rudolfova pramene 
v Mariánských Lázních. Vycházka je 
nenáročná, asi dvouhodinová, a vhod-
ná pro každého zvídavého návštěvníka 
parku. S průvodci Přemyslem Tájkem 
a Janou Rolkovou se podíváme do 
mokřadní louky s typickými rostlinný-
mi druhy vrcholného jara včetně našich 
planě rostoucích orchidejí.

(Jana Rolková)

Působnost v Karlovarském kraji. 
Kontakt R. Petrák - 601 346 255, 

petrak@tinaelektro.cz

Přijmeme pracovníky na pozici 

ELEKTROMONTÉR 
silnoproud i slaboproud

MISTR elektromontáží NN



Strana 6 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 11. květen 2018

Majitelky Křesadla 2017. Foto KÚ
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Renault KADJAR
Vydejte se vlastní cestou

V KINECH OD 24. KVETNA<

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

Nabídka platí pro KADJAR Life Energy TCe 130 se zpětným odkupním bonusem 30 000 Kč. Bonus zpětný odkup platí při výkupu vašeho stávajícího vozidla. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními 
záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renault KADJAR: spotřeba 3,8–6,2 (l/100 km), emise CO2 99–139 (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.

Vyhrajte Renault Kadjar
na měsíc zdarma
a další Solo: Star Wars Story ceny

Více na soutez.renault.cz
Soutěž trvá od 7. 5. do 11. 6. 2018

Již od

449 900 Kč
při výkupu vašeho vozu

5 let záruka Renault

Renault doporučuje

REN_Kadjar SW 297x210_CZ_dealer_V01.indd   1 25.04.18   16:46

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

přidejte si nás na facebooku: Primo Car Mariánské Lázně

ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Křesadla v Karlovarském kraji 

již mají své majitele
Parkhotel Richmond – v pátek 27. dubna byla již po jedenácté slav-
nostně udělena Křesadla za rok 2017 dobrovolníkům z Karlovarského 
kraje. 

Při slavnostním ceremoniálu byly oceněny 4 dobrovolníce „cenou pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2017. 

Oceněnými jsou: Hana Hynková za dlouholetou a nepřetržitou činnost, kterou 
vyvíjí pro oblast Žluticko a jeho okolí. Andrea Kafková, za obětavou pomoc lidem  
v Hospicu Sv. Jiří a Dobrá rodina o.p.s. Pavlína Štyndlová za vybudování ekologic-
ké farmy, nesobecký a inspirativní přístup ke zvířatům i lidem. Stehlíková Zdeňka, 
která  je dobrovolnicí DC Instand a je nominována především za pravidelnou pomoc 
seniorům v pečovatelském domě.

Držitele cen vybrala z celkem 20 nominací devítičlenná porota složená ze zástup-
ců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů. 

Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena 
symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také 
zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu 
Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry. Žaneta Salátová, ředitelka Mateřského 
centra Karlovy Vary.                                                  (Jana Pavlíková, tisková mluvčí)

Kraje dostanou peníze na opravu silnic
Komentář hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Rady Aso-
ciace krajů ČR Jany Vildumetzové - dnešní schválení 4 miliard vládou 
na opravy silnic II. a III. tříd.

„Pro kraje je to velmi důležité potvrzení spolupráce s vládou, která plní svůj slib, 
a na základě toho regiony dostanou požadované 4 miliardy korun ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

Silnice nižších tříd, ale i mosty, převzaly kraje od státu před lety ve velmi špat-
ném technickém stavu, proto by mělo být zcela samozřejmé, že se stát bude podílet 
na jejich obnově. Musím ovšem připomenout, že každoročně potřebujeme plánovat 
rekonstrukce silnic a mostů s velkým časovým předstihem, proto je pro nás důležité, 
abychom měli garantovanou výši příspěvku i v příštích letech. Z tohoto důvodu vel-
mi oceňuji, že pan premiér podle mých informací zadal ministru dopravy a minist-
ryni financí, aby v co nejkratší době připravili návrh, jak do budoucna příspěvek pro 
kraje řešit systémově, a kraje s ním tak budou moci počítat.“   (Jana Vildumetzová)

Jana Vildumetzová: Chceme zřídit jesle 
na pomoc rodinám s dětmi do tří let

Ne všem maminkám malých dětí umožňuje pracovní či rodinná situace 
být s potomkem doma do věku tří let, a pak jej rovnou umístit do ma-
teřské školy. S řešením pro rodiny z Karlovarského kraje nyní přichází 
hejtmanka Jana Vildumetzová, která chce zřídit jesle ve volných pro-
storách Krajského dětského domova pro děti do 3 let.

„Většina z nás dobře ví, že děti mladší tří let by měly velký problém začlenit se 
mezi starší děti v mateřské škole. Maminky se však často potřebují vrátit do práce 
brzy po porodu, ať už z finančních, nebo jiných důvodů. Proto jsem svým kolegům 
ve vedení kraje představila myšlenku, že bychom zřídili jesle v Krajském dětském 
domově pro děti do 3 let v Karlových Varech, který má kapacitu 50 dětí a v součas-
nosti je naplněn asi z poloviny. Navíc jde o zdravotnické zařízení, kde pracují i zdra-
votní sestry, jež by mohly pomoci se zabezpečením chodu jeslí,“ uvedla hejtmanka 
Jana Vildumetzová. Nyní bude krajský úřad a dětský domov pracovat na uskuteč-
nění záměru. V případě, že by byl o jesle v Karlových Varech zájem, chtěl by kraj 
najít vhodné prostory i v Chebu a v Sokolově.        (Jana Pavlíková, tisková mluvčí)

PARTNEŘI 
Mariánskolázeňských novin

další partner

Boj o otevření pobočky 
vojenské školy 

v Sokolově nevzdáme
Kraj ještě stále nemá jisté, že se po-
bočka plánované vojenské střední 
školy v Sokolově skutečně otevře. 

Ze čtrnácti uchazečů o studium totiž 
byli na základě výsledků přijímacího říze-
ní pro pobočku v Sokolově přijati pouze 
dva zájemci. Podmínkou otevření vojen-
ské školy na ISŠTE Sokolov je ale třída  
o počtu 15 žáků. Hejtmanka Karlovarské-
ho kraje Jana Vildumetzová proto apelu-
je na vedení školy v Moravské Třebové  
i na ministerstvo obrany, aby se vyhlásilo  
2. kolo přijímacího řízení nejen pro Morav-
skou Třebovou, jak má škola v plánu, ale  
i pro sokolovskou pobočku. „Znovu mu-
sím opakovat, že Karlovarský kraj patří 
mezi strukturálně postižené regiony a k je- 
ho největším problémům patří odliv mla-
dých lidí do jiných částí země. Nyní se 
jim nabízí zajímavý atraktivní obor, který 
rozhodně časem přiláká další uchazeče,“ 
řekla hejtmanka.             (Jana Pavlíková) 
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Felix Slováček jr. a legendární americký 
klavírista James Dick po koncertě 27.4. 

Foto Kamila Cretan

ZPRÁVY Z KULTURY
Eiblův odkaz stále žije     
Již před 9 lety nás navždy opustil obdivovaný sochař Vítězslav Eibl 
- ve věku 80 let. Mistrův obdivuhodný odkaz však žije stále. 

Po absolvování základní vojenské služby se sochař přestěhoval do Mari-
ánských Lázní, kde hledal ateliér. Líbilo se mu ve věži  knihovny, ale dřina  
s metráky materiálu až pod střechu byla neúnosná. Zkulturnil zaneřáděné pro-
story - pod Ruským kostelem, kde pilně pracoval v kameni i ve dřevě, tvořil  
s chutí: bronzovou bustu Ladislava Peška pro Národní divadlo, portrétoval mj. 
i Miroslava Horníčka či anglickou lady a další, ale k uživení rodiny to všechno 
nestačilo. Proto navíc vyučoval - až do roku 1973 - na místní LŠU Fryderyka 
Chopina.  

Vítězslav Eibl se vyučil během války jako keramik náhrobních plastik  
a pak (1946– 1948) pracoval jako malíř porcelánu v závodě Epiag ve Staré Roli.  
V letech 1948–1953 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
modelování keramiky a porcelánu u profesora Otty Eckrta.

Na své chalupě v Pístově mohl Eibl tvořit i sochy v životní velikosti. Měl zde 
i malou kovárnu, kde si sám vyráběl sochařská dláta, prostornou vesnickou pec 
na chleba si záhy změnil na keramickou pec a slévárnu bronzu. Byl velmi pra-
covitý a citlivý k „tváři“ Mariánských Lázní. Již v roce 1960 zachránil mizející 
Medvědí pramen - pískovcovým Medvědem v nadživotní velikosti. Navrhoval 
– zdarma! - také ceny a medaile pro sportovní soutěže.

První autorskou výstavu měl Vítězslav Eibl v roce 1980 v Galerii výtvarného 
umění v Chebu, následovala v roce 1983 Galerie bratří Čapků, Praha, 1984 
Galerie umění Karlovy Vary a 1988  kolonáda Mariánské Lázně – tam přišla 
ctěného Mistra Eibla políbit Květa Fialová i další ctitelé a obdivovatelé z celé 
vlasti.                                                  (Václav Větrovský)

Vítězslav Eibl při práci na bustě australského kytaristy. Foto dkp

Felix Slováček jr.: Se Západočeským 
symfonickým orchestrem se mi 

spolupracuje velmi dobře
Felix Slováček jr. je na české kulturní scéně již velmi známou osobnos-
tí. Spojily se v něm talenty jeho slavných rodičů a tato (jak hudební, 
tak herecké) nadání dokázal dovést k dokonalosti. 

Je to muzikant každým coulem, perfekcionista, kterému ale neschází nadšení  
a pokora. Je nejen skvělým klarinetistou, saxofonistou, jazzovým zpěvákem a mu-
zikálovým hercem, ale věnuje se i dirigování. Právě v roli dirigenta jsme jej mohli 
vidět na nedávném koncertu 27. dubna Západočeského symfonického orchestru  
v rámci Festivalu Eduarda Nápravníka, kde doprovázel slavného amerického pia-
nistu Jamese Dicka v Beethovenově klavírním koncertu č.5 Es dur. 

Felix Slováček jr. při příležitosti ná-
vštěvy v Mariánských Lázních odpově-
děl na několik otázek:

Co Vás lákalo na dirigování a kdy 
 a jak jste se k němu dostal? Úplně 
původně to po mně chtěl otec, ale mně 
se do toho vůbec nechtělo. Myslel jsem 
si tehdy, že bych nejdřív potřeboval 
dokončit studia klarinetu, abych řemes-
lo tohoto nástroje dobře zvládl. Dělal 
jsem narychlo – na přání otce - zkouš-
ky na konzervatoř, obor dirigování, 
ale nevzali mě, přijali tehdy jakéhosi 
Kypřana. Až po hodně dlouhé době 
jsem dostal nabídku dirigovat teplic-
kou filharmonii s kapelou Nezmaři.  
V té době jsem už měl dirigentské zku-
šenosti s bigbandy, tak jsem si řekl, že 
bych to mohl zvládnout. Byla to výzva 
začít pracovat s touto filharmonií a věno-
vat se dirigování symfonického orchest-
ru. Tuto výzvu jsem přijal a šel jsem do 
toho na maximum. A tím to vlastně celé 
začalo.

Co pro Vás znamená dirigování symfonického orchestru? Měl jsem vždycky 
rád symfonickou hudbu. Později, když už jsem se dirigování více věnoval, toužil 
jsem zadirigovat si třeba 9. symfonii Antona Brucknera nebo Čajkovského symfo-
nie…takže pro mě je to především tak nějak celkově láska k hudbě.

Sám jste byl krátce také orchestrálním hráčem. Uplatňujete svoji hráčskou 
zkušenost i na pozici dirigenta? Ano, samozřejmě. Hrál jsem dva roky v Karlo-
varském symfonickém orchestru, kde jsem přehrál nespočet krásných skladeb. Teď, 
když diriguji, přesně znám pocity hráčů.

Cítíte se na pódiu lépe jako sólista nebo jako dirigent? To se nedá takhle říct 
– všechno má svoje a k obojímu přistupuji s velkou zodpovědností.

Jak se Vám spolupracuje se ZSO, nestojíte před ním poprvé. Spolupracuje 
se mi velmi dobře, jsem moc rád, že tady můžu dirigovat. A koncert tady vždycky 
dopadne skvěle!

Co byste popřál Západočeskému symfonickému orchestru, který oslaví za 
tři roky významné výročí – 200 let své existence? Popřál bych mu, aby dál vydr-
žel, aby měl lepší pracovní podmínky. Určitě bych mu popřál spolupráci se skvě-
lými sólisty a dirigenty, zkrátka další hezké roky. ZSO ML je jedním z nejstarších 
orchestrů vůbec, což je úžasné. Má tradici a jméno – a to i ve světě. A to je určitě 
dobře!                                          (Kamila Cretan)

Pramencova stezka aneb s Pramencem 
mám prameny pod palcem

Pokud stále tápete, na co jsou zdejší prameny vhodné, není nic snazšího, 
než v období května až října navštívit rodinu Pramencových. Ferda, 
Tonda, Saša nebo třeba Gusta s Edou už vám s radostí rozšíří obzory! 

Naučnou stezku pro děti a rodiče o mariánskolázeňských pramenech a jejich 
patronech si pro vás připravilo rodinné centrum Domeček. Mapy jsou k dispozici  
v Infocentru v Mariánských Lázních od čtvrtka 10. května.

Pramencova stezka vás zábavnou a jednoduchou formou seznámí s 11 nejzná-
mějšími mariánskolázeňskými prameny. Dozvíte se o jejich působení, dostane-
te tip na zajímavosti v blízkém okolí a budete plnit jednoduché úkoly. Pro akční  
a pozorné účastníky je navíc připravena odměna. Projekt získal podporu Mariánsko-
lázeňských novin a pro čtenáře připraví seriál, kde se o každém z pramenů dočtou 
nějakou zajímavost. 

Pozvánka: Pokud chcete prameny rovnou otestovat svými chuťovými pohárky, 
zastavte se během slavnostního zahájení lázeňské sezóny ve stánku rodinného cent-
ra Domeček a vyrobte si vlastní originální lázeňský pohárek.       (Mirka Tlučhořová)

U kolonády Karolinina pramene:

Pátek 11. května od 14:00 do 17:00

Sobota 12. května od 10:00 do 17:00

Neděle 14. května od 10:00 do 15:00

Přijďte navštívit některý 
z programů Festivalu porozumění

Festival porozumění nabízí příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením 
a bez postižení, a to při událostech zajímavých pro obě strany – tedy během něko-
likadenního maratonu festivalových akcí, které jsou převážně kulturního a umělec-
kého charakteru, protože právě tam jsou většinou lidé ochotni vzájemně se nejvíce 
přijímat a tolerovat a právě v této oblasti jsou lidé s postižením obvykle nejméně 
handicapováni a rozhodně nezaostávají za lidmi bez postižení.

Pořadatelem Festivalu porozumění je Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, z.s.), resp. její pobočný spolek v Mnichově u Mariánských Lázní.

Festival potrvá v Mariánských Lázních od 21. - 24. května. Kompletní program 
najdete na https://festivalporozumeni.webnode.cz/program/2018/       (Josef Slowík)
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Martin Hurajčík (druhý zleva) zvolil na prestižní turnaj tradiční 
skotský kilt. Foto Jan Budka

Indiánský den u Prelátova pramene. Foto David Kurc

Na fotografii vítězka hlavní soutěže S* Karolína Pavlů s koněm Lola. 
Foto Patricie Mazuchová. 

SPORTZPRÁVY ZE SPORTU

První máj opět patřil jezdeckým 
závodům na Krakonoši

Prvomájové jezdecké závody v Mariánských Lázních patří více než 40 
let k evergreenům českého jezdectví. V letošním roce hostil Jezdecký 
klub Mariánské Lázně na 280 závodníků z  České republiky v 5 sko-
kových kategoriích. 

Soutěž odstartovala v 8:30 obtížností „ZM“ s výškou skoků do 90 cm a končila 
v odpoledních hodinách kategorií „S“ s výškou skoků do 130 cm. Vedle Ondřeje 
Nágra, jednatele Jezdecké akademie Mariánské Lázně a vedoucího Jezdeckého klu-
bu Mariánské Lázně, si závody nenechal ujít ani mezinárodní stavitel parkuru Jan 
Šíma. „Na prvomájové závody jezdím do Mariánek už od roku 1978. Nejdříve jako 
soutěžící, nyní jako stavitel parkuru. Rodinnou jezdeckou štafetu převzala vnučka 
Natálie Šímová, která dnes jako nejmladší jezdkyně startovala v kategorii Z a ZL,“ 
uvedl Jan Šíma z jezdeckého oddílu Cheb Háje. Jezdcům i návštěvníkům bylo  
k dispozici zázemí jezdeckého areálu u hotelu Krakonoš včetně několika stánků  
s občerstvením. Vítězkou hlavní soutěže „S“ se stala Karolína Pavlů s koněm Lola 
(na fotografii).                                        (Mirka Tlučhořová)

Tradiční Indiánský den na Prelátě se blíží
Akce pro děti i dospělé plná úkolů, soutěží i legrace. To je Indiánský 
den, který již mnoho let patří k tradičním předprázdninovým událos-
tem v Mariánských Lázních. Letošní ročník se uskuteční v sobotu 9. 
června od 13:00 u Prelátova pramene. Stejně jako loni bude připravena 
stezka pro malé indiány do 7 let i velká stezka pro zdatnější rudé tváře.

Stopování, jízda na neosedlaném koni, plavba na kánoi, stavba totemu, střelba 
z luku, rýžování zlata. To je jen malý výčet věcí, co musí indián na Prelátě zvlád-
nout. Občerstvení i odměna od samotného náčelníka kmene pro všechny aktivní 
účastníky bude zajištěna. „Loni si stezky prošlo na 360 dětí. Věříme, že si na Pre-
lát i v letošním roce najde cestu spousta malých i velkých indiánů.“, uvedla jedna  
z hlavních organizátorů akce Libuše Gracová. 

Hlavní myšlenka Indiánského dne vznikla před více než 20 lety v hlavě Aleně 
Doležalové. Ta stojí nejen za tradicí této akce, ale spolu s Pavlem Gracou a Miro-
slavem Štěpánkem i za vybudováním přírodního hřiště u Prelátova pramene. V sou-
časné době je pořadatelem Správa městských sportovišť ve spolupráci s Občanským 
sdružením Hravý pramen a rodinným centrem Domeček za finanční podpory města 
Mariánské Lázně. Na přípravách a realizaci stezek se také každoročně podílí přes 50 
dobrovolníků.                                     (Mirka Tlučhořová)

Pátý ročník golfového Journalist Trophy zná vítěze
V pátek 4. května se konal již 5. ročník turnaje Royal Journalist Trophy, který pořádá pro mediální partnery Royal Golf Club Mariánské Lázně 
(RGCML) za podpory města Mariánské Lázně. Akce na podporu cestovního ruchu se zúčastnilo celé vedení RGCML a zastoupeni byli i členové 
vedení města a Karlovarského kraje.  

Turnaj je pravidelně zahájen tiskovou konferencí, která pro-
běhla v reprezentativním prostředí historické klubovny RGC-
ML. Zúčastnění zpovídali vedení golfového klubu i zástupce 
města a kraje, co nového je v golfu a na královském golfovém 
hřišti. Konferenci zahájil prezident RGCML Jiří Pos. Přítom-
né seznámil s děním v klubu za poslední rok a dále také s plány  
v propagaci golfu v Mariánských Lázních a investicích na le-
tošní sezónu. Za Mariánské Lázně přivítal novináře a partnery 
místostarosta Luděk Nosek, který přítomné pozval na letošní 
Zahájení lázeňské sezóny a připomenul oslavy 200 let lázeňství 
v Mariánských Lázních. Pozvání také přijal Jan Budka, kte-
rý zastupoval komisi sportu města a kraje. Turnaje se zúčastnil  
i 1. náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík, který 
se tématicky oblékl do tradičního skotského kiltu. Na otázku hráčů  
a zejména hráček, ,,zda nosí spodní prádlo pod suknicí“, zažerto-
val: ,,Gentleman se neptá a dáma si to zjistí sama.“ Pak ale dodal 
vážně: ,, Máme zájem rozvíjet a prezentovat golf v celém kraji 
a také ho v rámci možností podporujeme. Tento sport k nám do 
kraje každoročně přivede tisíce golfistů a v současné konkurenci 
velkého množství hřišť v republice nesmíme zapomínat ani na toto 
sportovní odvětví. V Karlovarském kraji máme mnoho krásných 
golfových hřišť a také jedinečnost královského golfového klubu  
v Mariánských Lázních “.

V turnaji se představilo 38 hráčů, kterým přálo krásné slunečné počasí. Ve flightech panovala přátelská atmosféra, která 
hostům vydržela až do 19. jamky. Úkol našich zástupců byl jasný ,, mediální partneři propagujte nejen náš golf, ale i Mariánské 
Lázně a kraj.“Vítězové turnaje byli vyhlášeni v kategorii Brutto a Netto. V Netto kategorii se umístil na prvním místě Petr 
Bürger, druhé místo uhrál Petr Koukal a na třetím místě se umístil hospodář RGCML Petr Frýbl. Vítězem v kategorii Brutto 
se stal náš greenkeeper Stuart Burridge se 79 ranami.                                                                             (T. Klečková, Jan Budka)

Mediální partneři turnaje: 
Honza Fait  časopis Golf Extra, 
Robin Drahoňovský Golf Digest, 
Alois Žatkuliak Golf Digest, 
Jana Malečková Golf Digest, 
Luboš Procházka GREEN, 
Hauser Ladislav GREEN, 
Pavel Schröfel  Rádio Impuls, 
Petr Koukal  Rádio Impuls, 
Pavel Mrhálek MF Dnes, 
Jindřich Štěpánek Časopis Můžeš, 
Michal Peterka  Mediatrust   
  Communications, 
Jana Patzáková  Golf Channel, 
Daniel Kárník Golf Channel, 
Josef Hojer  Golf Channel, 
Pavla Novotná Ages, 
Jan Fulín  Ages, 
Antonín Ebr  AHA, 
Petr Halaburda AHA, 
Barbora Štěpánková Časopis Můžeš, 
Martin Kabát GolfiDnes, 
Daniela Gaudlová Freelancers, 
Luboš Klikar ČGF, 
Petr Bürger Newmen, 
Radek Srb  majitel TeeTime 
a další. 
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Josef Tarant Kickbox Club Mariánské Lázně. Foto David Kurc

Helena Tenglerová na trase. Foto Josef Milota

Ašské orientační závody proběhly 
v Podhorském lese u Podílné 

Předposlední dubnový víkend se v lesích u Podílné na Ašsku, na dohled 
od německých hranic, odehrál další dvojzávod žebříčku západočeské ob-
lasti v orientačním běhu. Pokaždé při návštěvě kolem dvou set sportovců. 

Oba závody měly klasické para-
metry. Běhalo se v typicky podhor-
ském lese s bohatou sítí cest a průse-
ků, leč ty byly v zaklackovaném lese 
mnohde téměř neviditelné. Přesto 
vydělali ti, kteří si dokázali vybrat 
alespoň trochu běhatelné komunika-
ce. Pohyb mimo ně byl velmi obtíž-
ný. 

V sobotním Aprílovém závodě če-
kali účastníci možná na nějakou kuli-
šárnu od pořadatelů z KČT Aš, avšak 
nic se nekonalo. Tratě byly pěkně 
postavené, na umístění kontrol si ni-
kdo nestěžoval a zákresy na mapách 
byly v pořádku. To asi některé roz-
hodilo už před startem, a tak si aprí-
lový žertík asi desítka běžců naděli-
la sama. Na startu totiž sáhla vedle  
a vzala si na cestu nesprávnou mapu. 
Svůj omyl postižení zjistili většinou 
na první kontrole, která svým kódem 
nekorespondovala s popisy. Takto 
nabraná časová ztráta se prakticky 
nedá smazat. 

Nedělní klání Ašský štít, které je jedním z nejstarších orientačních závodů v Če-
chách, se hodnotí také v kategorii oddílů. Body za umístění maximálně do šestého 
místa se ale udělují pouze v kategoriích od desetiletých (DH10) až po muže a ženy 
(DH21). Veteráni se nezapočítávají. Loňské vítězství obhájili běžci z Ostrova. 

Závodů se účastnili také členové Mariánskolázeňského orientačního klubu 
MLOK. Dvakrát během víkendu si pro cenu šli Hana Fišáková (3. a 1. v kat. D35), 
Stanislava Opavová (2. a 1. v kat. D55), Mikuláš Janoch (3. a 2. v kat. H12), Jan 
Pivec (2. a 2. v kat. H14) a Miloš Kamaryt (3. a 3. v kat. H45). 

Pouze v sobotu se na stupně vítězů podívali Martina Kamarytová (1. v kat. D45), 
Jana Sklenářová (3. v kat. D55), Adam Postránský (2. v kat. Linie) a Jan Fišák (1.  
v kat. H65), v neděli pak zabodovali Marie Bartošová (3. v kat. D14), Helena Ten-
glerová (3. v kat. D45), Samuel Janoch (3. v kat. H14), Luděk Bartoš (1. v kat. H45) 
a Josef Milota (1. v kat. H55).                                                                     (Josef Milota)
   

Cíl bude u Hameliky
V neděli 27. května se poblíž rozhledny Hamelika v Mariánských Láz-
ních uskuteční 4. ročník běžeckého závodu Hamelika třikrát jinak. 

Tento závod je součástí seriálu běhů Rozhledny v pohybu a je originální kom-
binací tří kratších běhů, které budou mít cíl u rozhledny Hamelika. Jsou jimi běh 
do vrchu s hromadným startem o délce 1,55 km, výběh sjezdovky o délce 310 m  
a na závěr výběh 120 schodů rozhledny. Časy ze všech běhů se sčítají do výsledné-
ho času. Pro děti jsou připraveny běhy v lese v okolí rozhledny o délkách 300 m, 
600 m a 1200 m. 

Všichni zájemci o start se mohou registrovat on-line na stránkách www.roz-
hlednyvpohybu.cz, nebo v den závodu v závodní kanceláři ve sportovním areálu 
Snowhill pod sjezdovkou v Dusíkově ulici. Závodní kancelář bude otevřena od 9.15 
hod. Hlavní závod startuje v 11.15 hod, závody dětí startují v 10.00 hod. Startovné 
činí 40,- Kč pro děti a 80,- Kč pro dospělé. V rámci doprovodného programu bude 
připraveno malování na obličej a skákací hrad.

Závod je druhou akcí ze seriálu Rozhledny v pohybu. Den předtím se uskuteční 
běh Diana třikrát jinak v Karlových Varech. Následující víkend se seriál přesune do 
Plzně, kde se poběží na Chlumu a na Krkavci. Posledním, pátým dílem seriálu je 
běh Vršíček třikrát jinak u Rokycan.  Nejlepší běžci celého seriálu budou odměněni 
poháry i finančními prémiemi. Vítězi předchozího ročníku závodu Hamelika třikrát 
jinak se stali David Lukáš z Plzně a Barbora Šturmová z Forrest Gump teamu. Více 
informací lze nalézt na stánkách www.rozhlednyvpohybu. Těšíme se na Vaši účast 
a setkání s Vámi.                                                            (Roman Sladký)

Lázeňští fotbalisté 
zdolali lídra divize
Viktoria ML -  K. Vary 3:2 

Divizním fotbalistům FC Viktoria 
Mariánské Lázně se daří.  Ve třiadva-
cátem kole soutěže doma ovládli  lázeň-
ské derby a navíc si poradili s karlovar-
ským týmem, který dlouhodobě vede 
s velkým náskokem tabulku divize A. 
Mariánskolázeňští otevřeli skóre díky 
správné taktice a díky pokynům trené-
ra, ale zkušení hosté z Karlových Varů 
dokázali dvěma trefami obrátit na 1:2. 
Totéž se však podařilo i domácím a za 
výsledek 3:2 získali domácí fotbalisté 
plný počet, tolik potřebných, bodů. Po-
zice v horní části tabulky je slibná, ale 
zdaleka ještě není vše rozhodnuto. 

(Václav Větrovský)

Tabulka fotbalové 
Divize A po 24. kole
  1. Karlovy Vary  54
  2. Aritma Praha  45
  3. Rakovník  41
  4. Doubravka  41
  5. Březová  40
  6. Sedlčany  40
  7. Mariánské Lázně  38
  8. Hořovicko  36
  9. Soběslav  34
10. Klatovy  33
11. Malše Roudné  33
12. Dobříš  32
13. Český Krumlov  30
14. Přeštice  30
15. Jankov  29
16. Petřín Plzeň  20

Kickboxer Tarant: dokud 
to jde, ještě budu soutěžit

Okolo prostředí kickboxu se v Mariánských Lázních pohybuje už čtvrt století. 
Řeč je o držiteli ocenění pro trenéra roku 2017 Josefu Tarantovi, který ani v 52 
letech nehodlá pověsit rukavice na hřebík.

V březnu jste soutěžili na Národním poháru v Lovosicích. Kdo reprezen-
toval z lázeňského klubu? Startovali jsme jen dva. Vlasta Šebestík a já. Soutěžili 
jsme ve dvou kategoriích. Já jsem soutěžil za veterány, kde jsem skončil 3. a Vlasta 
Šebestík soutěžil jak za veterány, kde skončil 3., tak ještě v kategorii mužů a tam 
obsadil 2. místo.

V loni jste soutěžil za veterány i normálně za muže. Jaký je rozdíl mezi muži 
a veterány? Obě kategorie jsou hrozně těžké. Ty veteráni - já bych to ani nepova-
žoval za veterány -, protože to jsou zápasníci, kteří mají za sebou stovky zápasů a tu 
kondici mají pořád stejnou, takže je to opravdu náročné.

Jak si ve svém věku udržujete kondici? Určitě mi pomáhá, že trénuju pořád  
s ostatními. Trénuju s dětmi, trénuju s dospělými. Děti a dospělí mají tréninky 4 x 
v týdnu, což je docela náročné, ale přináší to výsledky, tak bychom to takhle chtěli 
držet dál. A co se týče mě, já to ještě doplňuju během, protože ten mi dáva hodně. 
U nás v Mariánkách je to úplně super. Jsou tu hlavně kopce, Karkulka, sjezdovka. 
Máme tady u nás úplně ideální podmínky na běhání.

Jak dlouho byste ještě chtěl aktivně závodit? Já si myslím, že dokud to jde, 
tak ještě budu soutěžit. Zatím nemám důvod skončit. Pořád mě to baví a naplňuje 
stejně.               (Jiří Škroch)
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SPORTKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

n  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
 SEZÓNY 2018, 19:30 - 21:00 Mariánské
 Lázně Společenský dům Casino, Koncert  
 ZSO je věnován 10. výročí partnerství 
 měst Weiden (SRN) a Mariánské Lázně.
n  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, 17:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Romantická 
 komedie, ČR, 2018, 90 min.

n  ERUPCE, 14:00 Mariánské Lázně Městské  
 divadlo Mariánské Lázně - Divadelní galerie,  
 Vernisáž výstavy
n  OLDIES PARTY, 20:00 Mariánské Lázně  
 Classic cafe & restaurant, DJ Live
n  AVENGERS: INFINITY WAR 3D, 16:30 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční / 
 dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 155 min.,  
 česky
n  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Romantická 
 komedie, ČR, 2018, 90 min.

n  AVENGERS: INFINITY WAR, 19:30 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční / 
 dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 
 155 min., č.zn.
n  KAZIŠUCI, 17:00 Mariánské Lázně Kino 
 Slavia 3D, Komedie, USA, 2018, 102 min.,  
 titulky
n  KRÁLÍČEK PETR, 15:00 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Rodinný / komedie / 
 animovaný, USA, 2018, 90 min., české znění

n  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, 17:00 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, romantická  
 komedie, ČR, 2018, 90 min.
n  KAZIŠUCI, 19:30 Mariánské Lázně
 Kino Slavia 3D, Komedie, USA, 2018, 
 102 min., titulky

n  ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN, 
 19:30 - 21:30 Mariánské Lázně Městské 
 divadlo Mariánské Lázně, Večer plný vášně,  
 nespoutanosti, hravosti i agrese
n  KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL 
 V ORIENTAČNÍM BĚHU 2018, 9:30 
 Mariánské Lázně Areál Viktoria, Školní závod  
 v orientačním běhu
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 16:15 Mariánské  
 Lázně Kolonáda Mariánské Lázně, 
 ZPÍVÁ TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
n  PSÍ OSTROV, 17:00 Mariánské Lázně Kino  
 Slavia 3D, Animovaná dobrodružná komedie,  
 USA, 2018, 101 min., titulky
n  TAXI 5, 19:30 Mariánské Lázně 
 Kino Slavia 3D, Akční komedie, Francie,  
 2018, 103 min., titulky
n  ZA ORCHIDEJEMI DO PARKU 
 v Mariánských Lázních, 16:00 - 18:00 
 Mariánské Lázně Rudolfův pramen, 
 odpolední vycházka na mokřadní louku

n  MARYŠA, 19:30 Mariánské Lázně Městské 
 divadlo Mariánské Lázně, DIVADELNÍ 
 PŘEDPLATNÉ JARO 2018 - 4. titul

n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 13:00 - 17:00 
 Mariánské Lázně Kolonáda Mariánské Lázně, 
 Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.
n  HLEDÁ SE PRINCEZNA, 15:00 Mariánské  
 Lázně Kino Slavia 3D,  UA, 2018, české znění
n  DEN RESPEKTU K PORODU, 10:00 - 16:00  
 Mariánské Lázně Soukromá ZŠ a RC 
 Čtyřlístek - Mar.Lázně, Vše podstatné 
 o těhotenství a možnostech důstojného porodu.

n  V HUSÍ KŮŽI, 15:00 Mariánské Lázně 
 Kino Slavia 3D, Animovaná komedie, USA /  
 Čína, 2018, 91 min., české znění

n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 15:00 
 Mariánské Lázně Kolonáda Mariánské Lázně
n  GAUGUIN, 17:00 Mariánské Lázně 
 Kino Slavia 3D, Životopisný, Francie, titulky

n  DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 16:00 
 Městské divadlo Mariánské Lázně, prohlídka
n  DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA, 16:00 - 17:00 
 Městská knihovna Mariánské Lázně, 
 Kdybych já byl dospělý

n  RENDEZ VOUS RADKY FIŠAROVÉ 
 s hudebním doprovodem, 19:30 - 21:30
 Městské divadlo Mariánské Lázně, 
 Nestandardní aranže francouzských 
 a českých šansonů.
n  WORLD ORIENTEERING DAY 2018 - 
 Světový den orientačního běhu, 15:30 - 18:00 
 Mariánské Lázně Dlouhá plochá dráha, 
 akce pro širokou veřejnost

n  DĚTI NEJEN DĚTEM, 16:00 Městské 
 divadlo Mariánské Lázně, Vystoupení žáků  
 Základní umělecké školy Fryderyka Chopina  
 Mariánské Lázně

n  VÁCLAV HUDEČEK HRAJE VIVALDIHO, 
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský  
 dům Casino, Koncert Západočeského 
 symfonického orchestru ABO 10

PÁTEK  11.5. 

SOBOTA  12.5. 

NEDĚLE  13.5. 

ÚTERÝ  15.5. 

STŘEDA  16.5. 

ČTVRTEK  17.5. 

SOBOTA  19.5. 

NEDĚLE  20.5. 

PONDĚLÍ  21.5. 

ÚTERÝ  22.5. 

STŘEDA  23.5. 

ČTVRTEK  24.5. 

PÁTEK  25.5. 

Změna termínu a programu ABO koncertu
Milí abonenti ZSO Mariánské Lázně, srdečně vás všechny zdravím a 
omlouvám se za změny v posledním koncertu abonentní sezóny ZSO 
2017/2018. 

V brožuře, kterou jste dostali na začátku sezóny, došlo k tiskové chybě a kon-
cert k poctě Leonarda Bernsteina se uskuteční v pátek 22. června. Tento termín byl 
správně zadán v dopisech, které jste před předprodejem dostali do svých

schránek. Vzhledem k dlouhodobé zdravotní indispozici se z účinkování na kon-
cert omlouvá skvělý pianista Jan Simon. Nebudete ovšem ochuzeni o krásný hudeb-
ní zážitek, neboť naše pozvání přijala vynikající francouzská sopranistka Fréderique 
Friess, která se představí v 1. symfonii Leonarda Bernsteina a zazpívá nejslavnější 
árie z muzikálu West Side Story.

Vážení abonenti, omlouvám se za vzniklé změny a děkujeme moc za přízeň, kte-
rou k našemu skvělému symfonickému tělesu máte.   (Milan Muzikář, ředitel ZSO)

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

VÍCEDENNÍ SPOLE-
ČENSKÉ UDÁLOSTI
n  11.5. - 13.5., SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
 LÁZEŇSKÉ SEZÓNY, Každoroční tradiční  
 městské slavnosti - 210. ročník
n  9.5. - 3.6., VÍTĚZSLAV EIBL 90, 9:30 - 17:30 
 Městské muzeum Mariánské Lázně - Galerie 
 Goethe, Výstava děl k nedožitému výročí  
 mariánskolázeňského umělce  
 Vítězslava Eibla
n  10.5. - 11.5., AVENGERS: INFINITY WAR,  
 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční  
 / dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 155 min.,  
 titulky.
n  17.5. - 20.5., DEADPOOL 2, 17:00 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční 
 komedie, USA, 2018, 120 min., titulky

n  22.5. - 23.5., PŮLNOČNÍ LÁSKA, 17:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Drama /  
 romantický, USA, 2018, 91 min., české znění
n  17.5. - 23.5., DEADPOOL 2, 19:30 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, 
 Akční komedie, USA, 2018, 120 min., titulky
n  21.5. - 24.5., FESTIVAL POROZUMĚNÍ, 
 Mariánské Lázně, Festival porozumění je 
 příležitostí k vzájemnému setkávání lidí 
 s postižením a bez postižení
n  24.5. - 25.5., SOLO: STAR WARS STORY,  
 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční  
 / dobrodružný, USA, 2018, české znění
 SOLO: STAR WARS STORY 3D, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /  
 dobrodružný, USA, 2018, 135 min.,
 české znění
n  12.5. - 10.6., ERUPCE, Mariánské Lázně  
 Městské divadlo Mariánské Lázně - Divadelní  
 galerie, Výstava

POZVÁNKA
na 

PŘÁTELSKÉ 
SETKÁNÍ 
spolupracovníků

 ředitelství „DŘEVAŘŮ“

čtvrtek 17. května 2018 
od 14:00 hodin

v  restauraci Hotelové školy 
v Mariánských Lázních
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INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu 
   z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání). 

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 kata-
strální 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 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 skla-
dový prostor a WC). Velká výkladní 
skříň, možnost neonu, parkování před 
objektem. Prostor se nachází v přízemí 
domu“Rezidence Dvořákova“, Dvořá-
kova 622,M.L., topeni - elektricky při-
motop,voda měst. vod. Cena pronájmu  
10 000 Kč/měsíc. Kontakt  602 707 801.

VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v 
okolí Chebské. Tel.: 608060230.

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

• Domov pro osoby se zdravotním po-
stižením „PRAMEN“ v Mnichově, hle-
dá pracovníka v sociálních službách. 
Nástup možný ihned. Informace : Ing. 
M. Šumová 602 476 759
POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Hledám práci řidiče SK C karta řidiče, 
profes. Průkaz, psychotesty mám. Tel.: 
737442296.

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

POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Prosím o hezkou válendu s úložným 
prostorem. Levně i  s dovozem domů. 
Tel.:722696222.

PRODEJ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Prodám novou ložnici. Levně. Tel.: 
777309771
• Prodám rozkládací válendu s úlož-
ným prostorem a 2 křesla. Nová, levně. 
Tel.: 723471501.
• Prodám levně cirkulárku a eternitové 
šavlony. Tel.:604718317.
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

• Mladá maminka (41) se 4letou holčič-
kou hledá finančně zajištěného  muže  
ve věku 40 – 44 let pro společný život. 
Tel.: 731949067 (prosím SMS). 

• Mariánskolázeňský pěvecký sbor 
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i 
začínající), kteří by si s námi chtěli za-
zpívat. Tel.:732448400. 

 
  

NEMOVITOSTI ZAMĚSTNÁNÍ

SLUŽBY

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

•  Kavárna Dominik Hlavní 51, Pasáž 
Omega přijme brigádnici pro přípra-
vu a výdej kávy, nápojů, palačinek,  
pohárů a toustů . Tel.:603811747.

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

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

• Pronajmu byt 150 m2 po rekon-
strukci, bez zařízení. Lze rozdělit na 
2 b. jednotky. Tel.: 775541545.

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

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 !

Text inzerátu:
HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 
tel. 605 288 641

Slet čarodějnic na vrchu Krakonoš. Foto David Kurc

Čarodějným róbam věnovaly dámy velkou pozornost. Foto David Kurc

Na Krakonoš se slétly 
čarodějnice

U hotelu Krakonoš v pohádkovém ráji zněla v sobotu 28. dubna hudba 
Starších pánů z Tachova a voněly klobásy. 

Ale hlavně se sem již posedmé slétly čarodějnice z širokého okolí. Dámy se při-
pavují řadu měsíců a jejich kostýmy a líčení byly skutečně úchvatné. Akce bývá již 
tradičně zábavou pro malé i velké.         (David Kurc)

V CEDESu budou besedovat 
s novodobou „Rettigovou“
Centrum denních služeb Mariánské Lázně, denní stacionář pořádá na 
závěr „školního roku“ trénování paměti 2017-2018 besedu s naší no-
vodobou „Rettigovou“ - známou autorkou kuchařských knih Mirkou 
Kuntzmannovou, ve středu dne 30. května od 14:30, v objektu CEDES, 
vedle lékárny LUNA. 

Mirku Kuntzmannovou známe i z jejího pravidelného pátečního vysílání na ČRo 
Plzeň nebo z vaření v TV pořadu Sama doma. Její zatím poslední kuchařka se jme-
nuje Chuť a vůně baroka. Některé kuchařky bude možné si na místě od autorky 
zakoupit a samozřejmě bude i autogramiáda. Pro účastníky trénování paměti v Cen-
tru denních služeb je akce bezplatná, pro ostatní veřejnost je symbolické vstupné ‚ 
30 Kč. Těšíme se na vás.                 Mirka Kuntzmannová a CEDES Mariánské Lázně
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Pohlednice je nejspíš z roku 1900. Svah vpravo dolů je asi částečný návoz, 
má ještě málo stromů. (Sbírka Václav Kohout)

Snímek ze stejného místa z éry tramvaje neexistuje, takže  jsme přeskočili do roku 2017. 
Vzhled domů se příliš nezměnil. Náhodný cyklista sjel z Ruské a jede v protisměru. 

Foto Václav Kohout

Řešení:
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Odysseus (dokončení).  Sedm let strávil Odysseus na ostrově Ógygie, ale ani spo-
lečnost krásné Kalypsó neulehčovala jeho zármutku. Na voru ostrov opustil, překo-
nal poslední bouři a ztroskotal na ostrově krále Fajáků, kde jeho ... (viz 1. tajenka) 
skončila. Král mu pomohl přeplout na rodnou Ithaku. Do svého paláce vstoupil jako 
starý žebrák, vypořádal se s nápadníky své manželky Pénelopy a podle Homéra ze-
mřel po letech, obklopen láskou svých bližních. Zato Seneca předkládá zcela jinou 
verzi jeho smrti. Podle ní ho neúmyslně zabil jeho syn Télegonos, narozený z jeho 
vztahu s Kirké. Prý ho tak potrestali bohové za překročení hranic určených člověku. 
V každém případě byl Odysseus inspirací pro umělce a básníky všech dob. Jeho 
vzrušující … (viz 2. tajenka) uchvacuje čtenáře dodnes.

VODOROVNĚ: A. Slovenský umělecký fotograf; přípravek na čištění zubů; omýt. 
- B. 1. tajenka. - C. Osobní zájmeno; zaťatá ruka; poté; kupovat za pět prstů. - D. 
Moč (medicínsky); součást tužky; český zpěvák; Ludolfovo číslo. - E. Pevný; rolety; 
nádoba na květiny; část ptačího pera. - F. Kmen v Konžské demokratické republice 
(též Akka); ruská polévka; vady; vysokohorská túra. - G. Značka kosmetiky; domác-
ky Eliáš; jihoasijský stromový savec; nádhera. -  H. Homérova báseň; řecké likéry; 
pracovat s pluhem; vozkův povel k zastavení. -  I. 2. tajenka. - J.  Vzor; duchovní 
otec; obě.
SVISLE: 1. Spřádat (knižně); egyptská bavlna. - 2. Tento; končetina; pořádek. - 3. 
České město; pigmentová skvrna; německy „jedna“. - 4. Žádaný; vyrobená z drahé-
ho kovu. - 5. Úrodné místo v poušti; autor Zapadlých vlastenců; značka hliníku. - 6. 
St; značka balené vody; středová čára. - 7. Zkratka atmosféry; nicka; baletní sukén-
ka. - 8. Úsilí; mařit. - 9. Otec; část koupelny; pádová otázka. - 10. Filipínská sopka; 
mul; žlutohnědá barva. - 11. SPZ Olomouce; domácí zvířata; zahalovat. - 12. Pra-
covní skupina; trať. - 13. Trhat; odnímat; římská šestka. - 14. Antiblokovací systém  
(zkratka); lis; základní číslovka. - 15. Starší pohodlný muž; eso.
Nápověda:  afifi, Stacho, zama.
Řešení křížovky posílejte do 5. června 2017 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně 
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz
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Hlavní u knihovny 
Původní název Bahnhofstrasse (Nádražní ulice), protože vedla k ná-
draží, či chcete-li od nádraží. Pohled  je směrem do lázeňské čtvrti. 

V ulici je slabý provoz, snad je před sezónou, či po sezóně. Vpravo, kde je zá-
bradlí, bude zakrátko jezdit tramvaj (1902 - 1952). Budova zcela vpravo je LIL. 
Dřevěné sloupy vpravo jsou pro telefon a telegraf. Stromy uprostřed zmizí kol 1970, 
ty vpravo (ve svahu) rostou dones. Zajímavý je dům zcela vlevo, ten na staré po-
hlednici stojí samostatně, později bude včleněn do dnešního rohového domu.  

(Václav Kohout)

INZERCE, REKLAMA, 
PARTNERSTVÍ NOVIN
B 775 980 988, e-mail: inzercemlnoviny@seznam.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

Nabízíme kompletní pohřební služby 
a odborné kamenické práce

Pohřební služby 775 57 73 73 info@pohrbyvalko.cz
Kamenictví 775 63 04 50

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)

info@vasekamenictvi.cz


