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Î  Trolejbusy: Ovzduší nebylo 
	 jediným	důvodem	dotačního	 
	 neúspěchu
Î  Zdejší	prameny	dávají	energii	
	 a	navracejí	zdraví	již	200	let
Î  Bývalý	vojenčák	je	opět	otevřen.		
	 Ponese	název	Nabokov
Î  Galerie	Goethe	patřila	Vítězslavu	
 Eiblovi
Î  František	Škůrek	je	kuchařskou		
	 legendou
Î  Zprávy	ze	sportu	a	kultury

V tomto čísle si přečtete:

Budova mariánskolázeňské radnice. Foto David Kurc

NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK pro Mariánské Lázně a okolí                                 www.tvml.cz

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)

Radnici čeká rekonstrukce. 
Politici se přou, kdo za to může

V roce 2022 by se mohli mariánskolázeňští občané dočkat opravené radnice. Rekonstrukci historické budovy 
z roku 1878 odsouhlasili loni zastupitelé. Vede se polemika, jakou měrou se do stávajícího stavu promítlo stá-
ří budovy a jakou politici. Dlouhodobě se objekt potýká s vlhkostí a v posledních letech také s dřevomorkou.

“Obecně	se	dá	říci,	že	stav	objektu	je	dán	historií,	kterou	
prošel	od	svého	vzniku	až	doposud,”	uvedl	za	odbor	investic	
Stanislav	 Pajer.	V	 roce	 1900	 byla	 budova	 zvýšena	 o	 jedno	
patro.	 V	 letech	 1956	 až	 1960	 prošel	 objekt	 částečnou	 re-
konstrukcí	 a	přestavbou.	Další	dílčí	úpravy	byly	prováděny	 
i	 v	 sedmdesátých	 a	 osmdesátých	 letech	 20.	 století.	 Po	 roce	
1990	už	pak	žádné	zásadnější	zásahy	do	budovy	činěny	ne-
byly.	“Takže	je	možné	konstatovat,	že	stav	budovy	odpovídá	
stáří	 a	 množství	 investičních	 prostředků	 do	 ní	 vložených,”	
doplnil	 Pajer.	 Zatím	 hlavními	 zjištěnými	 příčinami	 špatné-
ho	 technického	 stavu,	 především	 stropních	 konstrukcí,	 jsou	
vlhkost	 zdiva	a	dřevomorka.	 “Zvýšená	vlhkost	v	objektu	 je	
dána	opět	jednak	tím,	jak	byl	objekt	postaven	-	absence	izola-
cí	proti	zemní	vlhkosti	-	a	z	části	též	zatékáním	poškozenými	
konstrukcemi,”	přiblížil	Pajer.
Starosta	 Martin	 Kalina	 (Piráti)	 se	 k	 problematice	 odmítl	

vyjádřit.	 Pouze	 odkázal	 na	 svého	místostarostu.	 Část	 vedení	
města	míní,	že	za	současný	stav	radnice	může	liknavý	přístup	
předešlých	 vedení.	 Dvojnásobný	 starosta	 a	 nynější	 místosta-
rosta	 Luděk	Nosek	 (Volby	 94-2014)	 uvedl,	 že	 se	 dlouhodo-
bě	ví,	že	chybí	výtah,	že	by	bylo	potřeba	opravit	střechu	a	že	
sklep	 je	 trvale	 vlhký,	 ale	 názor	 o	 liknavosti	 nesdílí.	 “Mohu	
zcela	 odpovědně	 říct,	 že	 v	 prvních	 letech	 porevolučních	 ani	 
v	letech	dalších	se	nehovořilo	o	nutnosti	rekonstrukce	radnice.”

Budova radnice nebyla pro současné vedení prioritou 
- Část	opozice	naopak	poukazuje	na	přístup	některých	členů	
stávajícího	vedení	města,	že	kritizují	své	předchůdce,	přitom	
sami	mnoho	zásadního	neučinili	a	především,	že	řešení	rad-
nice	 ani	 nezahrnuli	 mezi	 priority	 do	 svého	 programového	
prohlášení.	“Naopak,	za	dobu	té	naší	vlády	jsme	byli	jediní,	
za	těch	posledních	30	let,	kdo	skutečně	začal	s	těmi	statický-
mi	posudky,	 se	 sondami	 a	 s	 opravou	některých	 částí	 budo-
vy,”	uvedl	někdejší	 starosta	Petr	Třešňák	 (Piráti).	Že	 řešení	
radnice	 nebylo	 součástí	 programového	 prohlášení,	 potvrdil	
pirátský	místostarosta	Vojtěch	 Franta:	 “Jsme	 v	 situaci,	 kdy	
odbor	investic	řeší	prioritní	témata,	která	nebyla	součástí	pro-
gramového	prohlášení	rady,	například	stav	budovy	radnice.”	
Mezi	jedenasedmdesáti	prioritami,	které	si	vedení	města	samo	
pro	toto	funkční	období	stanovilo	k	řešení,	se	budova	radnice	
skutečně	vůbec	neobjevuje.	Podle	prvního	místostarosty	Luď-
ka	Noska	(Volby	94-2014)	vedlo	ke	zvýšené	aktivitě	v	 této	
problematice	až	výrazné	zhoršení	technického	stavu	objektu.	
“První	náznaky	opravdové	nutnosti	opravit	radnici	z	gruntu,	
se	objevily	před	několika	lety,	konkrétně	před	třemi	lety,	kdy	
se	 přišlo	 na	 dřevomorku,	 což	 byl	 obrovský	 posun	 dopředu	 
v	tomto	konání,”	uvedl	Nosek.	V	současné	době	probíhá	vý-
běr	 zpracovatele	 projektové	 dokumentace	 pro	 rekonstrukci.	
Ten	by	měl	být	znám	do	konce	letošního	srpna.			(Jiří Škroch)
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SPECIÁL K ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Bývalý vojenčák je opět otevřen. 

Ponese název Nabokov
Novou lázeňskou sezónu vítali po celém městě. V sousedství Zpívající 
fontány v nedaleké Ibsenově ulici proběhla 11. května slavnost hned 
dvojí. Kromě sezóny zde také slavnostně otevírali nový hotelový kom-
plex Nabokov. Mariánskolázeňští občané jej spíše znají asi jako Vojen-
ský lázeňský ústav. 

Slavnostní pásku zrekonstruovanému objektu přestřihl majitel Salav Zaynalabi-
dov společně s ředitelem hotelu Ralfem Krajewskim a starostou Martinem Kalinou. 
Seskupení celkem sedmi budov procházelo v posledních desetiletích dílčími rekon-
strukcemi a objekty byly dlouhodobě uzavřeny. Nepřehlédnutelný byl zejména roky 
rozestavěný železobetonový skelet domu Imperial naproti bývalé hudební škole. 
“Železobetonová představba se skleněnou fasádou, vznikla už za doby armády  
a my jsme ji akorát dovedli do dnešního stavu,” uvedl k prosklené fasádě za hotel 
Nabokov Miroslav Hešík. V domě Poeta, který je jedním z objektů tvořících lázeň-
ský komplex, se v minulosti léčil i ruský spisovatel Vladimir Vladimirovič Nabokov, 
po kterém nyní nese hotel jméno. S nadsázkou se zde setkává hned kvarteto známých 
literátů. Grandhotel Nabokov se totiž nachází v Ibsenově ulici a dvě nejkomfortnější 
apartmá nesou názvy Goethe a Chopin. O slavnostní otevření byl nebývalý zájem i ze 
strany veřejnosti. Během víkendu otevřených dveří využilo komentované prohlídky 
několik stovek mariánskolázeňských návštěvníků.                                   (Jiří Škroch)

Slavnostní otevření Grandhotelu Nabokov - bývalý “vojenčák”. Foto David Kurc

Jiří Kubíček (vlevo) vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze 
na zahájení lázeňské sezóny 2018. Foto David Kurc

Pramencova stezka lákala. 
Foto Mirka Tlučhořová

NBS, vedoucí Tomáš Stich. Foto Petr Čech

Ředitelka Libuše Hoyerová a Václav Kohout u galerie 
s fotografiemi a grafikami Jany Rygolové. 

Foto Jana Drahokoupilová

Kopretinky z Jihu, v pozadí zleva Marie Kobesová, ředitelka Libuše Hoyerová,
Václav Kohout. Foto Helena Vondráčková

Kolonáda plná hudby, 
zpěvu a tance 2018

Po několika letech se dočkali žáci i učitelé ze ZUŠ Fryderyka Chopi-
na opravdu zářivé neděle, která byla jako stvořená pro celodenní pro-
gram. Již pojedenácté patřila kolonáda v Mariánských Lázních hudeb-
ním a tanečním souborům. 

Historie tohoto programu se začala psát v roce 2008, kdy Mariánské Lázně slavi-
ly 200 let od svého založení. Později se program ZUŠ Fryderyka Chopina stal sou-
částí oficiálního zahájení sezóny v Mariánských Lázních. Jeho konání se posunulo 
o týden. Počasí v Mariánských Lázních bývá v květnu hodně proměnlivé, a tak si 
všichni účinkující letošní neděli zalitou sluncem opravdu užili. Program začal před 
hotelem Bohemia vystoupením Dechového orchestru mladých a mažoretek, pokra-
čoval pochodem na kolonádu. Zde v průběhu dne vystoupilo postupně 15 hudebních 
a tanečních souborů. Část z nich také v kostele u kolonády na koncertu, který se 
konal od 17:15 hodin. Program celého dne vyvrcholil opět na kolonádě, kdy v or-
chestřišti vystoupili postupně saxofonisté a akordeonisté. O finále krásného, téměř 
letního večera se postaral opět DOM s mažoretkami.            (Petr Čech)

Den Evropy se vydařil
Tradiční oslava Dne Evropy se letos konala v rámci slavnostního za-
hájení dvousté lázeňské sezóny v Mariánských Lázních. Bohatý pro-
gram navštívily za nádherného slunečného počasí nejen na kolonádě, 
ale prakticky po celém městě tisíce návštěvníků. 

,,Jsme rádi, že jsme mohli Den Evropy oslavit zde v Mariánských Lázních při 
takto významné události a k tomu při dvoustém výročí. Akce se z hlediska návštěv-
nosti i počasí velmi vydařila,“ dodal Tomáš Melč z Evropské komise, pořadatel 
Dne Evropy.

Den Evropy přivítala i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová  
a mnohé další významné osobnosti, které navštívily dvoustou lázeňskou sezónu. 
Den Evropy slavnostně zahájil za Kancelář Evropského parlamentu její vedoucí 
Jiří Kubíček.

U stánku Kanceláře Evropského parlamentu se mohli návštěvnici nechat vyfotit 
ve fotobudce s mnoha rekvizitami a získat tak domů na památku exkluzivní fotogra-
fii. Návštěvníci si rovněž mohli odnést řadu materiálů a informací o Evropském par-
lamentu a o Evropské unii. Připravena byla i řada zajímavých soutěží o atraktivní 
ceny. V závěru Dne Evropy se lidé přesunuli do Jižní Karolíny na začátek 20. století 
a vychutnali si skvělý tanec charleston. Zájem vzbudilo i taneční vystoupení mari-
ánskolázeňské skupiny Wanted, která v rámci Dne Evropy předvedla své umění.

(Tisková zpráva)

První kroky po Pramencově stezce
O víkendu slavnostního zahájení lázeňské sezóny byla zpřístupněna 
naučná stezka pro děti i rodiče – Pramencova stezka. Návštěvníky  
i místní obyvatele seznamuje s 11 nejznámějšími prameny, jejich půso-
bením, dává tipy na zajímavosti v okolí i jednoduché úkoly. 

Je určena převážně dětem do 10 let. Na své 
si však přijdou všichni, kdo se chtějí hravou 
formou dozvědět, co znamenají dosavadní 
informační tabulky se záznamem chemické-
ho složení pramenů. Stezka bude v provozu 
do 31. října 2018.

První kroky po stezce absolvovali žáci  
5. C ze ZŠ Jih s paní učitelkou Dagmar Vo-
patovou. Na jejich túru postupně navázali 
další účastníci lačnící jak po informacích, tak 
po zasloužené odměně. Ta na všechny aktiv-
ní a pozorné průzkumníky čeká stejně jako 
tištěné mapy v Infocentru města Mariánské 
Lázně. Pozitivní odezva ovšem přichází ne-
jen od dětí. Nadšení jsou i rodiče a prarodiče. 
„Do Mariánských Lázní jezdíme každý rok. 
Pramencova stezka nás uchvátila. Konečně 
jsme se dozvěděli, na co který pramen slou-
ží. A s radostí plníme i úkoly. I když jsou pro 
děti. Brzy přivezeme vnoučata,“ uvedl s úsměvem na rtech manželský pár z Prahy. 

Pramencovu stezku připravilo rodinné centrum Domeček z Vrbiček za podpory 
Karlovarského kraje, města Mariánské Lázně a dalších sponzorů a podporovatelů. 

(Mirka Tlučhořová)

V Domově pro seniory a domě
s pečovatelskou službou zahajovali sezónu

Pod zkušenou taktovkou ředitelky Domova pro seniory a domu s pe-
čovatelskou službou Libuše Hoyerové se v pátek 11. května konala ve 
jmenovaném zařízení vernisáž výstavy starých fotografií Mariánských 
Lázní s názvem Mariánské Lázně včera a dnes. 

Obě organizátorky - jme-
novaná ředitelka a Helenka 
Vondráčková - neponechaly 
nic náhodě, vše bylo pečlivě 
připraveno od slavnostního 
antré Libuše Hoyerové a Vác-
lava Kohouta až po jeho závě-
rečné povídání o fotografiích, 
které zapůjčil ze své sbírky. 
Mezitím se senioři potěšili  
s nejmenšími a o něco větší-
mi mažoretkami z Jihu, které 
pod vedením Marie Kubínové 
vyplnily program odměněný 
mohutným aplausem. Několik 
slov a požehnání pronesl opat 
Tepelského kláštera Mons. 
Filip Zdeněk Lobkowicz O. 
Praem. Od ředitelky zařízení 
jsme se dozvěděli, že dvace-
ti fotografiemi vystavenými 
v jídelně by výstava neměla 
končit, měla by pokračovat 
další sérií snímků z historie 
města. „Fotografie nám maji-
tel ponechal hlavně proto, že  
v domovech seniorů se má stále tříbit pozornost a rozvíjet paměť, a to se prostřed-
nictvím fotografií města děje. Reminiscenční terapie je jedna z nejvýznamnějších. 
Fotky budou viset na různých místech našeho domova a naši klienti si budou 
moci vybrat, kterou chtějí na svůj pokoj. To vše si můžeme dovolit díky sponzo-
rům, kteří zaplatí tisk a případné rozmnožování fotografií. V jídelně jsou na liště 
umístěny také grafiky Jany Rygolové, i ty nám dovolila množit a my tak máme 
na výzdobu 3 typy obrázků, které budou zdobit naše zařízení – od pana Slámy  
z Brna (v přízemí), od Václava Kohouta a od Jany Rygolové, která zde má mamin-
ku. Výstava je otevřená, může přijít kdokoliv i z veřejnosti až do 17.00. A protože 
jsme si konečně našetřili na lišty a vznikla tak podle našeho přání malá výstavní síň, 
může se přihlásit každý, kdo by měl zájem zde vystavovat. Zpříjemní tak život na-
šim klientům a my je rádi přivítáme.“                                     (Jana Drahokoupilová) 

Zleva Místostarosta Luděk Nosek, poslanec Ivan Bartoš s manželkou, 
hejtmanka Jana Vildumetzová, poslanec Petr Třešňák

Křest nové publikace Dějiny města v obrazech. Vlevo starosta Martin Kalina, 
vpravo autor knihy Jaromír Bartoš. Foto David Kurc

Uvnitř fotospeciál 
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U Lesního pramene káceli hlava nehlava. 
Spíš nehlava. Hlava asi nepracovala, když 

nechali stát nalomené dubisko, opřené šikmo 
korunou o své soudruhy. Hrozí nejen pádem 
kmene, ale i zřícením velké ulomené větve 
zachycené v koruně. Foto i text Jan Fišák

Hudba pro fontánu ukončuje slavnostní ceremoniál zahájení 200. lázeňské sezóny. Foto David Kurc

Ilustrační snímek. Foto David Kurc

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Trolejbusy: Ovzduší nebylo jediným 

důvodem dotačního neúspěchu
Podpora z ministerstva, která by pomohla vyřešit otázku, zda zachovat trolejbusy, se nekonala. Mariánské 
Lázně na dotační peníze nedosáhly. Už při podání žádosti ale město vědělo, že nesplňuje dvě z hodnocených 
kritérií. Západočeské lázně nejsou součástí integrovaného dopravního systému a ani se nenacházejí v regi-
onu se zhoršenou kvalitou ovzduší.  
Lázeňské	město	ve	věcném	hodnocení	získalo	cel-

kem	70	z	maximálních	90	bodů.	“Byl	takový	přetlak	
podaných	žádostí,	že	i	některé	firmy,	které	poptávaly	 
a	dosáhly	plného	počtu	bodů,	tak	stejně	tu	dotaci	ne-
dostaly,”	konstatoval	lázeňský	starosta	Martin	Kali-
na	(Piráti).	Převis	poptávky	žadatelů	nad	uvolněnými	
penězi	 potvrdila	 i	 zpráva	 z	ministerstva	 pro	místní	
rozvoj.	Naopak	se	neshoduje	informace,	že	by	žadatel	 
s	maximálním	 počtem	 90	 bodů	 neuspěl.	 “Poslední	
podpořený	 projekt	 získal	 ve	 věcném	hodnocení	 80	
bodů,”	uvedl	mluvčí	ministerstva	Vilém	Frček.
Přestože	 doposud	 nebyl	 tento	 aspekt	 příliš	 pre-

zentován,	 faktem	 je,	že	projekt	Mariánských	Lázní	
ztratil	polovinu	z	20	nezískaných	bodů	za	kritérium,	
že	bude	realizován	v	rámci	systému	integrované	do-
pravy.	Toho	Mariánské	Lázně	součástí	nejsou.	Na-
opak	častým,	až	výmluvným	způsobem	se	 	skloňo-
vala	ztráta	deseti	bodů	za	hledisko	čistého	ovzduší.	
“Za	toto	kritérium	lázeňský	projekt	body	nezískal,	protože	ani	nemohl.	Není	totiž	realizován	v	příslušné	oblasti	se	zhoršenou	
kvalitou	ovzduší,	které	stanovují	pravidla	výzvy,”	vysvětlil	mluvčí	ministerstva.
Pravidla	a	hodnotící	kritéria	znali	uchazeči	o	dotaci	již	při	podání	žádosti,	tedy	v	roce	2016.	“My	jsme	do	toho	rizika	šli	

i	s	tím,	že	víme	předem,	že	budeme	handicapovaní,	protože	máme	čisté	životní	prostředí,	ale	zkusili	jsme	to	a	opravdu	jsme	
nečekali,	že	se	nedostane	i	na	některé	uchazeče,	kteří	splnili	všechny	podmínky,”	uvedl	starosta	Martin	Kalina.	Jakým	směrem	
by	se	měla	ve	městě	ubírat	veřejná	doprava,	by	mohla	napovědět	nyní	připravovaná	koncepce	společnosti	Městská	doprava	
Mariánské	Lázně	s.r.o.		 	 	 	 	 	 	 																						(Jiří Škroch)

Zdejší prameny dávají energii a navracejí 
zdraví celým generacím již 200 let

Od vyhlášení Mariánských Lázní veřejným lázeňským místem uplynou letos již dvě staletí. Významné ju-
bileum se proto stalo ústředním tématem letošních oslav vítání nové lázeňské sezóny. O víkendu 11. až 13. 
května vystoupilo na třech scénách přes 500 účinkujících. 

“Doufám,	 že	 se	 nám	 poda-
řilo	 zajistit	 tuto	 akci	 důstojně	
a	 to	 ke	 spokojenosti	 všech	
zúčastněných,	kteří	prožili	pří-
jemný	víkend,	na	který	budou	
ještě	 nějakou	 dobu	 v	 dobrém	
vzpomínat,”	 uvedla	 za	 pořada-
telskou	 společnost	 Alena	 Havr-
dová.	Jednatelka	městského	Kul-
turního	 a	 informačního	 servisu	
dodala,	 že	 náklady	 za	 tuto	 akci	
přesáhly	dva	miliony	korun.
Hlavní	 program	 zahájila	

sobotní	mše	 svatá,	 která	 zcela	
zaplnila	 kostel	 Nanebevzetí	
Panny	 Marie.	 Tlukot	 zvonů	
poté	předznamenal,	že	se	pro-
cesí	 vydá	 od	 kostela	 směrem	
ke	 Křížovému	 pramenu.	 Pro	

sezónu	2018	požehnal	léčivému	působení	pramenů	opat	tepelského	kláštera	Jeho	milost	Filip	Zdeněk	Lobkowicz.	Za	zvuku	
fanfár	začal	oficiální	ceremoniál,	během	kterého	popřáli	Mariánským	Lázním	úspěšnou	lázeňskou	sezónu	starosta	Martin	Kali-
na,	ředitel	Léčebných	lázní	Lev	Novobilský,	ale	také	hejtmanka	Karlovarského	kraje.	“Je	mi	ctí,	že	jsem	mohla	dát	záštitu	nad	
dvoustým	zahájením	lázeňské	sezóny	zde	v	Mariánských	Lázních,”	uvedla	v	projevu	hejtmanka	Jana	Vildumetzová.	Společnou	
záštitu	nad	letošním	zahájením	převzal	také	předseda	výboru	pro	veřejnou	správu	a	regionální	rozvoj	Poslanecké	sněmovny	
Ivan	Bartoš.	“Zdejší	prameny	už	200	let	dávají	energii	a	navracejí	zdraví	celým	generacím.	Je	vidět,	že	je	o	ně	dobře	pečováno	
a	že	jsou	právem	považovány	za	největší	bohatství,”	uvedl	v	projevu	Bartoš.	Během	slavnostního	aktu	pokřtili	starosta	města	
s	autorem	publikace	Jaromírem	Bartošem	vodou	z	Křížového	pramene	novou	knihu	Dějiny	města	v	obrazech.	Slavnostní	za-
hajovací	ceremoniál	poté	oficiálně	ukončila	Hapkova	Hudba	pro	fontánu.	Sobotním	tahákem	víkendového	programu	pak	byl	
večerní	koncert	rockové	kapely	Tata	Bojs.		 	 	 	 	 																																										(Jiří Škroch)

Mikrojesle ve Čtyřlístku 
pomáhají maminkám

V prvním patře hlavní pošty se už  
5 let ozývají dětské hlasy a smích. Na-
šla tam své sídlo první soukromá zá-
kladní škola v Mariánských Lázních. 
Díky	snaze	ředitelky	Lucie	Strakové	

se	podařilo	vybudovat	i	nové	mikrojes-
le,	které	nabízejí	pomoc	rodinám	s	dětmi	
od	6	měsíců	do	4	let.	Za	5	let,	po	které	
škola	 funguje,	 se	 toho	mnoho	změnilo.	
Tenkrát	 začínali	 s	 6	 dětmi,	 dnes	 jich	
mají	50	a	již	ve	všech	ročnících	od	1.	do	
9.	třídy.	Letos	vycházejí	první	absolven-
ti	této	školy.	Všichni	žáci	devátého	roč-
níku	udělali	přijímací	zkoušky	a	dostali	
se	na	střední	školy	od	Mariánských	Láz-
ní	až	po	Plzeň.	Do	1.	třídy	je	od	září	ná-
sledujícího	školního	roku	nově	zapsáno	
10	 dětí.	 Pro	 rodiče	 znamená	 soukromá	
škola	náklady	2	400	Kč	měsíčně. 
Lesní	školka	funguje	s	maximálním	

počtem	15	dětí,	denně	si	je	ráno	odvá-
dějí	 od	 Eko	 akvária	 do	 areálu	 Přírod-
ního	 parku	 Prelát,	 kde	 mají	 zázemí.	
„O	tento	typ	školky	je	stále	zájem	o	to	
větší,	že	jsme	zařazení	do	rejstříku	škol	
jako	 jediná	 lesní	 školka	 v	 Karlovar-
ském	 kraji,“	 dodala	 ředitelka.	 Obědy	
dovážejí	 z	 Bio	 Vegetky.	 Rodičovské	
finanční	 náklady	 na	 lesní	 školku	 jsou	 
2	500	Kč	za	měsíc.
Pod	 Rodinné	 centrum	 Čtyřlístek	

spadají	 už	 zmíněné	 mikrojesle,	 které	
jsou	 umístěny	 ve	 2.	 patře	 hlavní	 poš-
ty.	Mohou	tam	být	zároveň	maximálně	 
4	děti.	 Příchod	 a	 odchod	 je	 volný,	 dě-
tičky	tam	nemusí	být	celý	týden,	ani	8	
hodin	 denně,	 zkrátka	 dle	 potřeby	 ma-
minky,	ta	ale	musí	dodat	potvrzení	o	za-
městnaneckém	poměru,	studiu	či	rekva-
lifikaci.	Je	to	určitě	velká	pomoc,	hlavně	
pro	matky	samoživitelky.	Není	pochyb,	
že	Základní	škola	a	lesní	mateřská	škola	
Čtyřlístek	 je	 atypické	 školské	zařízení.	
Děti	jsou	tam	velmi	spokojené	a	vzhle-
dem	k	jejich	počtu	je	možný	individuál-
ní	přístup.											(Jana Drahokoupilová)

U Lesního pramene 
káceli hlava nehlava
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Turecká kavárna – Robert Thomas (2010). 
Jednoaktovka Ministr ze zlata – Luboš Ko-
vařík, Ivana Dobrovolná. Foto archiv DLT

Podle zbytku jména návštěvníci nepoznají, že jde o jednoho ze zakladatelů Mariánských 
Lázní. Foto Jana Drahokoupilová

Bývalá chátrající márnice vypadá dnes daleko lépe, ale kolumbárium ještě schází.
 Foto Jana Drahokoupilová
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Opravy hřbitova: Jak se plní usnesení rady
Rada města doporučila v červenci roku 2012 zastupitelstvu postupně uvolňovat finanční prostředky na opravy jednot-
livých objektů hřbitova v celkové výši 1.400.000 korun včetně DPH. Tehdejší místostarosta Horký řekl. „Na hřbitově, 
kde je nyní správcem TDS, se léta neinvestovaly peníze do chátrajících budov a vybudování kolumbária. TDS proto 
připravilo přehled jednotlivých potřebných oprav i s prioritami a postupně, jak rozpočet města dovolí uvolňovat pro-
středky, budou se investice realizovat.“
Provedené	investice	přiblížil	jednatel	Technického	a	dopravního	servisu.	„O	částkách	vydaných	na	opravu	hřbitova	má	pře-

hled	odbor	investic	a	dotací.	Některé	práce	objednával	i	odbor	životního	prostředí	a	práce	prováděly	další	firmy.	TDS	upravoval	
hrob	Skalníka	a	budovy	kompletně,	včetně	WC.	Opravovaly	se	i	zdi	hřbitova	a	hroby	
poničené	vichřicí,”	uvedl	Daniel	Javůrek,	jednatel	TDS.
Byly provedeny následující práce: 
•	Zřízení	a	kompletní	oprava	veřejných	WC	a	odpočívárny.	Opravy	vnitřních	omítek,	
fasády,	provedení	kanalizace,	instalace	zařizovacích	předmětů.

•	Oprava	 bývalé	 márnice.	 Provedení	 vnitřních	 omítek,	 oprava	 fasády,	 střechy,	 
vstupních	dveří.

•	Kompletní	oprava	hrobu	Skalníka	a	jeho	potomků.
•	Kompletní	oprava	náhrobku	familie	Opitz.
•	Opravy	vstupních	bran	a	bran	na	vojenský	hřbitov.	Opravy	omítek	a	kovových	
	 prvků.	Oprava	dřevěné	brány.
•	Opravy	areálu	obřadní	síně.	Opravy	dlažeb,	nátěry	dřevěných	konstrukcí,	opravy	
střechy.

•	Průběžné	opravy	cest.
Plánují	se	další	opravy	cest,	opravy	plotů,	případné	opravy	hrobů	a	náhrobků	význačných	občanů	Mariánských	Lázní.	Při	

návštěvě	hřbitova	a	prohlídce	jmenovaných	oprav,	určitě	změny	poznáte.	Jen	panu	Skalníkovi	kamsi	zmizelo	kousek	příjmení.	
K	dokonalosti	tomuto	místu	posledního	odpočinku	ještě	mnohé	chybí	a	vynaložené	peníze	určitě	nebyly	poslední.	

(Jana Drahokoupilová)

Ohlédnutí za 
Lubošem Kovaříkem
Jestli byl někdo spolehlivý a přesný, 
byl to on. Ať už to bylo v ochotnic-
kém divadle, nejprve v Chodové Pla-
né a později v Divadle lidové tvorby 
v Mariánských Lázních, nebo v orga-
nizované sportovní činnosti v Lesním 
závodě v Plané, kde pracoval, všude 
patřil mezi ty, na něž se ostatní mohli 
obrátit s důvěrou.

V	DLT	působil	od	roku	1963	nepře-
tržitě	jako	herec,	režisér	a	později	i	jako	
předseda	 našeho	 divadelního	 souboru.	
Divadlo	měl	velmi	rád.	Od	této	činnos-
ti	 ho	 neodradily	 ani	 životní	 katastrofy	 
v	 jeho	 rodině	 –	 tragická	 ztráta	 naděj-
ného	syna,	později	úmrtí	manželky,	po	
létech	pak	odchod	druhého	syna	a	také	
druhé	manželky.	Všechno	dokázal	pře-
konat,	 a	 ačkoliv	 sám	 byl	 velmi	 vážně	
nemocen,	 až	 do	 konce	 života	 neztratil	
zájem	 o	 činnost	 našeho	 souboru.	 Patří	
mezi	ty,	kteří	právem	stáli	po	léta	v	čele	
této	záslužné	ochotnické	činnosti,	 jako	
byli	 Neústupný,	 Hahn,	 Krejčí,	 Mašek,	
Jauris,	 Jokl,	 Vít,	 Hněvkovská,	 Kova-
říková,	 Sloupová,	 Slezáková	 a	 mnoho	
dalších.	Dnes	už	mezi	ně	patří	 i	Luboš	
Kovařík.	Čest	jeho	památce!

(Za soubor DLT Otakar Zíma 
a Alena Hálová)

Opravy hřbitova 2012 - 2017 

2012 361.000 Kč

2013 751.000 Kč

2014 611.300 Kč

2015 554.000 Kč

2016 516.900 Kč

2017 654.400 Kč

Celkem 3.448.300 Kč

Vzduchoplavec 
Kráčmera znovu ožil

V sobotu 12. května měli hosté, kteří 
se zúčastnili zahájení lázeňské sezó-
ny v Mariánských Lázních, možnost 
zhlédnout na Malé scéně domu Cho-
pin film Kdo nebyl v Mariánských 
Lázních, jako by nebyl. 
Tento	patnáctiminutový	film	vytvoři-

li	 žáci	 ZŠ	Úšovice	 se	 svými	 pedagogy	 
v	 rámci	 projektu	Vzduchoplavec	Kráč-
mera	 ve	 spolupráci	 s	 Českou	 televizí.	
Nejen	 na	 filmu,	 ale	 na	 spoustě	 dalších	
věcí	–	napsání	deníku,	vytvoření	vzdělá-
vacích	panelů,	vytvoření	scénáře	pro	film	
České	 televize,	 naučení	 se	 práce	 s	mo-
derní	 filmovou	 technikou,	 střihačským	
programem	atd.	–	se	podílelo	celkem	20	
žáků,	pedagogové	–	Alena	Hálová,	Věra	
Kučavová.	A	že	tato	více	než	roční	práce	
na	projektu	zanechala	v	žácích	hluboké	
zážitky,	dokazuje	to,	že	se	na	„své	dílo“	
přišli	podívat	i	samotní	aktéři.	Škoda	jen,	
že	ostatních	hostů	bylo	v	tento	den	málo.	

(Alena Hálová, Věra Kučavová)
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Všichni získali diplom a pěkné ceny. Foto Alena Hálová

Delegace z Malvern. Foto archiv městská knihovna

Tobiáš Krügel. Foto Lukáš Kučera
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Dráček přivezl 
zlato a stříbro

Robotický klub z lázní již po šesté 
zvítězil.
Desátý	 ročník	 soutěže	 robotů	 	 „Ro-

botem	rovně	–	autíčka	v	parku“	proběhl	 
v	Písku	v	sobotu	12.května.	Letos	jsme	
se	 zúčastnili	 pouze	 v	 dětské	 kategorii	 
s	vozítky,	která	nejsou	vybavena	elek-
tronickou	navigací.	Cílem	 tohoto	klání	
je,	 aby	 robot	–	autíčko	bez	zásahu	ob-
sluhy	projelo	rovnou	trať	v	délce	314	m 
po	 parkové	 cestě.	 Nutno	 podotknout,	
že	 autíčko	 se	 nesmí	 ovládat,	 musí	 jet	
zcela	samostatně.	Zdá	se	 to	 jako	lehký	
úkol,	 ale	 ze	 zúčastněných	 deseti	 týmů	
byla	nejdelší	ujetá	vzdálenost	75	m.	To	
se	podařilo	našemu	stroji	„Líný	blesk“,	
který	poslal	na	trať	Lukáš	Aubus.	A	ten-
to	výkon	stačil	na	první	místo	v	soutěži.	 
V	těsném	závěsu	za	ním	skončil	na	dru-
hém	místě	náš	další	stroj	nazvaný	„Šnek“	
se	72	ujetými	metry	v	režii	Matěje	Po-
láka.	Na	šestém	a	sedmém	místě	se	pak	
umístili	Petr	Graulich	a	Robert	Blovský.	
Této	soutěže	se	pravidelně	účastní	děti	
kroužku	elektroniky	a	počítačové	robo-
tiky	při	Městském	domu	dětí	a	mládeže.																																																																																																					
Bližší	 informace	 o	 této	 soutěži	 a	 foto-	
galerii	lze	získat	na	stránkách	organizá-
torů	–	www.kufr.cz.						(Irena Bornová, 

ředitelka MěDDM Dráček)

Tobiáš Krügel hájil 
barvy lázeňského 

gymnázia
Ve čtvrtek 26. dubna proběhlo v Pra-
ze celostátní kolo konverzační soutěže  
v německém jazyce. Soutěž se tradič-
ně konala v Goethe Institutu a probí-
hala ve třech kategoriích. Účastnily 
se jí více než tři desítky soutěžících  
z celé republiky. 
V	kategorii	 IIC	výborně	 reprezento-

val	 Gymnázium	 a	 obchodní	 akademii	
Mariánské	Lázně	žák	Tobiáš	Krügel	z	ter-
cie.	 Dle	 jeho	 slov	 pro	 něj	 byla	 soutěž	
nezapomenutelným	 zážitkem	 a	 velkou	
zkušeností.	 Tobiášovi	 děkujeme	 za	 re-
prezentaci	školy	a	přejeme	mnoho	úspě-
chů	v	dalších	ročnících	soutěže.						

(Lukáš Kučera, pedagog)

Knihovnu navštívila delegace z britského Malvern
Vážení a milí čtenáři Mariánskolázeňských novin i knihovny, rádi bychom se s vámi podělili o krásný zá-
žitek, který jsme v knihovně prožili v pondělí 14. května v rámci návštěvy z partnerského města Malvern.
Do	 knihovny	 zavítala	 mezi-

národní	 návštěva	 z	 partnerského	
města	 Malvern,	 v	 čele	 se	 starost-
kou	města	Cynthií	 Palmer	 a	 před-
sedou	 partnerské	 komunity	 Ianem	
Hopwoodem	 a	 dalšími	 delegáty	 
v	 celkovém	 počtu	 7	 členů.	 Strá-
vili	 jsme	 společně	 příjemné	 do-
poledne,	 během	 kterého	 jsme	 si	
prošli	 celou	 knihovnu,	 povída-
li	 jsme	 si	 o	 svých	 zkušenostech	 
a	seznámili	hosty	s	provozem	naší	
knihovny.	 Celé	 dopoledne	 jsme	
završili	 převzetím	 daru	 v	 podobě	
obrazu	historické	lokomotivy	a	uni- 
kátních	 aut	 značky	 Morgan	 slo-
ženého	 z	 puzzlí,	 který	 za	 ně-
kolik	 dní	 bude	 zdobit	 chodbu	
knihovny.	 Tato	 auta	 se	 ručně	
vyrábějí	 v	 městečku	 Malvern,	
na	 což	 jsou	 jeho	 obyvatelé	 náležitě	 hrdí.	 My	 jsme	 na	 oplátku	 partnerům	 předali	 zarámovanou	 dobovou	 fotografii	 naší	
krásné	 knihovny.	 Paní	 starostka	 nám	 také	 napsala	 přání	 a	 pozdrav	 do	 pamětní	 knihy,	 kterého	 si	 velmi	 ceníme.	 Jed-
ná	 se	 totiž	 o	 první	 zápis	 po	 40	 letech	v	 této	 knize.	Český	doprovod	 a	 organizační	 podporu	 nám	dělala	Barbora	Tintěrová	 
z	Infocentra,	které	bychom	chtěli	poděkovat	za	spolupráci,	podporu	a	hezky	strávený	čas.																								(Městská knihovna ML)

Proběhlo meziškolní finále v luštění sudoku
V pátek 11. května proběhlo první ze dvou finálových kol soutěže Sudoku mezi školami.
V	jídelně	ZŠ	Úšovice	se	dopoledne	sešlo	22	nejlepších	sudokářů	3.	-	5.	tříd	škol	JIH	a	Úšovice,	aby	porovnali	své	síly.	Za	50	

minut	vyřešili	někteří	všech	6	úloh,	jiní	by	potřebovali	delší	čas,	ale	i	tak	byly	výsledky	velice	dobré.	
Ukázalo	 se,	 že	 nejvíce	 zkušeností	 mají	 páťáci,	 kteří	 obsadili	 čtyři	 z	 pěti	 prvních	 míst.	 A	 kdo	 byli	 ti	 nejúspěšnější?	 

S	 několikaminutovým	 náskokem	 zvítězila	 Viktorie	 Voňavková	 ze	 ZŠ	 Jih,	 za	 ní	 se	 pak	 s	 plným	 počtem	 bodů	 umís-
tily	 Patricie	Richtáriková	 a	Lucie	Burdová,	 obě	 ze	ZŠ	Úšovice.	Čtvrtá	Karolína	Šperlová	 (Jih)	 reprezentovala	 čtvrté	 třídy	 
a	na	pátém	místě	skončil	první	z	chlapců	Patrik	Šuta	(Úšovice).	Oba	vyřešili	všechna	sudoku,	ale	několik	chybiček	se	jim	do	
řešení	vloudilo.
Vítězové	získali	medaile	a	stejně	jako	všichni	ostatní	diplom	a	pěkné	ceny.	Ceny	byly	zakoupeny	z	dotace	Fondu	sportu	města	

Mariánské	Lázně.	Český	svaz	hádankářů	a	křížovkářů	věnoval	všem	zúčastněným	časopis	Panorama	křížovky.	Děti	byly	spoko-
jeny	a	příští	rok	se	prý	budou	snažit,	aby	se	zase	mohly	finále	zúčastnit.	V	červnu	pak	proběhne	druhé	finále,	tentokrát	pro	starší	
žáky	a	studenty,	kteří	úspěšně	prošli	třemi	domácími	koly.	A	nebudou	mezi	nimi	chybět	ani	Viktorie,	Patricie	a	Patrik.	Budeme	
jim	držet	palce.					 	 	 																																																																																								(Věra Kučavová, Šárka Mallá)
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Účastníci Pythagoriády. Foto Alena Hálová

Takové množství čarodějnic a čarodějů se opravdu málokdy vidí. Foto ZŠ Úšovice

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Žáci úšovické školy uspěli 
v Pythagoriádě

V letošním školním roce se podařil žákům ZŠ Úšovice přímo husarský 
kousek. Matematická soutěž Pythagoriáda nebývá úplně mezi žáky ob-
líbená, protože je poměrně těžká a přemýšlení, jak víme, trochu bolí. 
Ale letos tomu bylo jinak. 
V	kategorii	 žáků	pátých	 tříd	 se	zúčastnilo	 školního	kola	celkem	53	žáků	a	16	 

z	nich	se	stalo	úspěšnými	řešiteli,	11	z	nich	pak	postoupilo	do	okresního	kola,	které	
se	bude	konat	na	konci	května	v	Chebu.	V	kategorii	žáků	sedmých	tříd	se	zúčast-
nilo	školního	kola	celkem	43	žáků	a	6	z	nich	se	stalo	úspěšným	řešitelem,	5	z	nich 
	pak	postoupilo	do	okresního	kola,	které	se	bude	konat	ve	stejném	termínu	v	Chebu.	
Za	motivaci	 a	 zejména	velmi	pozitivní	 výsledek	děkuji	 též	 učitelkám	úspěšných	
řešitelů:	Janě	Nápravníkové,	Michaele	Pecherové	a	Olze	Vodičkové.	Jen	více	tako-
vých	přemýšlivých	žáků.	Blahopřejeme	a	držíme	palce!																						(Alena Hálová)

Zápis a talentové 
zkoušky do ZUŠ 

Fryderyka Chopina
Od příštího školního roku čeká 
ZUŠ F. Chopina několik provoz-
ních změn. Tou zásadní bude pře-
chod na elektronickou administra-
tivu, která v mnohém zjednoduší 
komunikaci s žáky a rodiči. Využí-
vat budeme iZUŠ - informační sys-
tém pro základní umělecké školy 
https://www.izus.cz/ 
Tato	 novinka	 se	 poprvé	 projeví	 již	 
v	červnu	v	souvislosti	s	přijímáním	no-
vých	 žáků.	 Zápis	 bude	 opět	 probíhat	 
v	 několika	 krocích,	 ale	 jinou	 formou	
než	doposud:
1)	 *Zákonný	 zástupce	 vyplní	 doma	

elektronickou	 přihlášku	 na	 webo-
vých	stránkách	www.izus.cz.	V	pří- 
padě	 potíží	 vám	 pomůžeme	 při-
hlášku	vyplnit,	a	to	v	době	provozu	
kanceláře	školy	(PO-	PÁ		8–	11.30,	
12-16	 hod.)	 Přihlášky	 bude	 možné	
vyplňovat	již	od	1.	6.,	zaregistrování	
přihlášky	 ještě	 neznamená	 automa-
tické	přijetí	ke	studiu.

2)	 *Zákonný	 zástupce	 bude	 kontak-
tován	 e-mailem	 a	 přjde	 	 se	 svým	
dítětem	 do	 hlavní	 budovy	 ZUŠ	 
k	 talentové	 zkoušce.	 Talentové	
zkoušky	 budou	 letos	 probíhat	 ve	
dnech	21.	 -	 28.	 6.	 v	hlavní	 budově	
ZUŠ.	V	případě	problému	bude	opět	
možné	domluvit	náhradní	termín.

3)	 *O	 přijetí	 dítěte	 ke	 studiu	 bude	 zá-
konný	 zástupce	 informován	 e-mai-
lem	 a	 tuto	 informaci	 najde	 také	 na	
webových	stránkách	www.izus.cz

Podrobnosti	najdete	od	28.	5.	na	webu	
ZUŠ	(http://www.zus-ml.cz/),		na	letáč-
cích	a	plakátech	v	ZUŠ	a	budeme	vám	
také	osobně	k	dispozici.								(Petr Čech)

Malí čarodějové porovnali kouzelné síly
Filipojokubská noc tradičně připadla na poslední dubnový den. Ve znamení čar a kouzel se 30. dubna do 
prvních tříd ZŠ Úšovice slétli čarodějové, čarodějnice a kouzelníci, aby porovnali své kouzelnické síly. 
Nejprve	se	představili	čarodějnými	jmény,	

pak	si	přečetli	z	kouzelné	knihy	zaklínadel,	
poté	 počítali	 domácí	 mazlíčky	 -	 pavouky,	
žáby,	 vrány	 a	 netopýry.	 Přesným	 dávková-
ním	namíchali	čarodějnický	lektvar,	ve	kte-
rém	nechyběly	myší	ocásky,	zaječí	bobky	a	
pavoučí	nožky.	Potom	si	každý	čarodějnický	
učeň	 vyrobil	 svou	 vlastní	 ježibabu	 a	 prole-
těl	 se	 s	ní	na	koštěti.	Nechybělo	ani	házení	
pařátem,	prasečí	nožkou	či	hovězím	ouškem.	
Po	 desáté	 hodině	 byl	 zapálen	 čarodějnic-
ký	 oheň,	 na	 kterém	 si	 učni	 kouzelnického	
řemesla	opekli	 vuřtíky.	Zapíjeli	 hadí	 krví	 a	
žabími	vajíčky,	jako	dezert	přikusovali	čaro-
dějnické	prsty.		
Všichni	účastníci	splnili	úspěšně	všechny	

disciplíny,	a	proto	jim	byl	vydán	letecký	prů-
kaz	pro	čarodějnice	a	čaroděje.	Letu	zdar	a	
příští	rok	na	shledanou!

(Helena Kozicová Kávová, vyučující)

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

Zleva Ondřej Knotek, europoslankyně 
Dita Charanzová, Jana Roubalová. 

Foto z archivu Ondřeje Knotka.  

Jakou Evropskou unii chceme aneb 
proč hovořit s občany o Evropě

Ve čtvrtek 10. května se v prostorách kongresového sálu La Fabrika  
v Praze uskutečnila veřejná diskuze pod názvem Jakou Evropskou unii 
chceme aneb proč hovořit s občany o Evropě?
Jednalo	se	o	první	z	řady	podobných	

veřejných	 setkání,	 která	 budou	 v	 prů-
běhu	letošního	léta	a	podzimu	probíhat	
také	v	regionech	celé	ČR.	Cílem	diskuzí	
je	zvýšit	zájem	občanů	o	dění	v	Evrop-
ské	unii,	 ale	 také	otevřeně	pojmenovat	
některé	 klíčové	 problémy	 dnešní	 unie	 
a	diskutovat	jejich	možná	řešení.
Iniciátory	celého	projektu	 jsou	 fran-

couzský	prezident	Emmanuel	Macron	
a	premiér	Andrej	Babiš.	Samotné	dis-
kuze	jsou	pak	organizovány	evropskou	
politickou	 skupinou	 ALDE	 (Aliance	
liberálů	a	demokratů	pro	Evropu)	zastoupené	dvěma	europoslankyněmi	Ditou	Cha-
ranzová	a	Martinou	Dlabajovou.		
Zahajující	diskuze	proběhla	za	účasti	významných	hostů	–	francouzské	minist-

ryně	pro	evropské	záležitosti	Nathalie	Loiseau,	premiéra	Babiše,	či	europoslankyň	
Charanzové	a	Dlabajové.	Z	Mariánských	Lázní	se	zúčastnili	Jana	Roubalová	a	Ond-
řej	Knotek.																																																																																										(Ondřej Knotek)

Mariánské Lázně budou 
23. zastávkou týmu 

Recyklojízda
Lázeňské město bude třiadvacátou 
zastávkou týmu Recyklojízda 2018, 
který se v červnu chystá projet Čes-
kou republiku, aby podpořil třídění  
a recyklaci baterií. 
Trasa	 tříčlenné	 skupinky	 nadšenců	 na	
elektrokolech	povede	od	východu	na	zá-
pad,	měří	 přes	 800	 kilometrů	 a	 součástí	
budou	 zastávky	 ve	 24	městech.	Do	Ma-
riánských	Lázní	-	na	kolonádu	-	cyklisté	
dorazí	 v	 pátek	 22.	 června	 v	 11:00.	 Po	
krátkém	setkání	s	občany	a	zástupci	měst-
ského	úřadu	budou	pokračovat	do	Chebu.	
Projekt	 organizuje	 nezisková	 společnost	
ECOBAT.				(Jana Čechová, PR manažer)
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ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE

V Monaku východní Evropy, jak se také přezdívá Karlovým Varům, se 
uskuteční druhý ročník zcela ojedinělého projektu Czech Fashion Week. 
Stane se tak po loňské úspěšné premiéře této prestižní přehlídky módy 

a krásy v nejstarších lázních střední a východní Evropy - v Teplicích. 
Karlovy Vary, město lázeňských šviháků, kolonád a  lmového festivalu 

se tak dočká i přehlídky světových módních novinek, předních 
modelek a modelů. Projekt je situován do jedné z vyhlášených krás 
lázeňské architektury – Grandhotelu Pupp. Ten nabízí přes tři staletí 
slavné historie, výjimečných hostů a prvotřídních služeb, to vše dělá 

Grandhotel Pupp jedinečným v celosvětovém měřítku.
Malebné historické městečko Karlovy Vary, které v roce 1350 založil 

český král a císař římský Karel IV., se měnilo s postupným přílivem 
zámořských pacientů do lázní, kteří tak měnili i jeho styl života.

Mezi slavné osobnosti lázeňské metropole patřil kromě Heinricha 
Mattoniho také David Becher, pro kterého se vžil čestný titul Hippokrates 

Karlových Varů, Ema Destinnová, Ludwig van Beethoven či rakouský císař 
František I., kteří ve své době udávali tón života ve městě.

Také druhý ročník prestižní přehlídky krásy nese inspiraci vlastních 
projektů pořádající společnosti European Press Holding Praha, ať už jde 

o Miss Czech Press, TOP MODEL OF THE YEAR, Miss Slovenska či Miss 
Yalta. Osobní záštitu nad jedinečnou přehlídkou módy převzala Jana 

Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, předsedkyně Asociace 
krajů ČR a poslankyně Parlamentu České republiky.

czech fashion week 
KARLOVY VARY

Monako východní Evropy 
přivítá přehlídku světové módy

KDY: 16. června 2018

KDE: Grandhotel Pupp 

Karlovy Vary

Kraj opět podpoří údržbu 
a stavbu cyklostezek

Více než 3 miliony korun poskytne kraj v tomto roce ze svého rozpočtu 
na projekty a dokumentaci týkající se budování a údržby cyklistických 
stezek a tras v regionu. V rámci tradičně vyhlašovaného dotačního pro-
gramu dostane dotaci všech 12 žadatelů, kteří o příspěvek usilovali. Na 
svém jednání to schválila rada kraje.
Krajské	dotace	mohou	získat	obce,	mikroregiony	a	obecní	či	krajské	příspěvkové	

organizace.	„V	případě	neinvestičních	aktivit,	například	při	přípravě	vyhledávacích	
studií,	je	výše	dotace	maximálně	200	tisíc	korun	pro	jednoho	žadatele,	u	investič-
ních	akcí	pak	maximálně	1	milion	korun.	Pokud	to	schválí	krajské	zastupitelstvo	na	
svém	červnovém	jednání,	částkou	přesahující	800	tisíc	korun	podpoříme	například	
stavbu	cyklotrasy	z	Plesné	do	Bad	Brambachu,	celkem	400	tisíc	půjde	na	první	eta-
pu	opravy	cyklostezky	v	Boči	a	200	tisíc	pošleme	na	dokončení	přípravy	Střelské	
stezky	ve	Žluticích,“	popsal	krajský	radní	Josef	Janů.
Krajský	program	Podpora	rozvoje	cyklistické	infrastruktury	v	Karlovarském	kra-

ji	 je	vyhlašován	pravidelně	každý	rok.	Celkový	objem	finančních	prostředků	činí	 
3,8	milionu	korun,	přičemž	částku	1,	8	milionu	korun	kraj	vyčlenil	na	 investiční	
akce	a	částku	2	miliony	korun	na	neinvestiční	aktivity.

(Jana Pavlíková, mluvčí KV kraje)

Poznejte příběhy regionálních 
výrobců s medailovými konci 

Regionální potravina je značka kvality, kterou uděluje Ministerstvo 
zemědělství jen těm opravdu nejlepším potravinám od malých a střed-
ních regionálních výrobců, kteří zvítězí ve třinácti krajských soutěžích. 
Za	každým	oceněným,	vysoce	kvalitním	a	 chutným	výrobkem	se	ukrývá	 také	

příběh	jeho	výrobce.	Pro	ty	je	ocenění	potvrzením	dobře	odvedené	práce	a	motivací	
do	budoucna.	V	soutěži	Regionální	potravina	se	firmě	podařilo	již	třikrát	zvítězit	se	
třemi	různými	produkty	hezky	tři	roky	za	sebou.	Vítězství	hodnotí	pozitivně,	díky	
němu	se	podle	jejich	slov	dostali	do	povědomí	širšího	okruhu	lidí,	a	získali	označení	
jedné	z	mála	opravdových	záruk	kvalitní	potraviny	v	ČR.	
•	Krásenská	rozhledna	bylinná	směs
•	Krásenské	čajování	švestkové
•	Krásenské	čajování	andělské	s	kardamonem

Regionální potravina je	ocenění,	které	již	devátým	rokem	udě-
luje	Ministerstvo	zemědělství	jen	těm	opravdu	nejlepším	potra-
vinám	od	malých	a	středních	regionálních	výrobců,	kteří	zvítězí	
v	 krajských	 soutěžích.	Vítězné	produkty	mají	 tradiční	 českou	
recepturu	 a	 podíl	místních	 surovin	 je	minimálně	70	%.	Čers-
tvost,	 dobrá	 chuť	 a	kvalitní	 složení	 jsou	 charakteristické	 rysy	
výrobků	značky	Regionální	potravina.						(Štěpánka Mrázková)

INZERCE, REKLAMA, 
PARTNERSTVÍ TVML

B 602432743, e-mail: chlad@tvsat.cz
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Modlitba na zahájení lázeňské sezóny 2018. Foto David Kurc

Na jubilejní 200. lázeňské sezóně nechyběly dobové kostýmy. Foto David Kurc

OSLAVY ZAČALY SLAVNOSTNÍ MŠÍ
ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY

KURSAISONERÖFFNUNG
SPA SEASON OPENING

2018
11. - 13. Května /Mai

Zleva místostarosta Luděk Nosek, poslanec Ivan Bartoš s manželkou, 
hejtmanka Jana Vildumetzová, poslanec Petr Třešňák
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SPECIÁL K ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Bývalý vojenčák je opět otevřen. 

Ponese název Nabokov
Novou lázeňskou sezónu vítali po celém městě. V sousedství Zpívající 
fontány v nedaleké Ibsenově ulici proběhla 11. května slavnost hned 
dvojí. Kromě sezóny zde také slavnostně otevírali nový hotelový kom-
plex Nabokov. Mariánskolázeňští občané jej spíše znají asi jako Vojen-
ský lázeňský ústav. 

Slavnostní	pásku	zrekonstruovanému	objektu	přestřihl	majitel	Salav	Zaynalabi-
dov	společně	s	ředitelem	hotelu	Ralfem	Krajewskim	a	starostou	Martinem	Kalinou.	
Seskupení	celkem	sedmi	budov	procházelo	v	posledních	desetiletích	dílčími	rekon-
strukcemi	a	objekty	byly	dlouhodobě	uzavřeny.	Nepřehlédnutelný	byl	zejména	roky	
rozestavěný	 železobetonový	 skelet	 domu	 Imperial	 naproti	 bývalé	 hudební	 škole.	
“Železobetonová	 představba	 se	 skleněnou	 fasádou,	 vznikla	 už	 za	 doby	 armády	 
a	my	jsme	ji	akorát	dovedli	do	dnešního	stavu,”	uvedl	k	prosklené	fasádě	za	hotel	
Nabokov	Miroslav	Hešík.	V	domě	Poeta,	který	je	jedním	z	objektů	tvořících	lázeň-
ský	komplex,	se	v	minulosti	léčil	i	ruský	spisovatel	Vladimir	Vladimirovič	Nabokov,	
po	kterém	nyní	nese	hotel	jméno.	S	nadsázkou	se	zde	setkává	hned	kvarteto	známých	
literátů.	Grandhotel	Nabokov	se	totiž	nachází	v	Ibsenově	ulici	a	dvě	nejkomfortnější	
apartmá	nesou	názvy	Goethe	a	Chopin.	O	slavnostní	otevření	byl	nebývalý	zájem	i	ze	
strany	veřejnosti.	Během	víkendu	otevřených	dveří	využilo	komentované	prohlídky	
několik	stovek	mariánskolázeňských	návštěvníků.                                   (Jiří Škroch)

Nově otevřený Grandhotel Nabokov. Foto David Kurc

NBS, vedoucí Tomáš Stich. Foto Petr Čech

Kolonáda plná hudby, 
zpěvu a tance 2018

Po několika letech se dočkali žáci i učitelé ze ZUŠ Fryderyka Chopi-
na opravdu zářivé neděle, která byla jako stvořená pro celodenní pro-
gram. Již pojedenácté patřila kolonáda v Mariánských Lázních hudeb-
ním a tanečním souborům. 
Historie	tohoto	programu	se	začala	psát	v	roce	2008,	kdy	Mariánské	Lázně	slavi-

ly	200	let	od	svého	založení.	Později	se	program	ZUŠ	Fryderyka	Chopina	stal	sou-
částí	oficiálního	zahájení	sezóny	v	Mariánských	Lázních.	Jeho	konání	se	posunulo	
o	týden.	Počasí	v	Mariánských	Lázních	bývá	v	květnu	hodně	proměnlivé,	a	tak	si	
všichni	účinkující	letošní	neděli	zalitou	sluncem	opravdu	užili.	Program	začal	před	
hotelem	Bohemia	vystoupením	Dechového	orchestru	mladých	a	mažoretek,	pokra-
čoval	pochodem	na	kolonádu.	Zde	v	průběhu	dne	vystoupilo	postupně	15	hudebních	
a	tanečních	souborů.	Část	z	nich	také	v	kostele	u	kolonády	na	koncertu,	který	se	
konal	od	17:15	hodin.	Program	celého	dne	vyvrcholil	opět	na	kolonádě,	kdy	v	or-
chestřišti	vystoupili	postupně	saxofonisté	a	akordeonisté.	O	finále	krásného,	téměř	
letního	večera	se	postaral	opět	DOM	s	mažoretkami.		 	 									(Petr Čech)

Slavnostní křest publikace Dějiny města v obrazech. Foto David Kurc.Opat tepelského kláštera Filip Zdeněk Lobkowicz celebruje mši svatou. Foto David Kurc
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SPECIÁL K ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

Jiří Kubíček (vlevo) vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze 
na zahájení lázeňské sezóny 2018. Foto David Kurc

Tanečnice bavily diváky u malé kolonády. Foto David Kurc

Ředitelka Libuše Hoyerová a Václav Kohout u galerie 
s fotografiemi a grafikami Jany Rygolové. 

Foto Jana Drahokoupilová

Kopretinky z Jihu, v pozadí zleva Marie Kobesová, ředitelka Libuše Hoyerová,
Václav Kohout. Foto Helena Vondráčková

Den Evropy se vydařil
Tradiční oslava Dne Evropy se letos konala v rámci slavnostního za-
hájení dvousté lázeňské sezóny v Mariánských Lázních. Bohatý pro-
gram navštívily za nádherného slunečného počasí nejen na kolonádě, 
ale prakticky po celém městě tisíce návštěvníků. 
,,Jsme	rádi,	že	jsme	mohli	Den	Evropy	oslavit	zde	v	Mariánských	Lázních	při	

takto	významné	události	a	k	tomu	při	dvoustém	výročí.	Akce	se	z	hlediska	návštěv-
nosti	 i	 počasí	 velmi	 vydařila,“	 dodal	Tomáš	Melč	 z	Evropské	komise,	 pořadatel	
Dne	Evropy.
Den	 Evropy	 přivítala	 i	 hejtmanka	 Karlovarského	 kraje	 Jana	 Vildumetzová	 

a	mnohé	další	 významné	osobnosti,	 které	navštívily	dvoustou	 lázeňskou	 sezónu.	
Den	Evropy	 slavnostně	 zahájil	 za	Kancelář	 Evropského	 parlamentu	 její	 vedoucí	
Jiří	Kubíček.
U	stánku	Kanceláře	Evropského	parlamentu	se	mohli	návštěvnici	nechat	vyfotit	

ve	fotobudce	s	mnoha	rekvizitami	a	získat	tak	domů	na	památku	exkluzivní	fotogra-
fii.	Návštěvníci	si	rovněž	mohli	odnést	řadu	materiálů	a	informací	o	Evropském	par-
lamentu	a	o	Evropské	unii.	Připravena	byla	i	řada	zajímavých	soutěží	o	atraktivní	
ceny.	V	závěru	Dne	Evropy	se	lidé	přesunuli	do	Jižní	Karolíny	na	začátek	20.	století	
a	vychutnali	si	skvělý	tanec	charleston.	Zájem	vzbudilo	i	taneční	vystoupení	mari-
ánskolázeňské	skupiny	Wanted,	která	v	rámci	Dne	Evropy	předvedla	své	umění.

(Tisková zpráva)

V Domově pro seniory a domě
s pečovatelskou službou zahajovali sezónu

Pod zkušenou taktovkou ředitelky Domova pro seniory a domu s pe-
čovatelskou službou Libuše Hoyerové se v pátek 11. května konala ve 
jmenovaném zařízení vernisáž výstavy starých fotografií Mariánských 
Lázní s názvem Mariánské Lázně včera a dnes. 
Obě	 organizátorky	 -	 jme-

novaná	 ředitelka	 a	 Helenka	
Vondráčková	 -	 neponechaly	
nic	 náhodě,	 vše	 bylo	 pečlivě	
připraveno	 od	 slavnostního	
antré	Libuše	Hoyerové	a	Vác-
lava	Kohouta	až	po	jeho	závě-
rečné	 povídání	 o	 fotografiích,	
které	 zapůjčil	 ze	 své	 sbírky.	
Mezitím	 se	 senioři	 potěšili	 
s	 nejmenšími	 a	 o	 něco	 větší-
mi	 mažoretkami	 z	 Jihu,	 které	
pod	 vedením	Marie	Kubínové	
vyplnily	 program	 odměněný	
mohutným	 aplausem.	 Několik	
slov	 a	 požehnání	 pronesl	 opat	
Tepelského	 kláštera	 Mons.	
Filip	 Zdeněk	 Lobkowicz	 O.	
Praem.	 Od	 ředitelky	 zařízení	
jsme	 se	 dozvěděli,	 že	 dvace-
ti	 fotografiemi	 vystavenými	
v	 jídelně	 by	 výstava	 neměla	
končit,	 měla	 by	 pokračovat	
další	 sérií	 snímků	 z	 historie	
města.	 „Fotografie	 nám	 maji-
tel	 ponechal	 hlavně	 proto,	 že	 
v	domovech	seniorů	se	má	stále	tříbit	pozornost	a	rozvíjet	paměť,	a	to	se	prostřed-
nictvím	fotografií	města	děje.	Reminiscenční	terapie	je	jedna	z	nejvýznamnějších.	
Fotky	 budou	 viset	 na	 různých	 místech	 našeho	 domova	 a	 naši	 klienti	 si	 budou	
moci	vybrat,	kterou	chtějí	na	svůj	pokoj.	To	vše	si	můžeme	dovolit	díky	sponzo-
rům,	kteří	zaplatí	 tisk	a	případné	rozmnožování	fotografií.	V	jídelně	jsou	na	liště	
umístěny	 také	grafiky	 Jany	Rygolové,	 i	 ty	 nám	dovolila	množit	 a	my	 tak	máme	
na	 výzdobu	 3	 typy	 obrázků,	 které	 budou	 zdobit	 naše	 zařízení	 –	 od	 pana	 Slámy	 
z	Brna	(v	přízemí),	od	Václava	Kohouta	a	od	Jany	Rygolové,	která	zde	má	mamin-
ku.	Výstava	je	otevřená,	může	přijít	kdokoliv	i	z	veřejnosti	až	do	17.00.	A	protože	
jsme	si	konečně	našetřili	na	lišty	a	vznikla	tak	podle	našeho	přání	malá	výstavní	síň,	
může	se	přihlásit	každý,	kdo	by	měl	zájem	zde	vystavovat.	Zpříjemní	tak	život	na-
šim	klientům	a	my	je	rádi	přivítáme.“																																					(Jana Drahokoupilová) Návštěvníky rozproudily tanečnice 

Dance studia Wanted
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František Škůrek. Foto archiv redakce

František Hejplík ve chvíli klidu a pohody. 
Foto Josef Milota

Šedesát jedna let na žíněnce 
je tak akorát, míní Hejplík

Bylo to někdy v roce 1956, kdy František Hejplík, desetiletý kluk ze 
Stříbra, šel kolem vývěsky místního zápasnického oddílu Baník. Sval-
natí borci na fotkách mu učarovali natolik, že se na ně chodil často dí-
vat. Pak si dodal odvahu a do oddílu se přihlásil. A u zápasu už vydržel. 
Do konce loňského roku to znamenalo 61 let na žíněnce. 
Do	 loňského	 roku	proto,	 že	 se	Hej-

plík,	 jenž	 16.	 května	 oslaví	 sedmde-
sáté	 druhé	 narozeniny,	 rozhodl	 de-
finitivně	 ukončit	 sportovní	 kariéru.	 
S	přibývajícími	roky,	jak	známo,	rych-
lost	ani	kondice	nepřibývají,	a	když	se	 
k	 tomu	přidaly	 i	některé	zdravotní	ne-
duhy,	které	znemožnily	i	navštěvování	
mariánskolázeňské	 kulturistické	 po-
silovny	Sandow,	 bylo	 rozhodnutí	 o	 to	
jednodušší.
„Já	myslím,	že	své	jsem	si	u	sportu	

odsloužil	a	že	těch	61	let	je	tak	akorát.	
Odteď	už	si	budu	užívat	jako	pozorova-
tel.	Ať	se	ukážou	jiní,“	říká	spokojený	
Hejplík.		
Nebylo	toho	málo,	co	lázeňský	borec	

v	 aktivním	 sportovním	 životě	 prožil.	
Postupně	 oblékal	 dresy	 prvoligových	
oddílů	Spartak	Plzeň,	Dukla	Hodonín,	Dukla	Litoměřice	a	Lokomotiva	Plzeň.	Byl	
i	 členem	 reprezentačního	 výběru	ČSSR.	V	 seniorském	věku	 se	 v	 letech	 2004–5	 
s	dobrými	výsledky	účastnil	dvou	MS	veteránů.	
Jako	trenér	působil	mezi	roky	1970-4	v	prvoligové	Dukle	Stříbro.	Zde	mu	pro-

šlo	 pod	 rukama	 několik	 československých	 reprezentantů.	 Trénoval	 i	 několik	 let	 
v	německém	Münsteru.	
Chvíli	po	založení	oddílu	zápasu	TJ	Sokol	Mariánské	Lázně	v	roce	1998	vstoupil	

do	jeho	řad	a	prakticky	až	donedávna	stál	v	jeho	čele	jako	předseda	a	hlavní	tre-
nér.	Za	celou	dobu	vychoval	řadu	zápasníků,	kteří	získali	na	mistrovstvích	ČR	více	
než	dvacet	titulů,	stříbrných	i	bronzových	medailí.	Za	všechny	jmenujme	alespoň	
Lhotáka,	Procházku,	Smetáka,	Marešovou,	bratry	Hulákovy,	Řezníka	nebo	Davida.	
Byl	rovněž	členem	metodické	komise	Svazu	zápasu	pro	Karlovarský	a	Plzeňský	

kraj.	Za	svoji	trenérskou	a	funkcionářskou	práci	byl	nejednou	oceněn	na	vyhlášení	
nejlepších	sportovců	města,	chebského	regionu	nebo	kraje.	
Jeho	jméno	se	dostalo	do	Síně	slávy	Českého	svazu	zápasu	a	skví	se	i	v	té	plzeň-

ské.	Od	hejtmanky	Karlovarského	kraje	Jany	Vildumetzové	obdržel	diplom	coby	
sportovní	legenda	a	tentýž	titul	získal	naposledy	na	vyhlášení	nejlepších	sportovců	
města	Mariánské	Lázně.	
A	co	Hejplíkovi	nejvíce	utkvělo	v	paměti	z	celé	jeho	kariéry?	„Nikdy	nezapome-

nu	na	legendární	utkání	ČSSR	vs.	USA,	které	se	uskutečnilo	v	Plzni	v	roce	1963.	
Já	 -	 tehdy	sedmnáctiletý	 -	 jsem	měl	 tu	čest	 zápasit	 za	český	dorostenecký	výběr	
před	tímto	duelem	proti	vrstevníkům	z	německého	Chamu.	S	americkým	borcem	
Douglasem	jsem	si	udělal	i	fotku.“	
Všechno	nejlepší	a	hlavně	lepší	zdraví	přejí	Frantovi	sportovní	kamarádi	z	Mari-

ánských	Lázní	a	Stříbra.																																																																										(Josef Milota)

František Škůrek 
je kuchařskou legendou 

Nejcennější pocty kuchařů České republiky Řád svatého Vavřince  
i zlatá medaile Magdaleny Dobromily Rettigové zdobí prsa mariánsko-
lázeňského renomovaného kuchařského mistra nad mistry Františka 
Škůrka již hezky dlouho. Je kuchařskou legendou nejen v Evropě, ale 
také v Japonsku, kde pár let vařil.

Mistr	 vařečky	 byl	 vždy	 plný	
elánu	 a	 nadšení	 pro	 gastrono-
mii.	 Život	 a	 svět	 neprožíval	
pasivně,	 ale	 s	 maximální	 ak-
tivitou	a	vitalitou	sobě	vlastní.	
František	Škůrek	je	pořád	
skromný,	ačkoliv	by	
se	 mohl	 chlubit	 ob-
divuhodnou	bilancí	-	
rekordní	řadou	úspě-
chů	a	mezinárodních	
vavřínů.
Jako	 odborný	

pedagog	mariánsko-
lázeňské	hotelové	školy	stál	vždy	v	po-
zadí	svědomité	přípravy	svých	studentů	
a	úspěchy	nastupující	generace	na	me-
zinárodních	gastronomických	soutěžích	
s	nimi	vždy	silně	prožíval.
Byl	 stále	 platný	 nejen	 jako	 zna-

lec	 technologie	 přípravy	 pokrmů,	
ale	 každoročně	 přispíval	 i	 nový-
mi	 nápady	 a	 inovacemi	 úpravy	
pokrmů	 na	 talíři.	 Z	 HOGA	 2011	 

v	Norimberku	si	v	polovině	led-
na	 studenti	 a	 pedagogové	 ho-
telové	 školy	 přivezli	 rekordní	
zisk	 pěti	 zlatých	medailí.	 I	 to	
byla	 zásluha	 mistra	 vařečky	
Františka	Škůrka.

Cenné	 celoživotní	 zku-
šenosti	předával	v	roli	
odborného	 pedagoga	
mariánskolázeňské	
hotelové	 školy	 mno-
ha	absolventům.	Zval	
také	 další	 kolegy	 
z	 Asociace	 kuchařů	 

a	cukrářů	České	republiky	na	své	bese-
dy	a	na	pravidelné	ukázky	novinek.	To	
podle	něho	pomáhalo	ke	zvyšování	zá-
jmu	o	gastronomický	obor.
Dosud	 se	 obětavě	 podílí	 na	 odbor-

ném	 růstu	 svých	 nástupců	 -	 pedago-
gů	 mariánskolázeňské	 hotelové	 školy	 
i	mladých	„mistrů	vařečky“.	Ti	všichni	
mu	mají	za	co	děkovat.																																																																																										

(Václav Větrovský)

Kde se mohu dívat na 
vysílání TVML!!!

1. Počet obyvatel pokrytý digitálním signálem TVML

2. IPTV: TV Starnet  - 35.000 účastníků

3. Internetové vysílání s archivem: www.TVML.cz

$
      multimedia s.r.o.

Husova 439 
Mariánské Lázně

www.tvml.cz
chlad@tvsat.cz
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Knihovna představuje program
Pasování prvňáčků na čtenáře
I	 letos	 bude	 knihovna	 v	 červnu	 pasovat	
prvňáčky	 základních	 škol	 v	 Mariánských	
Lázních.	 Celkem	 144	 prvňáčků	 dostane	
osvědčení	 o	 čtenářské	 způsobilosti	 a	 budou	
seznámeni	s	prostředím	knihovny.

• Čtvrtek	14.	června	od	19:00	–	21:00	
3. LETNÍ EZOVEČER s	 malým	 občer-
stvením	a	nádherným	výhledem	do	parku	z	
krytého	balkónu	v	1.	patře.	Tentokrát	prožitkový	večer	s	rezonančním	lehát-
kem.	Lektorka	Paula	Koubová,	vstup	100	Kč,	přednášková	místnost.	Vstupen-
ky	lze	zakoupit	i	v	předprodeji	v	dospělém	oddělení,	v	přízemí	nebo	na	místě	
konání.	Počet	míst	je	omezen!	Změna	programu	vyhrazena.
• Úterý	19.	června	od	16:00	–	17:00
DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA	tentokrát	podle	knížky	Příběh	vody	od	Kateřiny	
Gančaříkové.	Vstup	volný,	dětské	oddělení.															 (Městská knihovna ML)
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ZPRÁVY Z KULTURY
Galerie Goethe patřila 

Vítězslavu Eiblovi
K blížícím se, bohužel nedožitým de-
vadesátým narozeninám akademic-
kého sochaře Slávka Eibla připravilo 
9. května městské muzeum ve spolu-
práci s Mistrovou rodinou výstavu 
jeho děl, hlavně bust a soch, ale ne-
chyběly ani obrázky. 
Stejně	 rád	 jako	 sochařil	 i	 maloval.	

Opravdu	 hodně	 lidí	 si	 nenechalo	 tuto	
poctu	 mariánskolázeňskému	 umělci 
ujít.	A	nebyli	to	jen	jeho	potomci	a	přá-
telé,	 kterých	 měl	 bezpočet.	 Byl	 	 totiž	
velmi	společenský,	zábavný	a	přívětivý	
člověk,	jenž	na	svém	milovaném	Písto-
vě	vítal	 	 nejen	kamarády,	 ale	 i	mnoho	
známých	 osobností.	 Nevím,	 zda	 ještě	
někdo	 zanechá	 po	 sobě	 tak	 hlubokou	
stopu	jako	Slávek.	Jeho	sochy	v	zeleni	
parků	zdobí	a	doufejme,	že	ještě	dlouho	
budou	zdobit	město	a	jeho	pamětní	desky	
ukazují	návštěvníkům,	kdo	zde	žil	 nebo	
jen	přijel,	aby	obdivoval	lázně	uprostřed	
zeleně.	 	 Hlavní	 slovo	 na	 vernisáži	 měl	
ředitel	 muzea	 Jaromír	 Bartoš.	 Zavzpo-
mínali	i	přátelé,	za	rodinu	poděkoval	zeť	
Miloslav	Pelc.	Pokud	jste	nestihli	verni-
sáž,	máte	 ještě	 šanci,	 výstava	potrvá	do	
3.	června.	          (Jana Drahokoupilová)

Turisté na prvomájovém výletě. Foto Růžena Knedlíková

Denisa Doffková. Foto Petr Čech Mia Malůšková. Foto Petr Čech Tadeáš Šorejs. Foto Petr Čech

Žáci mariánskolázeňské ZUŠky uspěli v národním finále
Skvělý výsledek pro ZUŠ Fryderyka Chopina zajistili tři žáci, kteří se přes okresní a krajská kola soutěží 
dokázali dostat až do ústředního kola soutěže ZUŠ. Národní finále se letos konalo v Praze ve dnech 3. – 6. 
května. 
Třetí	cenu	získala	flétnistka	Denisa	Doffková	ze	třídy	Lenky	Čechové.	Druhou	cenu	ve	hře	na	klarinet	získal	Tadeáš	Šorejs	

ze	třídy	Petra	Čecha.	A	první	místo	získala	nejmladší	zástupkyně	ZUŠ	Fryderyka	Chopina,	hráčka	na	zobcovou	flétnu	Mia	
Malůšková	ze	třídy	Zdeňka	Pešky.	V	jejím	případě	jde	již	o	druhé	vítězství	v	tomto	roce.	V	dubnu	získala	první	cenu	na	soutěži	
zobcových	fléten	v	Teplicích.	Vyhlašovatelem	soutěže	žáků	ZUŠ		je	ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	a	národního	
finále	se	účastnili	nejlepší	žáci	z	celkem	488	škol	v	České	republice.	 	 	 																										(Petr Čech)

Prvomájový výlet 
mariánskolázeňských turistů
První zastávka na protáhnutí těla byla v městečku Luby s památnou 
lípou, renovovaným kostelem sv. Ondřeje z roku 1050, zajímavou so-
chou houslaře a také Panny Marie s dvěma tvářemi. Vycházku na str-
mý Kamenný vrch neodmítl nikdo. 

Je	odtud	pěkný	rozhled	do	širokého	okolí.	Pěší	lesní	cestou	jsme	si	přečetli	in-
formační	tabule	a	došli	jsme	až	k	pietnímu	místu,	nové	kapličce	Božího	těla,	kte-
rou	 obnovila	 diecéze	Kraslice.	 Zásluha	 patří	 především	 Petru	 Fořtovi	 (původem	
z	Drmoulu),	 který	 slouží	mše	v	 této	 oblasti	 velice	 dlouho.	Bohatý	 oběd	 zajistila	
Milenka	Kafková	v	restauraci	Kozabar	v	Horních	Lubech.	Věřte,	nevěřte,	tam	prý	
se	v	dřívějších	dobách	pásly	v	ohradách	kozy	a	přinášely	živobytí	obyvatelům.	Od-
polední	výjezd	patřil	německému	městu	Markneukirchen	a	tamnímu	vyhlášenému	
muzeu	hudebních	nástrojů.	Dostalo	se	nám	příjemného	přijetí,	podrobného	výkladu	
s	poukázáním	na	mimořádnosti,	které	muzeum	má.	Každého	zaujaly	nejen	hudební	
nástroje	z	různých	dob,	ale	i	mimořádně	velký	akordeon,	trumpety,	lesní	rohy,	hous-
le	4,27	m	velké,	5,22	m	dlouhý	smyčec,	varhany.	Václav	Vrba	pohotově	z	kapsy	vy-
táhl	malou	foukací	harmoniku	a	už	všichni	milé	průvodkyni	Františce	zazpívali	pí-
seň	Ach	synku,	synku,	kterou	měl	T.G.Masaryk	rád.	Průvodkyně	Františka	ocenila	
kulturní	vystoupení	turistů	z	Mariánských	Lázní	slovy,	že	ještě	tak	veselou	skupinu	
neprovázela.																																																																		(Za KČT Růžena Knedlíková)

Západočeské sbory se setkají 
v Mariánských Lázních

Smíšený pěvecký sbor Fontána pořádá v sobotu 9. června setkání západočes-
kých pěveckých sborů. Je to více než 20 let, kdy se podobná akce uskutečnila 
v Mariánských Lázních pod názvem Svátek písní. Od té doby se ve dvouletých 
intervalech konají tato setkání v různých městech Karlovarského a Plzeňského 
kraje. Sbor v letošním roce spojil oslavy 50. výročí svého založení s organizací 
již 12. setkání západočeských sborů. 
Jedná	se	o	nesoutěžní	přehlídku	sborů,	na	níž	se	představí	11	sborů	z	Plzeňska	a	

Karlovarska.	Program	setkání	byl	naplánován	s	ohledem	na	několik	letošních	vý-
znamných	výročí.	Na	kolonádě	zazní	na	společném	úvodním	koncertě	lidové	písně	
v	úpravě	Zdeňka	Lukáše,	u	nějž	si	letos	připomínáme	90.	výročí	narození.	Sbory	se	
spojí	do	jednoho	tělesa	o	více	než	300	zpěvácích	a	sbormistři	jednotlivých	těles	se	
vystřídají	při	dirigování.
Vystoupení	sborů	jsou	naplánována	na	významných	místech	Mariánských	Lázní,	

které	letos	slaví	200.	výročí	vyhlášení	lázeňským	místem.	Sbory	předvedou	pestrou	
přehlídku	 skladeb	klasických	 autorů,	 úpravy	 lidových	písní	 z	Čech	 i	 ze	 zahrani-
čí,	 skladby	 současné	 populární	 hudby	upravené	 pro	 sbor,	 ale	 např.	 i	Truvérskou	
mši	Petra	Ebena.	Celý	den	vyvrcholí	v	19:30	ve	Společenském	domě	Casino	Slav-
nostním	koncertem	za	doprovodu	ZSO	a	sólistů.	Tímto	koncertem	se	sbory	připojí	 
k	oslavám	100.	výročí	založení	republiky,	jejichž	mottem	je	heslo	pražského	Hla-
holu	 „Zpěvem	k	 srdci	 –	 srdcem	k	 vlasti“.	 Sbory	 zde	 ještě	 posílí	 dětské	 soubory	
Canzona	a	Rozmarýnek	ZUŠ	ve	„Školní	scéně“	z	opery	Jakobín	Antonína	Dvořáka.	
V	Casinu	kromě	známých	sborů	z	českých	oper	zazní	Dvořákovo	Te	Deum.	Fontá-
na	Mariánské	Lázně,	Čerchovan	Domažlice	a	Šumavan	Klatovy	budou	mít	čest	9.	
června	provést	skladbu	právě	ke	120.	výročí	prvního	uvedení	v	Čechách.
Jednotlivé	sbory	se	na	setkání	pilně	připravují	již	rok,	ale	společné	písně	i	koncert	

s	orchestrem	musíme	secvičit	až	na	místě.	Pěvecký	sbor	Fontána	jako	organizátor	
akce	děkuje	všem	sponzorům,	kteří	poskytli	sborům	podporu.	Poděkování	patří	 i	
městu	Mariánské	Lázně.	Setkání	sborů	poskytla	záštitu	hejtmanka	Karlovarského	
kraje	Jana	Vildumetzová	a	starosta	Mariánských	Lázní	Martin	Kalina.	Celá	akce	
proběhne	„pod	taktovkou“	Unie	českých	pěveckých	sborů,	která	sbor	podpořila	fi-
nančně	i	organizačně.																																															(za SPS Fontána Ludmila Míková)
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Stupně vítězů ve sprintu v kategorii D14. Zleva Laura Kulová 
z Ostrova, Adéla Postránská a Marie Bartošová (obě Mar. 

Lázně). Foto Josef Milota

Mariánskolázeňští kuželkáři Ivan Boško (vlevo) 
a Miroslav Pešťák. Foto Josef Milota

SPORTZPRÁVY ZE SPORTU
Kuželkář Boško vybojoval v Ratíškovicích bronz
Historického úspěchu dosáhli kuželkáři z Karlovarského kraje na letošních přeborech České republiky. 
Získali dohromady čtyři medaile, a to se v minulosti ještě nikdy nepovedlo. 
	 	 	 	 	Na	tomto	skvělém	výsledku	se	podílel	také	Ivan	Boško	z	Mariánských	
Lázní.	Kuriozitou	určitě	je,	že	v	tomto	městě	žádná	kuželna	vůbec	není.	On,	
stejně	jako	někteří	jeho	kamarádi,	musí	vzít	zavděk	azylem	ve	dvacet	kilome-
trů	vzdálené	kuželně	TJ	Sokol	Teplá.
					Už	samotný	postup	je	pro	každého	účastníka	skvělou	vizitkou,	na	M	ČR	se	
totiž	kvalifikují	pouze	ti	nejlepší	z	krajských	přeborů.	Zápolí	se	souběžně	na	
šesti	místech	v	kategoriích	muži,	ženy,	muži	a	ženy	50+	a	muži	a	ženy	60+.	
					Boškova	kategorie	–	muži	50+	-	se	odehrála	v	Ratíškovicích	a	účastnilo	se	
jí	36	kuželkářů.	V	sobotní	kvalifikaci	se	bojuje	nejen	o	24	finálových	míst,	je	
potřeba	také	naházet	co	nejvíc	a	mít	dobrý	základ	pro	celkové	skóre.	Oba	dny	
se	totiž	sčítají.	Hází	se	pokaždé	na	120	HS.	
					Mariánskolázeňský	borec	startoval	na	veteránském	M	ČR	už	několikrát.	
Na	medaili	ale	nikdy	nedosáhl,	vždycky	skončil	někde	do	desátého	místa.	Až	
letos	to	konečně	vyšlo.	V	sobotu	srazil	570	kuželek,	což	byl	čtvrtý	nejlepší	
výkon,	a	dobrou	formu	potvrdil	i	další	den,	kdy	měl	ještě	o	tři	body	víc.	S	cel-
kovým	součtem	1143	mu	patřila	bronzová	medaile.	Vítězný	Šklíba	z	Hořic	
naházel	1192,	stříbro	bral	Havel	z	Chomutova	(1154).
					Další	cenné	kovy	pro	Karlovarský	kraj	přidali	Tomáš	Pavlík	z	TJ	Slovan	
Karlovy	Vary	v	Rokycanech	(1.	v	kat.	muži),	Josef	Veverka	v	Přerově	(1.	v	kat.	
muži	60+)	a	Věra	Martincová	v	Přelouči	(2.	v	kat.	ženy	60+,	oba	TJ	Lomnice).	
					V	Přerově	se	pěkným	dvanáctým	místem	prezentoval	další	mariánskolázeňský	kuželkář	Miroslav	Pešťák	(1106).	V	nedělním	
finále	se	mu	ale	moc	nedařilo	na	dorážce.	Přiznal,	že	devět	úletů	je	příliš.																																																																(Josef Milota)
     

Orientační běh: Jarní trojúhelník 
vyhráli Bořánek a Baldriánová

Oblastním mistrovstvím ve sprintu, které se odehrálo v pátek 27. dub-
na v podvečer, odstartoval 33. ročník vícedenních orientačních závodů 
Jarní trojúhelník. Ten pro necelých pět set účastníků uspořádal Mari-
ánskolázeňský orientační klub MLOK.

Sprint	 měl	 start	
u	 úšovického	 Eko	
akvária.	 Tratě	 vedly	
do	 přírodního	 parku	 
u	 Prelátova	 pramene.	
Po	 proběhnutí	 lesa	
pod	 Karkulkou	 přišel	
na	 řadu	park	mezi	via-
duktem	 a	 kolonádou	
Ferdinandova	pramene.	
Na	medaile	dosáhlo	pět	
zástupců	domácího	od-
dílu:	 Leona	 Fišáková	
(1.	v	kat.	D10L),	Adéla	
Postránská	 (1.),	 Marie	
Bartošová	(3.,	obě	v	kat. 
D14),	 Mikuláš	 Janoch	
(1.	v	kat.	H12)	a	Václav	
Bartoš	(1.	v	kat.	H18).
Na	další	dvě	etapy	se	

všichni	přestěhovali	do	
Jedlové	 u	 Staré	 Vody	

do	rekreačního	areálu	U	Mlýna.	Ve	zvlněném,	zaklackovaném	terénu,	v	němž	ne-
byla	nouze	o	mokré,	kamenité	či	hustníkové	pasáže,	byly	pohyb	i	orientace	hodně	
náročné.	V	neděli	se	k	tomu	přidal	ještě	pylový	smog,	kdy	po	proběhnutí	cílem	měli	
všichni	–	v	nadsázce	řečeno	–	jednotné	žluté	oblečení.	
Triumf	v	hlavní	kategorii	mužů	obhájil	loňský	vítěz,	dorostenecký	reprezentant	

Michal	Bořánek	 ze	Severky	Šumperk.	Za	 ním	 skončili	 Jiří	Vištejn	 (Lokomotiva	
Plzeň)	a	Tomáš	Petras	(OOB	Vamberk).	V	ženách	vyhrála	stejně	jako	v	roce	2013	
Barbora	Baldriánová	z	USK	Praha	před	Vendulou	Ryšavou	(Praga	Praha)	a	Roma-
nou	Kubínovou	(Slovan	K.	Vary).	
Z	 mariánskolázeňského	 oddílu	 absolvovalo	 všechny	 etapy	 sedmnáct	 vesměs	

mladých	borců.	Na	medailové	příčky	celkově	dosáhli	Marie	Bartošová	(2.),	Mikuláš	
Janoch	(2.)	a	Václav	Bartoš	(1.).	Do	první	desítky	se	ještě	vešli	Adéla	Postránská	
(4.),	Mikuláš	Prinz	(9.),	Tomas	Placek	(10.,	oba	v	kat.	H10),	Ondřej	Petruš	(7.	v	kat. 
H12),	 Samuel	 Janoch	 (6.),	 Jan	 Pivec	 (7.,	 oba	 v	 kat.	H14),	 Břetislav	Milota	 (6.)	 
a	František	Kováč	(7.,	oba	v	kat.	H16).																																																			(Josef Milota)        Úspěšní judisté BUDO-CLUBU na Velké ceně Karlových Varů

Mladí judisté zazářili. Přivezli 
pohár pro nejúspěšnější klub

V sobotu 19.května se v tělocvičně SKP Hvězda Karlovy Vary konal 
tradiční turnaj mladých judistů. Vzhledem k souběhu několika turnajů 
v rámci celé republiky, zejména Pražského poháru na USK Praha, se le-
tos do Karlových Varů dostavilo méně borců, než v předchozích letech. 
I	judisté	z	Mariánských	Lázní	vyslali	na	turnaj	pouze	velmi	omezenou	sestavu.	

Devět	mladých	judistů	vybojovalo	skvělých	6	prvních	míst	v	jednotlivcích:	Vasilij	
Kulik,	Marsel	Aidarkeev,	Šimon	Lazur,	Ondra	Schuster,	Eliška	Vlková	a	Nikola	
Tomanová,	stříbro	vybojovali	Marc	Bykovskij	a	Ondra	Kalivoda,	bronzovou	me-
daili	 přidal	Michal	 Strnad.	 Trojice	mladších	 žáků	 a	 žákyň	 (Vlková,	 Tomanová,	
Schuster)	pak	do	BUDO-CLUBu	Mariánské	Lázně	veze	pohár	pro	nejúspěšnější	
klub	v	této	kategorii.	Gratulujeme.	Mladé	judisty	na	turnaj	doprovodili	trenéři	Lho-
táková,	Schuster	a	v	pozici	rozhodčího	klubový	prezident	Ivan	Korol.		

(Martin Schuster, BUDO-CLUB ML)

Klub českých turistů zve 
na 42. ročník 

Krajem 
léčivých vod

v sobotu 2. června
za finanční podpory města

Start: individuální,	 dostředná	 akce.	
Odjezd	autobusu	KČT	vypraveného	od	
nádraží	 je	v	9:15	Linka	ČSAD	odjíždí	 
v	10:20.			 	
Cíl:	Kladská	 –	Dům	přírody	 od	 11:00	
do	15:00
Trasy:	pěší	5	až	20	km,	cyklo	30	km
Informace	 Růžena	 Balatá,	 ribaml@
seznam.cz,	 Milena	 Kafková,	 kafkova.
milena@seznam.cz,	 Jiří	Černý,	 jcerny.
ml@seznam.cz	
Mapa: Edice	KČT	č.	2	–	Slavkovský	les	
a	Mariánské	Lázně.	 	
Zdrávi	došli!!!	

(Pořadatelé KČT Mariánské Lázně)
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Archiv TCF SIGNALBAU Mariánské Lázně

Vpravo bouřlivák Tomáš Řepka v dresu Amfóry. Foto David Kurc

Na své si přišla i fotbalová legenda Antonín Panenka. Foto David Kurc

Jan Rosák přijímá gratulaci. Foto David Kurc

Tenisový klub TCF SIGNALBAU 
zahájil novou sezónu

Dlouhodobě nejúspěšnějším tenisovým klubem v Karlovarském kraji je 
TCF SIGNALBAU Mariánské Lázně, který letos zahájil další sezónu. 
Tenisový	klub	 se	 věnuje	 především	výchově	mládeže,	 kde	má	 své	 zastoupení	

ve	všech	žákovských	kategoriích.	“A“	družstvo	dospělých	pravidelně	hraje	1.	ligu	
a	klub	zároveň	zapracovává	své	 talentované	odchovance	ve	2.	 lize,	které	se	 také	
účastní.	
“V	současné	době	se	připravuje	 rekonstrukce	 tenisového	areálu	v	Anglické	ulici.	

Není	to	dlouho,	co	byla	podepsána	smlouva	s	investorem	a	nyní	se	řeší	dofinancování	
rekonstrukce,”	uvedl	za	tenisový	klub	Tomáš	Marzy.	Klub	také	pořádá	celou	řadu	jak	
letních,	tak	i	zimních	turnajů.	K	tomu	největšímu	patří	mezinárodní	turnaj	žáků	a	žá-
kyň	do	16	let,	který	se	koná	pod	hlavičkou	Tennis	Europe.	Již	10.	ročník	tohoto	turnaje	
se	bude	konat	v	prvním	červencovém	týdnu.	V	minulosti	se	 tohoto	turnaje	účastnili	
dokonce	i	hráči	z	USA,	Indie,	nebo	Ruska.	V	neposlední	řadě	klub	již	řadu	let	pořádá	
tenisovou	školičku	pro	nejmenší	pod	vedením	profesionálních	trenérů.	Během	letních	
měsíců	bude	v	klubu	probíhat	několik	tenisových	kempů.																						(Tomáš Marzy)

Orientační závody měly pokaždé 
závěr ve vytěžené pískovně

V areálu jezdeckého tábora Vránov pět kilometrů severozápadně od 
Sokolova se nalézalo centrum dvou závodů žebříčku západočeské ob-
lasti v orientačním běhu.
Tím	prvním	bylo	oblastní	mistrovství	na	krátké	trati.	Členové	Mariánskolázeň-

ského	orientačního	klubu	MLOK	přijeli	v	nebývalém	počtu.	Bez	ohledu	na	výsle-
dek	vytvořili	oddílový	rekord,	čtyřicet	pět	na	jednom	závodu	jich	nikdy	v	historii	
nebylo.	Na	první	orientační	misi	vyrazilo	nemálo	dospělých	nováčků	s	dětmi.
Samotný	 závod	 byl	 pro	 později	 startující	 obohacen	 o	 déšť,	 jenž	 těm,	 kteří	 si	 

v	pokynech	nepřečetli	informaci	o	tom,	že	mapy	nebudou	vodovzdorně	upraveny,	
udělal	z	nejdůležitější	pomůcky	cár	rozžvýkaného	papíru.	Pokud	se	takto	postižení	
borci	 dostali	 vůbec	 do	 cíle	 a	měli	 všechny	 kontroly,	 dá	 se	 bez	 nadsázky	mluvit	 
o	dítkách	štěstěny	nebo	rovnou	géniích,	kteří	si	dokázali	celý	závod	načíst	do	paměti	
už	na	startu.		
Medailovou	šanci	pohřbili	nejzkušenější	lázeňští	veteráni	Jan	Sklenář	a	Jan	Fišák	

v	kategorii	H65.	Po	seběhnutí	se	na	trati	dali	hlavy	dohromady	a	v	oblasti	vytěžené	
pískovny	zamířili	z	jedenácté	kontroly	rovnou	na	třináctou.	V	cíli	se	pak	navzájem	
obviňovali,	kdo	za	vynechání	mohl.	Oba	byli	samozřejmě	diskvalifikováni.
„Mloci“	si	vedli	výsledkově	solidně	a	obsadili	deset	umístění	na	stupních	vítězů.	

Prvenství	vybojovali	Hana	Fišáková	(kat.	D35),	Josef	Milota	(H55),	Hana	Kožíš-
ková	(P)	a	Petr	Placek	(T),	stříbrné	příčky	vyběhli	Tomas	Placek	(H10),	Marie	Bar-
tošová	(D14),	Břetislav	Milota	(H16),	Václav	Bartoš	(H18)	a	Stanislava	Opavová	
(D55),	třetí	skončil	Luděk	Bartoš	(H45).
Při	nedělní	klasické	trati	se	většina	běžců	podívala	do	strmých	svahů	nad	řekou	

Svatavou.	Jejich	několikeré	slézání	a	zlézání	dalo	všem	pořádně	zabrat.	Stejně	jako	
předchozí	den	 se	závěr	závodu	odehrál	v	pískovně,	kde	 to	bylo	zajímavé	hlavně	 
v	těch	už	zalesněných	pasážích.
Mariánskolázeňští	běžci	si	šli	při	závěrečném	vyhlašování	opět	desetkrát	pro	ně-

kterou	z	cen.	První	místa	si	zopakovali	H.	Fišáková,	J.	Milota	a	P.	Placek,	stříbrné	
příčky	patřily	Leoně	Fišákové	(HD10L),	Mikuláši	Janochovi	(H12),	Janu	Macurovi	
(H21)	a	Janě	Sklenářové	(D55),	třetí	doběhli	B.	Milota,	Martina	Kamarytová	(D45)	
a	J.	Fišák.			 	 	 																																									(Josef Milota) 

Mariánskolázeňští medailisti z krátké trati. Přední řada zleva Tomas Placek, Hana Kožíšková, 
Břetislav Milota, Stanislava Opavová a Marie Bartošová. Zadní řada zleva Petr Placek, 

Luděk Bartoš, Hana Fišáková, Václav Bartoš a Josef Milota. Foto archiv MLOK

Fotbalisté Amfóry vybojovali Lázeňský pohár
Lázeňský stadion FC Viktoria hostil v neděli 13. května utkání o Lázeňský 
pohár mezi fotbalisty mariánskolázeňské gardy a hvězdné Amfóry. 
Utkání	se	odehrálo	v	rámci	200.	zahájení	lázeňské	sezóny.	Osm	stovek	diváků	vidě-
lo	celkem	19	branek.	Amfóra	zvítězila	11:8.																																																(redakce)
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Konventní kaple tepelského Kláštera. Foto Václav Větrovský

Převor Augustin Ján Kováčik. Foto Václav Větrovský

SPORTKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ 
PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

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

n  HLEDÁ SE PRINCEZNA, 15:00 Mariánské  
 Lázně Kino Slavia 3D, Animovaný, UA, 2018,  
 85 min., české znění
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 14:00 - 15:40 
 Mariánské Lázně Kolonáda, DALIBORKA

n  PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA, 15:00 
 Mariánské Lázně Městské divadlo, 
 veselý pohádkový muzikál
n  V HUSÍ KŮŽI, 15:00 Mariánské Lázně Kino  
 Slavia 3D, Animovaná komedie, USA / Čína,  
 2018, 91 min., české znění
n  ROZHLEDNY V POHYBU 2018, 9:15 
 Mariánské Lázně Rozhledna Hamelika, 
 4. ročník běžeckého závodu Hamelika třikrát  
 jinak
n  FUNPARK FERDY PRAMENCE, 
 14:30 - 17:30 Mariánské Lázně Ferdinandův  
 pramen, zábava všeho druhu pro děti do 5 let
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 13:00 Mariánské  
 Lázně Kolonáda, ZPÍVÁ A TANČÍ „ROTER  
 SARAFAN“

n  HEXENŠUS, 19:30 Mariánské Lázně 
 Městské divadlo, komedie ze života

n  DIVADELNÍ TANČÍRNA, 19:30 Mariánské  
 Lázně Městské divadlo - Divadelní galerie,  
 příjemné posezení v divadelní galerii s hudbou 
 a tancem
n  JUNIOR DIXIELAND, 19:30 Mariánské  
 Lázně Grandhotel Pacifik, Ragtime, 
 Boogie Wogie,Traditional

n  HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK se  
 skupinou BoomBand Jiřího Dvořáka, 19:00  
 Mariánské Lázně Společenský dům Casino,  
 koncertní vystoupení přední české zpěvačky
n  CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA, 
 17:00 - 18:45 Mariánské Lázně Městská  
 knihovna, NOVOHRADSKÉ HORY
n  TO NEJLEPŠÍ Z ČECH, 19:30 - 21:00 
 Mariánské Lázně Městské divadlo, v podání  
 krojované kapely Krajanka
n  DÁMSKÝ KLUB, 17:00 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Komedie, USA, 2018, 
 103 min., titulky
n  DEADPOOL 2, 19:30 Mariánské Lázně 
 Kino Slavia 3D, Akční komedie, USA, 2018,  
 120 min., titulky

n  ARCATA STUTTGART, 19:30 - 21:00 
 Mariánské Lázně Městské divadlo, Koncert  
 německého komorního orchestru
n  NEŽ PŘIŠLA BOUŘE, 19:30 Mariánské
 Lázně Kino Slavia 3D, Akční / romantický /  
 drama / thriller, USA, 2018, titulky
n  SOLO: STAR WARS STORY, 17:00 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /  
 dobrodružný, USA, 2018, české znění

n  TŘI TENOŘI, 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně
 Společenský dům Casino, Koncert 
 Západočeského symfonického orchestru

n  KVALIFIKACE MS NA DLOUHÉ PLOCHÉ  
 DRÁZE, 13:30 Mariánské Lázně Dlouhá 
 plochá dráha, Závody na dlouhé ploché dráze
n  KRAJEM LÉČIVÝCH VOD, 42. ročník, 9:15 
 Mariánské Lázně Dům přírody Slavkovského 
 lesa, Kladská, Tradiční turistický pochod

n  PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA 
 S PRŮVODCEM, 14:00 Mariánské Lázně  
 Městské divadlo, prohlídka
n  BYT NA INZERÁT, 19:30 Mariánské Lázně  
 Městské divadlo, komedie

n  NA VLNĚ VÍDEŇSKÉ OPERETY, 
 19:30 - 21:30 Mariánské Lázně Městské 
 divadlo, Slavné árie z operet, valčíky, 
 předehry a populární melodie

n  NEPIJTE VODU!, 19:30 Mariánské Lázně  
 Malá scéna Dům Chopin, komedie plná 
 absurdních situací

PÁTEK  25.5. 

SOBOTA  26.5. 

NEDĚLE  27.5. 

PONDĚLÍ  28.5. 

ÚTERÝ  29.5. 

STŘEDA  30.5. 

ČTVRTEK  31.5. 

PÁTEK  1.6. 

SOBOTA  2.6. 

ÚTERÝ  5.6. 

STŘEDA  6.6. 

ČTVRTEK  7.6. 

VÍCEDENNÍ 
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
n  24. - 25.5., SOLO: STAR WARS STORY,  
 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční  
 / dobrodružný, USA, 2018, 135 min., 
 české znění
n  SOLO: STAR WARS STORY 3D, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /  
 dobrodružný, USA, 2018, 135 min., 
 české znění
n  26.5. - 27.5., SOLO: STAR WARS STORY,  
 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, 
 Akční  / dobrodružný, USA, 2018, 135 min.,  
 titulky
n  SOLO: STAR WARS STORY 3D, 17:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /  
 dobrodružný, USA, 2018,   české znění
n  25.5. - 27.5., MINIKOK, Mariánské Lázně  
 Ferdinandův pramen, Multikulturní 3 denní  
 festival
n  28.5. - 29.5., DÁMSKÝ KLUB, 19:30 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie,  
 USA, 2018, 103 min., titulky
n  NA KRÁTKO, 17:00 Mariánské Lázně 
 Kino Slavia 3D, Drama, ČR, 2018, 
 110 min
n  11.5. - 31.5., PRAMENCOVA STEZKA 2018,  
 Mariánské Lázně , Naučná stezka pro děti 
 i rodiče
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  12.5. - 10.6., ERUPCE, Mariánské Lázně  
 Městské divadlo - Divadelní galerie, 
 Výstava

Pro	zpracování	Kulturního	 
přehledu	byla	použita	data	z	portálu	

www.marianskelazne.cz 

Hroznatova akademie: 
Vracíme památky do života  
Centrem kultury a vzdělávání  Kanonie premonstrátů Teplá je Hroz-
natova akademie. Cílem operačního programu je slogan Vracíme pa-
mátky do života. Proběhla již první  ze serie specializovaných prohlí-
dek, tentokrát na téma klášterní život. 
Barokním	 křídlem	 kláštera	 provázel	 převor	 Augustin	 Ján	 Kováčik	 O.	 Praem.		

Hosté	navštívili	i	konventní	kapli	a	oratoř,	které	nejsou	běžně	přístupné.	Pokud	Vás	
zajímá	klášterní	štolový	systém	máte	možnost	navštěvy	ještě	26.	května	a	2.	června	
vždy	od	11.00	a	od	15.00.	Prohlídka	v	 jiném	termínu	je	ale	možná	po	předchozí	
domluvě.	
Výstavní	sezonu	letos	zahajuje	Hroznatova	akademie	ukázkou	z	díla	malíře	Jiří-

ho	Modrého.	Jeho	abstraktní	krajiny	malované	technikou	lazurní	olejomalby	budou	
k	vidění	v	rámci	prohlídky	Život	v	barokním	klášteře	v	prostoru	opatské	jídelny	až	
do	3.	srpna.	Projekt	výchovných	koncertů	pro	školy	„Klášter	Teplá	dětem“	získal	
záštitu	hejtmanky	Karlovarského	kraje	Jany	Vildumetzové.	Spolu	s	violoncellistou	
Peterem	Nouzovským	se	snaží	Hroznatova	akademie	hravou	formou	uvést	děti	ško-
lou	povinné	do	světa	hudby	a	hudebníků.	Nejbližší	koncert	proběhne	19.	června.	
Lektorka	a	ilustrátorka	Kateřina	Sechovcová	spolu	s	violoncellistkou	Evelyn	Aguir- 
re-Araya,	původem	z	Chile,	připravily	nový	hudební	program	pro	předškoláky.
V	květnu	proběhne	v	Modrém	sále	tepelského	kláštera	jazzový	koncert	uskupení	

Jan	Fictum	and	friends.	Trojice	ostřílených	jazzmanů	ze	Západních	Čech,	ve	složení	
Jan	Fictum	-	bicí,	Jirka	Podlipný	-	klávesy	a	Eva	Vogltanzová	-	basová	kytara	již	
podruhé	 přináší	 kvalitní,	moderní	 jazz.	Kanonie	 premonstrátů	Teplá	 pilně	 slouží	
rozvoji	kultury	a	vzdělávání.																																																											(Václav Větrovský)



Strana 15 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 25. květen 2018

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	000m2.	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.

• Pronajmu velké	nebytové	prostory	od	
100m2	do	3	000m2,	vhodné	jako	autodíl-
na,	autodoprava,	výrobní	haly,	skladové	
haly,	truhlárna,	dřevovýroba,	dřevopro-
dej,	uhelné	sklady.	Možnost	 i	 jednotli-
vě.	Chodová	Planá,	atraktivní	lokalita	u	
hlavní	silnice.	Tel.:	602143327
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 •••••••••••••••••••••••••••••••
• Jsem	pedagog	z	MŠ.	Hlídám	děti	Po	
–	Ne.	Čas	dle	potřeby,	věk	nerozhodu-
je.	Hlídám	i	o	prázdnnách	trvale.	Cena	
dohodou.	M.L.	a	okolí.	Tel..777513445
• Malířské	 a	 natěračské	 práce.	 Tel.	
730615052,

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím	 dívčí	 kolo	 na	 9	 let	 cca	 za	
500,-Kč.	Tel.:722696222.	

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

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	
šablony.	Tel.:604718317.
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• 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

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

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

• Německá	 firma	 Bitterer	 (Tirsche-
nreuth	-	NSR)	přijme		instalatéra	–	to-
penáře.	Mzda	20	eur/hod.	 	Tel.:	0049	
9631709420,	email:bitterer@online.de	

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

• Pronajmu jednomu	 člověku,	 či	
dvěma	 studentům	 nebo	 studentkám	
zařízenou	 garsonku	 v	 Úšovicích.	
Cena	dohodou.	Tel.:	606665161.

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

Klub výtvarníků vystavuje v divadle
12. května byla vernisáží zahájena výstava obrazů členů Klubu výtvarníků 
Mariánské Lázně v galerii městského divadla.  Výstava byla zahrnuta do pro-
gramu zahájení lázeňské sezony, a  proto se její vernisáž výjimečně konala  
právě v onu slavnostní sobotu.  
Na	této	výstavě	pod	názvem		ERUPCE	vystavuje	pouze	polovina	členů	klubu,	 

a	sice	L.	Kazi,	P.	Kunert,	Z.	Moravec,	P.	Nedbal	a		P.	Petřík.	Plně	jsme	respektovali	
přání	kurátorky	výstavy	Evy	Smejkalové	s	tím,	že	druhá	polovina	klubu	bude	vysta-
vovat	v	jiném	budoucím	termínu.
A	proč	právě	ERUPCE?	Inu,	nemusí	to	být	jen	ty	známé	sluneční	nebo	sopečné.	

Pro	mne	byla	inspirací	právě	velmi	horká	a	krátká	jara	posledních	let.	Dochází	tak	
k	 rychlému	 a	 překotnému	 rozpuku	 všemožných	 květů,	 včetně	 ovocných	 stromů.	
Jakoby	přes	noc	se	ještě	včera	holé	větve	do	rána	obalí	bílými	a	růžovými	oblaky	
květů.	I	to	je	pro	mne	osobně	také	jedna	možná	erupce.
Rád	 bych	 touto	 cestou	 poděkoval	mariánskolázeňskému	KISu,	 jmenovitě	 pak	

Evě	Smejkalové	za	její	nabídku	vystavovat	v	krásných	a	prostorách	divadelní	ga-
lerie.	Také	děkuji	kytarovému	souboru	ZUŠ	pod	vedením	T.	Honzírka,	který	hu-
debním	vystoupením	 zpříjemnil	 vernisáž.	A	 ještě	 jedno	 velké	 poděkování	 tvůrci	
plakátů	naší	výstavy,	paní	Evě	Smejkalové.	Výstava	potrvá	do	10.	června.																																																	

   (Zbyněk Moravec, KVML)
                                       

 

PŘIJMEME 

ŘIDIČKY A ŘIDIČE 
(B,C,D)

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
tel.: 603 556 227

mhd@mdml.cz • www.mdml.cz

ŘÍDÍTE OSOBNÍ AUTO? 
NAUČÍME VÁS ŘÍDIT AUTOBUS

• 30 000 Kč měsíčně
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění, 
• zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, 
• příspěvek na dovolenou
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Chybí některé díly, nikdo točnu nemaže, léta je ve stejné poloze. 
V pozadí již zmíněná výtopna. Není využitá.... (Foto Václav Kohout, jaro 2018)

Tak zarůstá točna břízami a jiným plevelem.  Zřejmě ji čeká potupná cesta přes kovošrot do 
hutí. Technicky je nejspíš nezpůsobilá. Co s ní bude? (Foto Václav Kohout, jaro 2018)

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Nezničitelná zbroj. Řečtí	hrdinové	mívali	často	zbraně,	které	měly	božskou	moc.	
V	Iliadě	jsou	nejvíce	popisovány	...	(1. tajenka), které	hrdina	dostal	od	svého	otce	
Pélea.	Péleos	je	zase	dostal	od	bohů	při	příležitosti	svatby	s	bohyní	Thetis.	Když	
se	hrdina	nepohodl	s	Agamemnonem	a	odmítl	dále	bojovat,	požádal	jej	jeho	...	(2. 
tajenka)	 o	 jeho	zbraně,	 aby	mohl	 šířit	 strach	mezi	nepřáteli.	Achilleus	 se	nechal	
přesvědčit	a	půjčil	mu	svoji	přilbici,	krunýř,	meč,	štít,	náholenice,	své	vojsko	i	svůj	
vůz	tažený	dvěma	nesmrtelnými	koňmi,	které	mu	daroval	Poseidón.	Nechal	si	jen	
kopí,	které	vyrobil	Kentaur	Cheirón	a	které	bylo	tak	těžké,	že	je	dokázal	uzvednout	
jenom	on.	(dokončení příště)

VODOROVNĚ: A.	Důrazně	 vybízet;	 rolák;	 hatit.	 -	B. 1. tajenka. - C.	 Značka	
sodíku;	domácky	Fabian;	ovoce	pocházející	z	Číny;	uhličitan	draselný.	- D.	Hlupák	
(z	ruštiny);	tu	máte;	někam	(básnicky);	ptačí	citoslovce.	-	E. Jiráskova	čtyřdílná	kro-
nika;	ruské	ženské	jméno;	hesla;	sonda.	- F.	Jednotka	jasu;	snímek;	řešeta;	tekutina	
v	lidském	těle.	-	G.	SPZ	okresu	Praha	-	město;	šedě;	bifloun;	český	herec	(Bohumil).	
- H. Vojenská	hodnost;	slavnostní	síň;	malajská	dýka;	Státní	arbitráž	(zkratka).	- I. 
2. tajenka. - J. Starořecký	jinoch;	tavení;	části	kabátu.
SVISLE: 1. Druh	pštrosa;	bývalý	název	papírnictví.	-	2. Části	nádob;	svaz;	bujní	
koně.	-	3. Tihle;	odnímat;	setnout.	 -	4.	Homérův	epos;	 trik.	 -	5. Nápor;	moderní;	
snížený	tón.	-	6. Vidina;	vlákna;	ženský	zpěvní	hlas.	-	7.	Slovenská	předložka;	silný	
provaz;	velká	rána.	- 8. Slavný	muzikál;	jez.	- 9. Hole;	rozměr;	značka	terbia.	-	10. 
Cizopasné	houby;	 český	filolog;	 velký	kus	 ledu.	 -	11. Zkratka	Komerční	 banky;	
část	nohy;	Libušin	otec.	-	12. Vůně;	část	dveří.	-	13.	Místo	toho;	slovensky	„vřes“;	
označení	dlouhohrající	desky.	-	14. Dietlova	sestřička;	druh	látky;	volání	o	pomoc.	
- 15. Bavit;	porost	hlavy.
Nápověda: AE,	aitas,	Kott.
Řešení křížovky	posílejte	do	5.	června	2018	na	adresu:
V.	Kučavová,	LÁZEŇÁCI,	Hlavní	třída	520/126,	353	01	Mariánské	Lázně	
nebo	e-mailem	na	adresu	V.Kucavova@seznam.cz	
Řešení dubnových křížovek:		 ...na	pustém	ostrově,	...	z	jediného	důvodu
	 	 	 ...	kyklop	Polyfémos,	...	kouzelnice	Kirké	
Výherce:	paní	Kateřina	Quardová.
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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

Zapomenutý svědek živější dopravy
Lokomotivní točna na nádraží
Pamatuje	časté	využití	i	větší	celkový	provoz.	Soudě	podle	starých	snímků	bylo	

nádraží	 v	 počátku	 provozu	 (1872)	 průjezdní,	 se	 slabou	 přepravou	 nákladů.	 Pro-
voz	rostl,	přibyla	trať	na	Karlovy	Vary	(1898).	Bylo	třeba	obracet	lokomotivy	na	
cestu	zpět	do	Varů.	Někdy	 tehdy	vyvstala	potřeba	 točny.	Pro	 lokomotivní	posun	
bylo	zapotřebí	výtopny.	Provoz	rostl,	před	sto	lety	se	zvažovalo	další	nákladní	ná-
draží	 na	ploše	mezi	 dnešním	nádražím	a	pozdější	mlékárnou.	Dále	 se	 zvažovala	
trať	 do	Tirschenreuthu,	 další	 trať	 přes	Prameny	do	Horního	Slavkova.	V	70.	 le-
tech	minulého	století	bylo	dost	vážně	v	úvaze	zdvojkolejnění	 tratě	Plzeň	-	Cheb.		 
S	 postupným	 nasazováním	 neparních	 lokomotiv	 (s	 oboustrannou	 obsluhou)	 účel	
točen	zanikal.	A	při	poslední	úpravě	zdejšího	nádraží	pak	točna	upadla	v	zapomně-
ní,	nebyla	opravena.	Snad	je	v	inventárním	seznamu,	ale	už	žádnou	lokomotivu	asi	
nikdy	neotočí...	 																																																																												(Václav Kohout)


