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Proč skončila drogérie na Chebské?

V tomto čísle si přečtete:
Î

Tradiční drogistické výrobky, ale také ředidla, žíraviny nebo jedy bývaly k zakoupení v technické drogérii
na Chebské. Na začátku letošního roku majitelka obchod zavřela. Hlavní příčina, proč došlo po 26 letech
k ukončení prodejny, se různí.

Î
Î

Î

odpověď přišla - v podobě nové nájemní smlouvy, která byla
o 30 % zvýšení nájemného, to znamená stávajících 370 tisíc
korun bylo zvýšeno o nějakých dalších 130 tisíc. Takže skoro
půl miliónu ročního nájemného,“ vysvětlila Luhanová. Tuto
nájemní smlouvu majitelka prodejny nepodepsala.

Î
Î

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ

Věrnostní slevy jako předvolební úlitba?

Zrušená drogérie Julie Luhanové. Foto archiv redakce.

„Kdybych měl tu hlavní příčinu jmenovat, tak bych asi
řekl, že to byly problémy v komunikaci,“ uvedl důvod ukončení provozu drogérie starosta Martin Kalina (Piráti). Majitelka zrušené prodejny vidí příčinu jinde. „Jediným důvodem
k ukončení bylo zvýšení nájemného,“ uvedla Julie Luhanová.
Provozovatelka drogérie žádala poprvé o přehodnocení
nájemného v roce 2014. Jako odůvodnění uvedla, že zde již
není možné realizovat takový obrat, který byl v minulosti,
i kvůli prodejním řetězcům, že od roku 2000 odvedla městu
na nájemném téměř 12 miliónů a že zhodnotila městský majetek o 3,5 miliónů korun. Podle Julie Luhanové nikdy žádnou
odpověď neobdržela. V roce 2017 se znovu obrátila na město
s žádostí o snížení nájemného.
„Opět jsem si řekla, že žádná odpověď nepřijde, ale ejhle,

„Paní Luhanová měla stávající nájem nastavený na 1480
korun za m2 na rok, ale tady je potřeba říct, že to bylo po třicetiprocentní slevě, kterou pan Král (ODS) v roce 2014, těsně
před volbama, dával jako takovou úlitbu. Do jaké míry mu to
pomohlo ke zvolení nebo nezvolení, ať diváci posoudí sami,
uvedl pirátský lodivod Kalina pro regionální televizi.
Zde je ale potřeba uvést, že k třicetiprocentnímu snížení
nájemného nedošlo v roce 2014, jak uvádí starosta, ale již
o 2 roky dříve. „Bylo to v roce 2012, v polovině volebního období,“ potvrdil Zdeněk Král, který v té době starostoval. Tedy
nikoliv před volbami, což dokládá i zápis z tehdejší městské
rady. Letos v únoru odsouhlasili radní dlouhodobým a bezproblémovým nájemcům slevu 10 %.
Když se vrátíme k tvrzení současného starosty, který věrnostní slevu
30 % nájemcům městských nebytových prostor z roku 2012 označil za
předvolební úlitbu tehdejšího starosty
Krále, nejedná se v případě této desetiprocentní slevy o předvolební úlitbu
Martina Kaliny?
(Jiří Škroch)
V QR kódu video

Nemocnice není na prodej
Končí další radní
V bývalých kasárnách vyroste
skatepark
Historické fotografie zahájení
sezóny
Zprávy z kultury
Zprávy ze sportu

Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 11. května 2018
(Příspěvky posílejte do pátku 4. 5. do 12.00 hodin.)

ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ

2018 SEZÓNY
11. - 13. Května /Mai

KURSAISONERÖFFNUNG
SPA SEASON OPENING

Srovnání nájemného nebytových prostor v majetku města Mariánské Lázně / Cheb

Přehled činností
provozovaných v nebytových prostorech

Mariánské Lázně

Cheb

Lokalita aktraktivnosti (Kč/m2/rok)

Lokalita aktraktivnosti (Kč/
m2/rok)

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

Kasina, herny

5000

4500

4000

4000

-

-

-

Peněžní ústavy, pojišťovny, směnárny, bankomaty

5000

4500

4000

4000

4423

3096

2211

Advokátní a právnické kanceláře

3500

3000

2500

2000

3707

2595

1854

Lékárny

3500

3000

2500

2000

-

-

-

Finanční a poradenské služby, realitní kanceláře

3100

2500

2100

1600

2648

1854

1324

Restaurace, kavárny, čajovny, vinárny, bary, kluby, cukrárny

2700

2200

1900

1200

2992

2095

1497

Soukromé zdravotnické praxe, oční optiky

3100

2500

2100

1600

-

-

-

Kosmetické služby, nehtová studia, pedikúry, manikúry, kadeřnictví

2800

2300

2000

1500

1917

1342

959

Prodejny zaměřené na prodej zboží - boutique, starožitnictví,
zlatnictví, parfumerie, autosalony, sklo-porcelán, drahé kameny

3100

2500

2100

1600

1917

1342

959

Bufety, rychlá občerstvení, jídelny

2500

2000

1500

1000

1737

1216

869

Výrobní, dílenské, skladové, opravárenské a další prostory
podobných užitných vlastností, garáže

1400

900

500

500

1210

827

590

Sportovní zařízení, fitness centra

1200

800

500

400

368

259

185

Společenské a kulturní činnosti

1000

700

500

400

368

259

185

Hudební zkušebny, jazykové učebny

1000

700

500

400

368

259

185

Charitativní činnosti, sociální poradny

1000

500

500

400

368

259

185

Co je QR kód
a jak jej přečíst?

QR kód funguje podobně jako klasický čárový kód, ale umožňuje zakódovat daleko více informací.
Články v Mariánskolázeňských novinách, u kterých je tento symbol uveden,
umožňují po načtení kódu i přehrání videoreportáže. Pro čtení těchto kódů je třeba mít v mobilním telefonu či tabeletu nainstalovanou čtečku QR kódů. V případě
dotazů neváhejte kontaktovat redakci. (jš)
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Od vyhlášení Mariánských Lázní veřejnými lázněmi uplyne v letošním roce již 200 let. Připomeňme si vítání lázeňské sezóny
v obrazech historických fotografií. Městskému muzeu v Mariánských Lázních děkujeme za poskytnutí fotografií z jeho sbírky.

Rok 1964. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 1913. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Ostatní služby jinde neuvedené

2500

2000

1500

1200

783

548

392

Ostatní prodejny jinde neuvedené

2500

2000

1500

1200

1536

1075

768

Ostatní kancelářské prostory

2000

1500

1200

1000

1180

827

590

27. duben 2018

ZAHÁJENÍ SEZÓNY MĚNILO V ČA SE TVÁŘ, ALE TRADICE ZŮSTALA

Rok 1972. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 1938. Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 1990. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 2015. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Končí další radní
Ze zdravotních důvodů
rezignoval Vladimír Kafka

V pořadí čtvrtým politikem, který v probíhajícím funkčním období předčasně
opustil post radního města Mariánské Lázně, je Vladimír Kafka. Kromě
funkce člena rady se vzdá také postu
zastupitele. V radě města jej nahradí
někdejší radní Martin Hurajčík.
„Musím vás všechny informovat, že
zastupitel a radní Vladimír Kafka se
bohužel ze zdravotních důvodů rozhodl vzdát funkce zastupitele i radního
města,“ sdělil jeho stranický kolega
z hnutí ANO Ondřej Knotek na čtvrtečním zastupitelstvu. Členem rady
byl jmenován Martin Hurajčík. Kdo
zaujme uvolněné místo po Vladimíru
Kafkovi v zastupitelstvu města se rozhodne na příštím jednání zastupitelstva
17. května.
(Jiří Škroch)

Akce na hradě Vildštejn
• 30. dubna Pálení čarodějnic pod hradem
Vildštejn od 19:00
• 5. května v 17:00
hod. Čaj o páté v havajském stylu aneb
večírek pro nezadané se zábavným pro- Foto archiv hradu
Vildštejn
gramem

Vedle nemocnice se uvažuje o stavbě
Domova Alzheimer

Okolo roku 2020 by mohlo v Mariánských Lázních vzniknout nové sociální zařízení. Sloužit by mělo lidem
trpícím Alzheimerovou chorobou. Společnost Domov Alzheimer uvažuje o stavbě objektu v lokalitě u nemocnice, tedy na pozemcích, které nyní vlastní město.

„Je to náš pozemek a už jsme ho také nabídli, k prodeji konkrétním zájemcům,“ uvedl lázeňský místostarosta Luděk Nosek.
V roce 2013 byla vypracována urbanistická studie využitelnosti
lokality u nemocnice, ze které vyplývá, že je zde možné umístit
až tři samostatně působící objekty. Jejich využití by mělo být
v oblasti sociálních či sanatorních služeb. Probíhající jednání
o odkupu pozemků potvrdil i zástupce investora Radek Žádník.
„Pokud vše zdárně dopadne, počítáme s tím, že pozemek od
města Mariánské Lázně odkoupíme ještě v tomto roce. Zhruba
rok je pak potřeba na zpracování dokumentace a získání stavebního povolení a teprve poté je možno začít stavět,“ přiblížil
Žádník.
Už za současného stavu je u nemocnice problém s parkováním, chybí chodník pro pěší a dá se předpokládat, že další
využití této lokality ještě tlak na dopravní obslužnost zvýší.
„Dostali za podmínku vyřešit parkování, s tím, že město se neStudie Domova Alzheimer. Foto archiv redakce
brání tomu, aby v té veřejné části kolem nemocnice pomohlo
se spoluúčastí na řešení parkování,“ řekl
Nosek. Místostarosta přislíbil, že pokud by se výstavba Domova Alzheimer oddálila, vybuduje chodník
okolo nemocnice město. „Pokud bychom to museli uchopit sami, jsme připraveni to udělat z městských
prostředků,“ uzavřel místostarosta Nosek.
Podle dostupných statistik žije v Karlovarském kraji nyní okolo šedesáti lidí postižených touto chorobou. Kapacita uvažovaného domova by měla být 120 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, s vlastním sociálním zařízením. Počítá se, že jeho působnost by měla být celorepubliková. V současné době poskytuje ve
městě ošetřovatelskou péči osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence specializovaná služba Domova pro seniory domov se zvláštním režimem s kapacitou 9 lůžek. (Jiří Škroch)
V QR kódu video

Nemocnice:
Majitel od prodeje ustoupil Chebská porodnice zažívá renesanci
Budoucnost místního zdravotnictví je tématem neustále aktuálním. Více než
Dříve strašák, nyní vyhledávané místo pro narození dětí z Chebska
ověřené informace však městem kolují o budoucnost mariánskolázeňské nemocnice fámy. Do uzávěrky tohoto čísla se z oslovených vyjádřil pouze lázeňský starosta Martin Kalina. Vyjádření zástupců majitele nemocnice a opozičních zastupitelů byste si měli přečíst v příštím čísle novin.
Jedná aktuálně nemocnice s konkrétními subjekty o možnosti odkupu či nikoliv? Podle informací stávajícího majitele pana Zavorala nikoliv. Má stávající majitel
v úmyslu nemocnici prodat? Měl, ale v současnosti od tohoto upustil.
V jakém personálním a finančním stavu je nemocnice v současné době? Po
personální stránce se majitel chválí, tento měsíc mu nastupuje nová lékařka. Po
finanční stránce není chod nemocnice stoprocentní. V průběhu roku 2017 měli dokoce dluh na sociálním pojištění a letos dlužili firmě Veolia za dodávky tepla.
Je na celý rok 2018 finančně i personálně zajištěn chod lékařské pohotovosti
a chirurgické ambulance? Ano. Po finanční stránce došlo k zajištění ze strany
města a Karlovarského a Plzeňského kraje - dohromady jako loni částkou 6.450.000
korun.
Oproti roku 2017 mělo dojít ke zkrácení doby pohotovostí o hodinu? Je tomu
opravdu tak. Ambulance byla nově nastavena do 21:00 s poznámkou, že mezi 21:00
- 22:00 byl provoz naprosto zanedbatelný.
(Václav Větrovský)

Ilustrační foto. (archiv redakce)

i širšího okolí. Řeč je o chebské porodnici. Příčinou zlepšené pověsti je
obrození tamní porodnice i přátelský postoj k rodičkám.

V prostorách mariánskolázeňské
porodnice se poslední dítě narodilo 15. února 1998. Od té doby jsou
rodiče z Mariánských Lázní nuceni
přivést své dítě na svět v okolních
městech. Nejčastěji volí Plzeň,
Stod, Sokolov a nejbližší Cheb. Ten
donedávna trpěl v oblasti porodnictví nevalnou pověstí. V současné
době ale Chebská porodnice zažívá „znovuzrození“. Nárůst počtu
porodů i ze vzdálenějších měst je
přičítán pozitivním změnám v přístupu personálu gynekologicko-porodnického oddělení. „Domnívám
se, že je to hlavně nový, vstřícný
postoj k rodičkám. Bereme je jako
rovnocenného partnera a dáváme
jim možnost volby, jak chtějí svůj
porod prožít,“ uvedla Andrea Bučková, vrchní sestra. Kromě Andrey
Vrchní sestra Andrea Bučkova.
Foto Václava Simeonová
Bučkové jsou za hlavní iniciátory
změn považováni také primář Jozef Bobrik, doktor Munachiso Ndukwe a externí porodní asistentka Kateřina Hrubá.
„Personál na předporodním oddělení byl příjemný a vycházel nám s manželem
vstříc. Na oddělení šestinedělí byli profesionální, zároveň velmi pozitivní a nápomocní. Oproti zkušenosti s Plzní byla péče v Chebu po porodu vstřícná a lidská,“
příblížila nedávnou zkušenost Zuzana Urbanová z Mariánských Lázní. Z lázeňského města byli také rodiče, kteří před rokem v Chebu jako první přivedli své dítě na
svět pod vodní hladinou. Od září 2018 bude porodnice přesunuta do nového pavilonu. Ten se buduje v rámci rozsáhlé rekonstrukce a revitalizace Nemocnice Cheb.
				
(Miroslava Tlučhořová)
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Vznikne nový skatepark,
zatím
(Do)vládnou Piráti s ANO v koalici? jak budenikdovypadat
neví
Dubnové jednání mariánskolázeňského zastupitelstva přineslo 23 usnesení i řadu rozdílných stanovisek. Názorový nesoulad paradoxně panoval především mezi koaličními partnery. Kromě ožehavého tématu parkování,
doprovázela intenzivní debata zastupitelů Pirátů a ANO také jednání o rozdělení dotací z fondu kultury.

„Fakt mě zaráží, že nejvíce iniciativy vychází přímo z koalice a přímo z rady, kde si to mohli prodiskutovat, jestli jsi to tam teda, Ondro, neprotlačil při
tom vašem jednání, tak proč s tím otravuješ teď tady,“
reagoval Jiří Chval (ODS) na návrh Ondřeje Knotka
(ANO). Ten se přikláněl ke stažení bodu o rozdělení
financí z fondu kultury, přestože návrh na doporučení
komise kultury schválila v březnu již rada města. V té
mají Piráti a ANO většinu. „Včera jsem to rozebíral se
starostou a ta diskuze byla, že se o tom budeme bavit,
takže to jsem udělal. Jestli jsem tě, Jirko, s tím zdržel,
tak se omlouvám,“ odpověděl zastupitel Knotek. Do
diskuze přispěl také pirátský starosta Martin Kalina.
„V tom případě my jsme si špatně rozuměli včera.
Já jsem žil v tom domnění, že ty navrhované změny,
respektive body, které se vám nelíbí, tak dneska přednesete. Nebyl jsem si vědom, že se bavíme o stažení
celkového tisku.“
Po hodinovém jednání nakonec zastupitelé schváliJednání zastupitelstva města 12. dubna. Foto redakce
li rozdělení peněz z fondu kultury v pozměněné podobě. Z původních žádostí nakonec vyřadili akci Zimní
čajovna a tyto prostředky přerozdělili akordeonovému orchestru Alexandra Smutného, kytarovému souboru Základní umělecké
školy M.L. a projektu Mosty přátelství s partnerským městem Marcoussis.
Nezaujatý pozorovatel by, v prostorách jídelny základní školy Jih, kde tentokrát zastupitelstvo zasedalo, asi jen stěží rozpoznal, kteří zastupitelé během jednání 12. dubna patřili do vládní koalice a kteří do spektra opozice. „Určitý napětí tam asi je, to
je jasný a všem je asi jasný, čím to je,“ reagoval lázeňský starosta na dotaz, jestli mezi Českou pirátskou stranou a hnutím ANO
nepanuje napětí. Názorová rozkmotřenost mezi zástupcem sociální demokracie Miroslavem Míkou a ostatními členy koalice
v současném zastupitelstvu působí jako evergreen. Nyní to ale vypadá, že ani spojenectví mezi dvěma nejsilnějšími stranami
není ideální. 						
(Jiří Škroch)

Městský architekt stále chybí.
Konkurs ale doposud vypsán nebyl

Zlatý erb 2018

Pracovníci mariánskolázeňského
infocentra spravují pod vedením
ředitelky Barbory Tintěrové oficiální turistický portál města od roku
2012 a kráčejí od výhry k výhře.

Po výhře v krajském kole soutěže
Zlatý erb 2018 dostali za nejlepší elektronickou službu další ocenění v celostátním kole. Na slavnostním vyhlášení
v Hradci Králové dne 9. dubna získali
2. místo v kategorii Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší
turistickou prezentaci na webových
stránkách v kategorii měst a obcí. Soutěž Zlatý erb je pořádaná spolkem Český zavináč již 20 let. Webové stránky
www.marianskelazne.cz prošly během
posledních dvou let rozsáhlým redesignem a obsahují řadu funkcí, jako
je katalog firem, ubytovací rezervační
systém, odběr turistického newsletteru, tipy na výlety, soubory ke stažení
včetně statistik návštěvnosti a další.
K webovým stránkám patří také mobilní aplikace pro systémy Android, která
je ke stažení na stránkách Google Play.
(Václav Větrovský)

Najdete nás na facebooku

První květnový den uplynou dva roky od termínu, kdy měl být zřízen
útvar městského a zahradního architekta. Administrativně se pozici na
městském úřadu zřídit povedlo. Přestože místo stále zeje prázdnotou,
výběrové řízení na jeho obsazení doposud vypsáno nebylo.

POZVÁNKA
na

PŘÁTELSKÉ
SETKÁNÍ

spolupracovníků
ředitelství „DŘEVAŘŮ“
čtvrtek 17. května 2018
od 14:00 hodin

v restauraci Hotelové školy
v Mariánských Lázních
facebook.com/MarianskolazenskeNoviny

Dobrá zpráva pro vyznavače skejtového sportu. V revitalizovaném území po bývalých kasárnách Hamrníky
vznikne nový skatepark. Město na
realizaci již vyčlenilo 1,5 milionu korun. Kdy se začne stavět a jaká bude
podoba, to není zatím jasné.
Kromě areálu hamrnických kasáren,
vedle bikrosové dráhy, kde by měl skatepark vyrůst, se ještě zvažovalo umístění
uvnitř plochodrážního oválu či místo volejbalových kurtů v Tyršově ulici. „Měl
by se skládat z prefabrikátů umístěných
na základní desce,“ uvedl lázeňský starosta Martin Kalina. Přestože se o skateparku intenzivně hovoří, více informací
k dispozici není. Ředitel Správy městských sportovišť (SMS) Viktor Borsik
potvrdil lokalitu. S dalšími dotazy ale
odkázal redakci na radnici. Jaká bude
podoba, kolik budou prvky stát, nebo kdo
bude park spravovat, či kdy začne stavba,
není známo ani odboru investic a dotací. „Jednání si organizuje pan Borsik
a o výsledcích jednání zatím nemám
informace,“ uvedl vedoucí odboru Petr
Řezník. Více nesdělil ani Martin Kalina. „Musíte se pro podrobné informace
opravdu obrátit na SMS,“ uvedl starosta
a doplnil, že o vzhledu by měli rozhodovat sami uživatelé, které do celého
procesu dle svých slov začlenil.
(jš)

„Problém je s tím, že za peníze, které je město schopné nabídnout, se do
teď nikdo, kdo by to mohl dělat, nepřihlásil, takže hledáme dál,“ přiblížil situaci starosta Martin Kalina. Nikdo se
ale přihlásit nemohl, protože radnice
žádné výběrové řízení zatím nevyhlásila. Informaci potvrdil 2. místostarosta Vojtěch Franta. Podle něj by útvar
městského architekta mohl pomoct
v řešení neúnosného stavu chátrající architektury, či v otázce výběru vánoční
výzdoby nebo podoby letních záhonů.
V programovém prohlášení si rada
města zařadila zřízení útvaru architekta mezi nejvyšší priority. Jak vnímá
přínos pracovního místa, které nikdo
nevykonává, opozice? „Omlouvám se,
nebudu reagovat. Z toho, co se děje
v rámci komunální politiky v Mariánských Lázních, jsem totálně konSocha Václava Skalníka. Foto David Kurc
sternován a odmítám se tím zabývat,“ uvedl zastupitel Radek Šnajdr
s odůvodněním, že do zastupitelstva znovu kandidovat již nebude. Že užitek funkce
městského architekta je za současného stavu nulový, připustil i starosta města. „Tak
momentálně nemá přínos žádný, když není obsazená,“ uvedl Kalina. Proč tedy doposud nebylo vypsané výběrové řízení?
(Jiří Škroch)
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Jaké je to být Kdy bude dokončena oprava mostu u malého nádraží?
školákem?

Krátce před zápisem žáků do
prvních tříd zavítala do naší školy
ZŠ Úšovice velmi milá návštěva.

Předškoláci z MŠ Úšovice se přišli
podívat do prvních tříd a zjistit, jaké je
to být školákem či školačkou. Setkání
probíhalo ve velmi příjemném duchu,
prvňáčci se znovu viděli se svými kamarády a kamarádkami ze školky, ale také
bouřlivě přivítali své bývalé paní učitelky z mateřinky. Společně si prohlédli
jednotlivé třídy, v každé je čekala nějaká
jiná aktivita. Žáci z 1. A četli kamarádům
ze Slabikáře a naučili je písničku „Kotě
a sluníčko“. V 1. B vytvářeli společně
velikonoční dekoraci - beránka, kterého si odnesli domů. Se školáky z 1. C
plnili úkoly z pracovního listu a povídali
si, jak to ve škole chodí. Na závěr setkání předaly děti ze školky prvňákům
vlastnoručně vyráběný zápich – kuřátko.
Všichni odcházeli spokojení a my se na
školku těšíme v dalším školním roce.
(Helena Kozicová Kávová)

Když v květnu 2017 začala oprava železničního mostu v parku, blízko stanice Mariánské Lázně – město,
byli jsme rádi, neboť tento most rozhodně nebyl v dobrém stavu. Kdykoliv projel vlak, vypadalo to jako
zemětřesení, a kdo byl blízko mostu, riskoval, že na něj něco spadne.

Chtěli jsme věřit, že oprava proběhne
rychle a kvalitně. Trvala celé léto. Nikde
nebylo uvedeno ani zahájení ani ukončení
této opravy. Stejně tak nebyla vyznačena firma, která opravu provádí. Rekonstrukce, která trvala do podzimu a nebyla
dokončena, byla velice hlučná a prašná.
Co na to stavební úřad a odbor životního
prostředí?
Na podzim, kdy tato akce byla přerušená, zůstal na místě rekonstrukce mostu
značný nepořádek.
Začátkem dubna 2018 začala další část
opravy, ale nevypadá to, že by tempo,
které bylo nastaveno na začátku rekonstrukce, bylo lepší.
Bude velice zajímavé vyjádření ze stavebního úřadu, co o této opravě ví, neboť
Aktuální stav železničního mostu u Ferdinandova pramene. Foto redakce
předpokládáme, že městský úřad a stavební úřad dal s touto opravou ve svém
lázeňském území souhlas.
Co na to životní prostředí? Co na to lázeňská komise, která má zájem, abychom měli hodně spokojených hostů? Byl se tam
někdo zodpovědný za město od zahájení opravy podívat? Bez dalšího velkého rozebírání celé situace, prosíme o následující
informaci pro veřejnost:
1. Kdy bude oprava mostu dokončena?
2. Jak je zajištěno odhlučnění opraveného mostu?
3. Bude i pro celou lázeňskou sezónu 2018 k vidění tento nelichotivý stav, jako
to bylo v roce 2017?
4. Kdy bude upraveno okolí této opravy?
Předem děkujeme za zveřejněné informace k tomuto článku. Chtěli bychom věřit,
že celá oprava bude brzy dokončena ku prospěchu obyvatel i návštěvníků našeho
lázeňského města.
(občané)
Reakce úřadů:
• „Je to otázka na stavební úřad. Termín dokončení mi není znám, ale z hlediska veřejné zeleně bude okolí stavby (poničené úseky) od investora převzato po uvedení do
původního stavu,“ uvedl Pavel Nečas, vedoucí odboru životního prostředí.
• „Stavební úřad s uvedenou stavbou nemá žádné dočinění, stavba spadá pod Správu
železniční a dopravní cesty. Dle informací, které jsem zjistil, bude v termínu od
18.5.2018 do 28.6.2018 probíhat výluka, na konci které by měl most být opravený.
Podrobnější informace lze zjistit na SŽDC,“ sdělil Jan Panoš, vedoucí stavebního
úřadu. 			
(redakce)

Budoucí prvňáčkové šli k zápisu
Pravidelná akce „Vítání občánků“ se tentokrát konala 21. dubna v Anglikánském kostele za
přítomnosti zastupitele Ondřeje Knotka, vedoucí odboru vnitřních věcí Ireny Konečné
a matrikářky Jany Cuchalové. Pozváno bylo 19 novopečených Marienskolázeňáčků, ne úplně
všichni se však dostavili. První skupinu přivítal Ondřej Knotek ve 14.00 a v krátké řeči vyjádřil potěšení nad novým přírůstkem do našeho krásného města. Akt završil podpis do pamětní
knihy, růže pro maminku a dárek pro kluky a holčičky. Foto Jana Drahokoupilová

„Na pohodu 2018“

Základní škola Úšovice realizovala pro žáky 7. B školní selektivní program
primární prevence „Na pohodu 2018“.
Program navazoval na projekt uskutečněný již v předešlém školním roce. Tentokráte byl dvoudenní s přenocováním mimo školu. Místem společného setkání byla
Městská knihovna Mariánské Lázně, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Realizátorem byla organizace „Společně k bezpečí“ a její úžasné lektorky, Martina Kekulová
a Martina Grohmanová. A dále kromě žáků sedmé třídy metodik prevence Jana Záhorová, třídní učitelka Olga Vodičková a ředitelka školy Alena Hálová. A co pobyt
„Na pohodu“ obsahoval? Posilování sebevědomí, sebehodnocení žáků, upevňování
životních hodnot, pravidel a žádoucích forem komunikace, posilování respektu k odlišnostem a zodpovědnosti za své chování. Nelehký úkol, ale možný! Bylo hodně
zážitků i prožitků jak na straně žáků, tak i pedagogů. Děkuji tímto všem zúčastněným
a zejména Kristíně Trollerové, ředitelce městské knihovny za prostory a důvěru. (ah)

Kolik dětí se dostavilo 10. a 11. dubna k zápisu a jak to bude s budoucími prvními třídami?

• K zápisu do 1. třídy ve škole Jih se dostavilo 99 žáků. Oproti loňskému roku je to
o 1 žáka více. O odklad školní docházky zatím požádalo 8 rodičů a ti si odklad vyřizují. Plánují otevřít 3 třídy. Žáci jsou z mateřských škol dobře připraveni, největší
problémy činí výslovnost dětí. Informovala Jaroslava Baumgartnerová, zástupce
ředitele školy.
• Úšovická škola zapsala celkem
62 dětí, o 8 méně než loni, dalších
5 požádalo o odklad školní docházky na místě. Uvažují o dvou
až třech třídách (aktuálně podle
změn, které ještě mohou nastat).
Děti byly vstřícné, nebojácné a na
zápis se převážně těšily. Ve větší
míře se vyskytovaly přetrvávající logopedické vady. Informace
Alena Hálová, ředitelka školy.
• K zápisu ZŠ Vítězství v Hamrníkách se dostavili 4 žáci. Z toho
dva do ZŠ speciální a dva do ZŠ
Maminka Klára Chalupková s dcerou Dianou
zřízené dle § 16/9, tedy s miniHavlíčkovou a Eliška Svobodova s maminkou
málními výstupy. Informoval LuRomanou před školou Jih.
boš Borka, ředitel školy. (dkp)
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V muzeu se konala
v
okolí
skýtá
mnoho
zážitků
Mariánskolázeňští Příroda
Tájek navázal 7. dubna na svou přednášku o vlivu lesní zvěře na geologická olympiáda
„rybaříci“ čistili Přemysl
rostliny, která zazněla na setkání příznivců Slavkovského lesa o den dříve.
břehy revírů
V sobotu 14. dubna od 9 hodin se
malí rybaříci zúčastnili brigády
zaměřené na úklid odpadků na
Knížecím rybníku a přilehlých
chovných rybníkách.

Výbor místní organizace Českého
rybářského svazu s nadšením přijal
iniciativu našich nejmladších členů
a pověřil některé z řad dospělých, aby
tuto akci pomohli zabezpečit.
Ráno se děti sešly u rybníka se svými vedoucími Miloslavem Kodýtkem
a Pavlem Šťastným, přítomni byli také
členové rybářské stráže Milan Vysoký
a Miroslav Srník, kteří zajistili dětem
ochranné pomůcky, pytle a občerstvení. Míra Srník zajistil i velký kontejner
na odvoz nasbíraného odpadu. A věřte, že na konci brigády byl skoro plný
pet lahví, plechovek, igelitek a papírů.
Celkem děti nasbíraly 570 kg odpadků.
Pomáhali i rodiče, tatínkové se sběrem
a maminky s dopravou dětí.
Rybáři jen doufají, že za pár dnů nebudou břehy a pěšinky opět plné odpadků. Vždyť v okolí našich vod je opravdu
krásně, a to nejen pro rybáře. Za rok zde
projdou, relaxují a radují se z krásy přírody tisíce našich spoluobčanů a turistů, my
rybáři to dobře víme, protože celý rok se
s nimi často potkáváme. (Miloslav Kodýtek)

U Křížků, nedaleko obce Prameny, poutavě vyprávěl asi 50milovníkům přírody
o hadovci, vřesovcích i jiných vzácnostech tohoto místa a o tom, jak se oplocením
podařilo zabránit spásání těchto klenotů zvěří. Krásné prostředí, nádherné počasí,
fajn lidi a mnoho nových zajímavých informací - byla to velmi příjemná vycházka.
Ivan Coufalík

Zájem o přednášky a vycházky je opravdu pozoruhodný. Foto Ivan Coufalík

Botanická
vycházka
V sobotu 28. dubna můžeme vyrazit

na další botanickou vycházku, tentokrát do okolí Kadaně.
Sraz účastníků je v 9:30 v Suchém
Dole pod kapličkou. Odtud se vydáme
s průvodcem Radkem Fišerem ze Správy CHKO Slavkovský les do národní přírodní památky Rašovické skály. Délka
trasy bude podle vývoje počasí a zájmu
účastníků 5 až 10 km. (Jana Rolková)

Úšovičtí deváťáci experimentovali v Techmanii

Obě deváté třídy ZŠ Úšovice se 6. dubna vydaly na exkurzi do Science Centra
Techmania v Plzni za poznáním Sluneční soustavy.
V první části byli žáci pozváni do jádra (nitra) makety Slunce, kde nás vtipný
komentátor provedl celým dokumentem. Během programu prověřil naše dosavadní
znalosti a rozšířil je o nové. Po zhlédnutí interaktivního poznávání vesmíru jsme
měli možnost prohlédnout si zbytek planetária a vyzkoušet si různé aktivity, například kolik bychom vážili na okolních planetách, kolik dokážeme vytvořit kráterů
na Měsíci apod. Kdo chtěl, přešel do další expozice v Techmanii, kde si mohl vyzkoušet další pokusy. Největší úspěch slavila nová expozice potápějící se lodi nebo
nakloněného domu. Dále jsme vytvářeli vodní vír nebo stavěli z polystyrénových
destiček míč, který přenáší zvuk. V oddělení optiky byla nejprve tma, později se
pomocí střídavého rozsvěcování a zhasínání světla vytvářely na zdi naše obrysy.
Všichni jsme byli rádi, že jsme měli možnost prozkoumat nové a zajímavé expozice, které Techmania Plzeň nabízí.
(Nikola Uhlíková žákyně 9.A ZŠ Úšovice)

V pondělí 9. dubna se v městském
muzeu konalo krajské kolo Geologické olympiády, kterého se zúčastnilo
20 studentů základních a středních
škol, převážně gymnázií.
Soutěžící byli rozděleni do dvou
kategorií. Olympiáda začala nejprve
náročným testem, po kterém následovalo poznávání vzorků nerostů. Dále
se studenti vydali na prohlídku Geologického parku, prošli geologickou expozici městského muzea a poté se sešli
u vyhlášení výsledků. V kategorii A se
na 1. místě umístil Jan Brož. V kategorii B si 3. místo připsal Adam Rákos,
oba z Gymnázia a obchodní akademie
Mariánské Lázně. Všem studentům děkujeme za účast a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole
Geologické olympiády, které se koná
v Brně.
(Městské muzeum ML)

Podporujeme četbu:
„Souboj čtenářů“ již po šesté

16. dubna proběhlo online kolo soutěže „Souboj čtenářů“ 2018, kterou
pořádá Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

Žáci ZŠ Úšovice v tento den v 10:00 hodin zasedli spolu s ostatními žáky šestých
tříd v celé ČR k počítači. Měli přesně 30 minut na to, aby odpověděli na záludné
otázky, které prověřovaly, jak soutěžící porozuměli textu a jak znají obsah určených
knih, které v průběhu dvou měsíců přečetli. Všichni soutěžící mají k četbě určeno pět
různých knižních titulů, ke kterým si mohou dělat vlastní poznámky a ty pak mohou
při soutěži použít. V letošním roce zvláště oceňuji, jak poctivě si žáci své „deníčky“
vedli. Přesto se však nejvíce museli spolehnout na svou paměť. Tato soutěž vyžaduje
soustředěné čtení, pochopení souvislostí, vztahů, myšlenek autora či myšlení hlavních
hrdinů. A také dobrou spolupráci celého kolektivu, kde rozhoduje i rychlost vypracování a správnost zapsání odpovědí. Děkuji všem zúčastněným čtenářům z obou
šestých tříd a zejména paní učitelce Běluši Milfaitové.
(Alena Hálová)

Naši čtenáři. Foto Alena Hálová

PARTNEŘI
Mariánskolázeňských novin

Nakloněná rovina nás bavila. Foto Jana Záhorová

další partneři
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Řeku Ohři čistilo
960 dobrovolníků
V letošním roce se již po třetí konala

pod hlavičkou místních akčních skupin Karlovarského kraje akce Čištění
řeky Ohře.
V sobotu 7. dubna se tak vydalo celkem 960 dobrovolníků vyčistit řeku Ohři
po břehu i po vodě na úseku od Chebu
až po Postoloprty, zároveň se čistila
také řeka Teplá v Bečově nad Teplou.
Po vodě čistili dobrovolníci na celkem
73 lodích. Na celém území se podařilo sesbírat necelých 21 tun odpadu.
V letošním roce proběhla poprvé soutěž
o největší kuriozitu, kterou vyhrála slečna ze skupiny z Gymnázia Sokolov, jejímž úlovkem byla zubní protéza se zubem. Jako další zajímavé kuriozity byly
nalezeny například bankovka, zubní protéza, zabalený salám, tělo panenky Barbie, toaletní prkénko, nočník, lyže, různé
sošky či blokovací páka k volantu. Další
bizarnost tvoří také množství nalezených
peněženek, které byly lupiči zahozeny do
řeky. Poděkování patří všem zapojeným
dobrovolníkům, dále pak všem sponzorům, kteří akci podpořili, a také Povodí
Ohře s.p., jež poskytlo rukavice a pytle
a zajistilo následně po akci svoz nasbíraného odpadu. Více zajímavostí a především fotografie naleznete na webu
Krajské sítě MAS v sekci projekty (http://
ksmas-karlovarsko.cz/projekty/cisteni-reky-ohre/). Těšíme se na Vás i příští rok.
(Anna Maria Schröcková)

Vláda jednala v kraji o dopravě,
zdravotnictví i rozvovoji regionu

16. dubna přijela vláda premiéra Andreje Babiše do Karlovarského kraje. Tématy návštěvy se stala dostavba dálnice
D6, zajištění dostupné zdravotní péče i výstavba nového vývojového a testovacího centra automobilky BMW za více než
200 milionů eur.
Na úvod své návštěvy se vláda zabývala dostavbou
dálnice D6, která má propojit Prahu s Karlovými Vary
a dále s hranicí s Německem, kde by měla navázat na
tamní dálniční síť. Dálnice je důležitá pro turistický
ruch a další rozvoj regionu. Její výstavbu by měl pomoci zrychlit zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, který je nyní v Poslanecké
sněmovně. „Karlovarský kraj má velký problém, a tím je
prokletá dálnice D6. Kdybychom ji měli, tak by se kraj
tolik nevylidnil, měli bychom tu pravděpodobně i vysokou školu a cestovní ruch by fungoval lépe,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Na Letišti Karlovy Vary si poté
vláda prohlédla plány na modernizaci letiště a rozšíření
letištní dráhy. Díky úpravě za zhruba 650 milionů korun
by mohla na letišti přistávat i velkokapacitní letadla, což
pomůže dalšímu rozvoji regionu.
Členové vlády si prohlédli plánovanou výstavbu dálnice D6,
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje jednali ministři
16. dubna 2018. Foto úřad vlády
a ministryně s radními kraje. „Pozitivně vnímáme, že jsme
byli zařazeni mezi strukturálně postižené regiony, protože náš kraj si restart s podporou státu opravdu zaslouží. Jednali jsme o projektu BMW na Sokolovsku, který má pro nás velkou přidanou hodnotu z pohledu zaměstnanosti i rozvoje vysokého školství,“ vysvětlila hejtmanka Jana Vildumetzová. Následně vláda zavítala přímo na místo, kde by do konce roku 2022 mělo vzniknout vývojové
a testovací centrum automobilky BMW. Investice za 200 milionů eur přinese stovky nových pracovních míst.
Na závěr se vláda podívala do karlovarské nemocnice, která je společně s chebskou nemocnicí součástí Karlovarské krajské
nemocnice a je tak největším zdravotnickým zařízením v kraji. Problémem je ale velký nedostatek lékařů a zdravotních sester,
kterých chybí zhruba 90. Vláda se proto zajímala o navyšování platů i nabírání zdravotnického personálu ze zahraničí.
(Jana Pavlíková)

Vládní zmocněnec pro sport Milan
Hnilička navštívil Karlovarský kraj

Zlatý olympionik z Nagana Milan Hnilička navštívil 16. dubna Karlovarský
kraj. Byl součástí vládní delegace, která postupně objíždí všechny kraje. Kromě doprovodu premiéra a ministrů na několika akcích se zúčastnil setkání
s občany a také se sportovci a funkcionáři. Náročný den zakončil předáním cen
nejlepším sportovcům Karlovarského kraje.
Diskuse s veřejností v chebské restauraci sportovní haly
TJ Lokomotiva byla velmi věcná, Milan Hnilička odpovídal
kvalifikovaně a přednesl také své záměry. Je tu patrná mimořádná snaha posunout sport kupředu. ,,Můj hlavní cíl je
dostat více peněz do sportu, zjednodušit přístup k penězům
a dostat je přímo do klubů bez prostředníků. K tomu bych
rád založil Agenturu sportu, aby si sportovci sami rozhodovali kam finance půjdou. Samozřejmě chci větší průhlednost
v tocích peněz a tvrdou kontrolu,“ řekl optimisticky Hnilička a dodal: ,,nečekejte
prosím hned zázraky. Je to běh na dlouhou trať a potřebuji pomoc vás všech.”
Funkce vládního zmocněnce pro sport je zřízena od letošního 1. března při Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, ale podléhá přímo vládě a premiérovi.
Náplň jeho práce vyplývá ze statutu, který schválila vláda.
Milan Hnilička se bude podílet na tvorbě programů na podporu sportu a tělovýchovy vyhlašovaných MŠMT, na zpracování plánu státní politiky v oblasti sportu a tělovýchovy, bude se vyjadřovat k návrhům právních předpisů s dopady do
oblasti sportu, bude konzultantem ve věcech vydávání antidopingového programu
a programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, bude dohlížet na
koordinaci činnosti rezortních sportovních center a podílet se na přípravě vzniku
nové centrální autority (agentury pro sport). Náplň jeho práce vyplývá ze statutu,
který schválila vláda.
„Díky reálným zkušenostem Milana Hniličky z prostředí vrcholového sportu si
od něj ve funkci zmocněnce pro sport slibuji zlepšení komunikace se zástupci sportu
a nastavení dlouhodobé strategie ve sportu v České republice,“ řekl ministr MŠMT
Robert Plaga v Karlovarské knihovně, kde byl uspořádán aktiv s občany.
Budeme věřit, že tentokrát nezůstane jen u slibů. Město Mariánské Lázně má
rozpracováno několik projektů a ty bude aktivně prosazovat. Další projekty je třeba
připravovat. 			
(Jan Budka)
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Jana Drahokoupilová: Jsem ráda, že můj následník
je mladý, šikovný, ví, co chce

Životní příběh zavedl na začátku devadesátých let Janu Drahokoupilovou do redakce Mariánskolázeňských listů, kde se vypracovala až na
šéfredaktorku. Přečtěte si velký rozhovor s odcházející nestorkou mariánskolázeňské mediální sféry.
Vzpomínáte si na svůj první den v Mariánskolázeňských listech? Kdy to
bylo a jak jste se k novinařině vůbec dostala? Úplně přesně. Bylo to na
podzim roku 1990. Krátce předtím mi zemřela maminka a manžel. Moje
kolegyně mě zřejmě z té smutné situace chtěla vytáhnout a přizvala mě na
posezení s hlavními aktéry Jednoty přátel Mariánských Lázní, což byl
tenkrát Mistr Milan Kopřiva a MUDr. Pavel Zich. Ale lidí se zájmem
o obrození lázeňského tisku tam bylo víc. Připravovalo se 2. číslo.
Všechno řídil už zmíněný grafik Milan Kopřiva a rozděloval úkoly.
Byl opravdový odborník a perfekcionista s břitkým humorem. Takže
jsem stála na samém začátku mariánskolázeňského tisku a málem také
dvakrát na jeho konci. Ale přežil.
Jaký je podle Vás pro občany města význam periodika, jako
jsou nyní Mariánskolázeňské noviny, dříve Mariánskolázeňské listy? Podle reakce občanů, zvláště starší generace,
soudím, že existence periodika ve městě má význam
a to dost velký. Do vydávání Zpravodaje to byl vlastně
jediný zdroj tištěných informací, i když se nezabýval
bulvárními záležitostmi. Ještě dnes se setkávám hlavně s kladnými reakcemi. Zpravodaj cítím trochu jako
„podpásovku“, hlavně proto, že se rozdává zadarmo,
což si pochopitelně noviny nemohou dovolit.
Co vás během dlouholeté novinářské práce nejvíce obohatilo? Ohromné bylo, že jsem věděla vše o
dění ve městě, poznala jsem spoustu lidí a setkala se s politiky a umělci, se kterými
bych si nikdy nemohla podat ruku. Musím říct, že sem jezdilo daleko víc osobností
z domova i ciziny a radnice nás ke všemu zvala. Když odešel Stanislav Sedlák,
zbyla jsem sama a musela jsem se všude vyskytovat, chtěla-li jsem naplnit noviny.
Tehdy to byl týdeník o velikosti A3, ale já jsem byla o 20 let mladší.

Hledáte jistotu práce v silné a stabilní společnosti s dlouholetou tradicí?
PAK SE STAŇTE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ENERGICKÉHO TÝMU
ZAMĚSTNANCŮ OREA SPA HOTEL BOHEMIA a OREA SPA HOTEL
PALACE ZVON MARIÁNSKÉ LÁZNĚ!

nabízíme volná místa pro Hotel BOHEMIA na pozici:

• MASÉR/KA
pro Hotel PALACE ZVON na pozice:

• RECEPČNÍ
WELLNESS CENTRA
• KUCHAŘ/KA
NABÍZÍME:

- výhodné mzdové podmínky
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- zajímavý finanční bonus pro oba, pokud přivedete kolegu či kolegyni
(náborový a stabilizační program)
- dlouhodobou spolupráci
- možnost profesního i osobního růstu
- zaměstnanecké benefity a výhody

Bližší informace na tel.: 354 610 150, 601 087 406

Změnily se podle Vás „ML noviny“ nějak za těch bezmála 30
let? (V čem? Jak? Proč?) Změnily. Jak už jsem uvedla formátem, a nejen to. Před 5 lety se začaly vydávat v barvě s daleko
větším množstvím fotografií. I obsah se změnil. Zpočátku se
o vtipnou kritiku a o ostré polemiky postaral Milan Kopřiva,
potom byly noviny umírněnější, spíše kronika města, ale nyní
jsou kritičtější, a to si myslím, že je dobře, protože radnici
nepomůže jen chválení a hlazení, to nakonec zvládne sama,
je třeba i zpětná vazba.
Po více než čtvrt století po Vás převezme velkou část agendy
v redakci někdo jiný. Jak to na Vás působí? Snad mi uvěříte,
že jsem ráda. Bála jsem se, že se nikdo nenajde a že z té redakce
mě budou muset vynést. Jsem tedy opravdu ráda a hlavně, že můj
následník je mladý, šikovný, ví, co chce. Je bojovník, to já
vůbec ne, pracovitý a rychlý. Prostě Vám budu držet
palce.
V redakci ale zůstanete nadále. Jaká přesně
bude Vaše nová role? Jsem ráda, že v redakci zůstávám, alespoň na pár hodin. Myslím, že by pro mě
úplný odchod byl příliš „kách“ a já bych asi zalezla
do své ulity a smutnila bych, i když ve svém požehnaném věku už v té ulitě mám být víc než 20 let. Myslím, že jsme se domluvili na práci z kultury, školství

a podobně.
Už víte, jak naložíte s volným časem? Abych pravdu řekla, zatím vím, že
budu víc chodit ven a číst, pokud mi to oči dovolí. Ale víte, 60 let jsem pracovala a zatím je pro mě volné dopoledne takový svátek, že se jen „flákám“ a užívám si.
(Jiří Škroch)
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ZAHÁJENÍ SEZÓNY MĚNILO V ČA
Od vyhlášení Mariánských Lázní veřejnými lázněmi uplyne v letošním roce již 200 let. Připomeňme si vítání lázeňské sezóny
v obrazech historických fotografií. Městskému muzeu v Mariánských Lázních děkujeme za poskytnutí fotografií z jeho sbírky.

Rok 1913. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 1938. Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně
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SE TVÁŘ, ALE TRADICE ZŮSTALA

Rok 1964. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 1972. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 1990. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně

Rok 2015. Foto Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně
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21.00 • Kolonáda

11. 5. pátek

ROZLOUČENÍ U FONTÁNY
Rozšířená produkce Zpívající fontány

Reitenbergerem, lékařem Janem Josefem Nehrem a zahradníkem Václavem Skalníkem.

1

10.00 – 10.55 • Kolonáda u pivovarského stanu

P
n

KLAUNI NA CESTÁCH
14.00 – 15.00 • Kolonáda

PARTNERSKÁ MĚSTA VE FOTOGRAFII

d.

Zahájení výstavy fotografií partnerských měst. Vernisáž obohatí
vystoupení pop rockové studentské kapely ZOOSHBAND
z partnerského města Poděbrady.

d.

14.00 – 16.00 • Park Prelát

.

HRAVÉ ODPOLEDNE NA PRELÁTĚ

v

Soutěže – hry – zábava v režii Městského domu dětí a mládeže
„Dráček“. V 15.30 slavnostní odhalení nového herního prvku,
který mariánskolázeňským dětem věnuje partnerské město
Weiden k 200. výročí lázeňství v Mariánských Lázních
a 10. výročí partnerství mezi městy.

0

16.30 – 16.50 • Skalníkovy sady

„Chceš selfie u fontány?“ Každý, kdo se na označeném místě
vyfotí, obdrží do svého mobilu krátké vzpomínkové video se svou
fotkou přímo z akce.

SECESNÍ FOTOATELIÉR

Ve kterém se za pomoci historických rekvizit vrátíte v čase
a vytvoříte si unikátní fotografii.

14.00 – 17.00 • Kolonáda

Vystoupení Folklórního souboru Marjánek publiku představí
lidové tradice, zvyky a obyčeje z oblasti Chodska.

18.00 – 19.00 • Kolonáda

MALOVÁNÍ NA LÁZEŇSKÉ POHÁRKY

Program pro děti od 3 do 12 let, zapůjčení pomůcek zdarma,
poplatek za pohárek 100,- Kč, soutěž, hry.

HODINKA S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

Vystoupení hudebního skladatele populární a filmové hudby,
herce, zpěváka, komika, klavíristy a moderátora, oblíbeného
napříč generacemi, určené pro malé i velké uši.

12. 5. sobota
9.00 • Kolonáda – pódium

Původní bluegrassová muzika má kořeny ve skotské, irské
a americké lidové hudbě 19. století, venkovské a populární
hudbě 20. století.

DOBRÉ RÁNO, SEZÓNO

19.30 – 20.55 • Společenský dům Casino

9.05 – 10.00 • Kolonáda – pódium

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZÁPADOČESKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

AKORDEONOVÁ KOLONÁDA

Program: L. v. Beethoven, O. Nicolai, G.Verdi, G. Bizet,
B. Smetana. Účinkují: Západočeský symfonický orchestr
Mariánské Lázně, Witt Chor Weiden, Marina Primachenko –
klavír, Stefanie Zühlke-Schmidt – sbormistr, dirigent a Martin
Peschík – dirigent.

Dveře slavnostního dne otevřou moderátoři Lenka Hebertová
a Alexandr Komarnický.

Koncert Akordeonového orchestru Alexandra Smutného.

10.00 – 10.15 • Kolonáda – pódium

NA SLOVÍČKO SE ZAKLADATELI MĚSTA

V podání členů Divadla lidové tvorby z Mariánských Lázní
se setkáme se zakladateli města – opatem Karlem Kašparem

V podání členů Divadla lidové tvorby z Mariánských Lázní
se setkáme s několika historickými návštěvníky města.

následně po mši cca 11.00 • Kolonáda – pódium

VÍTEJ, NOVÁ SEZÓNO

Zahájení lázeňské sezóny 2018 – slavnostní ceremoniál –
žehnání pramenům – slavnostní skladba Zpívající fontány.

13.45 – 14.00 • Kolonáda

NA SLOVÍČKO SE ZAKLADATELI MĚSTA

9.00 – 17.00 • Prostor u Cup Vitalu

Partička skvěle sehraných muzikantů přehraje ve svém
nezaměnitelném podání hity známé snad všem generacím.

FARMÁŘSKÉ TRHY - stánkový prodej

17.05 – 18.00 • Kolonáda – u pivovarského stanu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KAPITÁNE, KAM S TOU LODÍ

Hudebně zábavný pořad o námořnících, krásných děvách
a přístavních krčmách plný krásných námořnických písniček.

18.00 – 19.00 • Kolonáda – pódium

KRISTINA

Pokud si někdo nemůže vybavit tvář populární slovenské
zpěvačky Kristíny Pelákové, tak mu jistě napoví názvy písniček
jako například Som Tvoja, Vráť mi tie hviezdy, Zmrzlina, nebo
Horehronie.

v programu nazvaném Les smyčců, folklórní soubor Rozmarýnek, saxofonový soubor NBS, Junior Dixieland, kytarové
soubory, pěvecký sbor Canzona a další soubory školy. Během
odpoledne bude probíhat na kolonádě prezentace výtvarného
oboru.

9.30 – 17.30 • Městské muzeum
Individuální prohlídky stálé expozice; výstava k 200. výročí
lázeňství ve městě

SECESNÍ FOTOATELIÉR

Ve kterém se za pomoci historických rekvizit vrátíte v čase
a vytvoříte si unikátní fotografii.

10.00 – 17.00 • Kolonáda

MALOVÁNÍ NA LÁZEŇSKÉ POHÁRKY

20.30 – 21.45 • Kolonáda – pódium

TATA/BOJS

10.00 – 17.00 • Infocentrum

Následně po ukončení koncertu cca 22 hod. • Arnika

Individuální akce pro děti od 3 do 12 let a jejich rodiče. Začátek
stezky je u Infocentra (dům Chopin, Hlavní 47), ve kterém
si účastníci vyzvednou mapu „stezky“.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

PRAMENCOVÁ STEZKA ANEB S PRAMENCEM
MÁM PRAMENY POD PALCEM

11.00 – 16.00 • Park Boheminium

SEZÓNA V PARKU BOHEMINIUM

Doprovodný program

Od 11.00 a 15.00 – Pohádky divadla Z bedny; od 14.00 –
Slavnostní odhalení nového modelu řetězového mostu císaře
Ferdinanda v Lokti. Vstupné do parku se řídí aktuálním ceníkem.

TRADIČNÍ ČESKÁ ŘEMESLA, JARMARK
9.00 – 19.00 • Kolonáda

INFORMAČNÍ SERVIS

Informace, program, upomínkové předměty

9.00 – 17.00 • Kolonáda

Doprovodný program
9.00 – 17.00 • Kolonáda / Arnika

TRADIČNÍ ČESKÁ ŘEMESLA, JARMARK
10.00 – 17.00 • Kolonáda

SECESNÍ FOTOATELIÉR

Fotkám s lázeňskou tématikou neodoláte

od 14.00 • Kolonáda

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ ŠVIHÁCKÁ
CYKLOJÍZDA

Začátek trasy u Zpívající fontány – konec trasy u Lesního
pramene; kola vlastní, trasa nenáročná, legrace zaručená.

10.00 – 15.00 • Kolonáda

MALOVÁNÍ NA LÁZEŇSKÉ POHÁRKY

Orchestr BLUE STAR VÁCLAVA MARKA hraje hudbu nejen
z minulého století. Aktuálně se zaměřuje na hudební období
50. – 60. let 20. století s občasným přihlédnutím i k modernější
etapě vývoje populární hudby.

14.00 – 17.00 • Prostor před Orea Spa Hotelem
Bohemia

POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ NA CESTÁCH

9.00 – 17.00 • Kolonáda

lké

9.00 – 19.00 • Kolonáda

SELF POINT

Písničkový pořad o staré Praze. Směs kupletů a scének ze staré
Prahy i písní Karla Hašlera.

staré

Akce našich partnerů 11. – 13. 5.
SLADKÉ ZAHÁJENÍ SEZÓNY připravili v
Café Pohoda (Kamenný dvůr), Hlavní 267, od 12.00 do 19.00 hod.
Clasic Café & Restaurant, Hlavní 131, od 09.00 do 21.00 hod.
Hotel Rübezahl Café bar, Krakonoš 591, od 11.00 do 17.00 hod.
Hotel Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 434,
od 11.00 do 17.00 hodin
Orea Spa Hotel Palace Zvon, Hlavní 68, od 10.00 do 18.00 hod.

GURMÁNSKÉ ZAHÁJENÍ SEZÓNY připravili v
Gurmánská restaurace Villa Patriot, Dusíkova 62, od 11.00
do 23.00 hodin
Hotel Rübezahl Restaurant, Krakonoš 591, od 15.00 do 23.00
hodin

SPORTOVNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY připravili v
Hotel Agricola, Tyršova 31, Minigolf zdarma, od 08.00 do 20.00
hodin
GOA M. Lázně, stadion Viktoria, Atletické závody „Pohár
rozhlasu“, 11. 5. od 08.00 do 14.00 hodin

TANEČNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY připravili v
Kavárna Luna Park, Třebízského 94, Odpolední čaje, od 14.00
do 17.00 hodin

Individuální akce pro děti od 3 do 12 let a jejich rodiče. Začátek
stezky je u Infocentra (dům Chopin, Hlavní 47), ve kterém
si účastníci vyzvednou mapu „stezky“.

13. 5. neděle
KOLONÁDA PLNÁ HUDBY, ZPĚVU A TANCE

Program v režii učitelů a žáků ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně.

9.30 – 10.15 • Kolonáda

9.00 – 17.00 • Kolonáda

10.15 – 21.00 • Kolonáda

PREZENTACE AUT ŠKODA

Auto Červený poskytne informace, prohlídku i zkušební jízdu.

Průvod DOM a mažoretek od hotelu Bohemia na kolonádu
Vystoupení na kolonádě zajistí Dechový orchestr a mažoretky,
komorní smyčcové soubory společně s bývalými žáky školy

v rámci zahájení lázeňské sezóny

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Kolonáda

www.evropsky-parlament.cz
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15.00 – 16.30 • Malá scéna domu Chopin

Vyfoťte se na označeném místě a obdržíte do svého mobilu
krátké vzpomínkové video se svou fotkou přímo z akce.

In
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PROCHÁZKA STAROU PRAHOU

PRODEJ KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
žáků Základní školy Vítězství Mariánské Lázně

9

9

PARTNERSKÁ MĚSTA VE FOTOGRAFII
Výstava fotografií partnerských měst

T

15.05 – 16.00 • Kolonáda – u pivovarského stanu

GOA M. Lázně, Ruská 355, Den otevřených dveří,
11. 5. od 08.00 do 14.00 hodin

Komponovaný program žáků ZŠ Úšovice – výstava + promítání
filmu (začátek promítání v 15.15. a 15.45).

D

Deset pohádkových soutěžních stanovišť, herní systém, velké
finále a spousta zábavy pro děti a celou rodinu.

Další připravili

HISTORIE MĚSTA POHLEDEM DĚTÍ

S

I

JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN, STOJÍ ZA TO ŽÍT

10.00 – 15.00 • Infocentrum

PRAMENCOVÁ STEZKA ANEB S PRAMENCEM
MÁM PRAMENY POD PALCEM

N

14.00 – 14.55 • Kolonáda – pódium

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ERUPCE“

Vystavují: členové Klubu výtvarníků, hudební doprovodný
program – žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně.

D
z
Z
h

9

Program je určen dětem od 3 do 12 let, zapůjčení pomůcek
zdarma, poplatek za pohárek 100,- Kč, soutěž, hry.

14.00 – 16.00 • Městské divadlo

9.00 – 19.00 • Kolonáda / Arnika

Koncert žáků v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.

10.00 – 18.00 • Kolonáda

Program je určen dětem od 3 do 12 let, zapůjčení pomůcek
zdarma, poplatek za pohárek 100,- Kč, soutěž, hry.

Držitelé řady prestižních ocenění a dlouhodobě jedna
z nejpopulárnějších současných českých hudebních skupin.
Zakládajícími členy byli Mardoša a Milan Cais, ve stálé sestavě
hrají i Vláďa Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil.

od 17.15 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

T

V podání členů Divadla lidové tvorby z Mariánských Lázní
se setkáme se zakladateli města – opatem Karlem Kašparem
Reitenbergerem, lékařem Janem Josefem Nehrem a zahradníkem Václavem Skalníkem.

16.00 – 16.55 • Kolonáda – pódium

LEGENDY SE VRACÍ

ŽÍT

2

PROMENÁDA S HISTORICKÝMI OSOBNOSTMI

BLUETET

n
bí
ější

FONTÁNA, KTERÁ ZPÍVÁ

SELF POINT

19.30 – 21.00 • Kolonáda

em
dní-

P
z
ja
H

10.30 – 14.30 • Kolonáda

14.00 – 17.00 • Kolonáda

K

10.15 • Kolonáda – orchestřiště

9.00 – 19.00 • Kolonáda

ROZTANČENÁ KOLONÁDA

STMI

14.00 – 18.00 • Kolonáda / Arnika

1

Mši celebruje J. M. P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O. Praem, opat
tepelský. Hudební doprovod – žesťový soubor ZUŠ F. Chopina,
R. Hažva – zpěv, S. Biňovcová – housle, P. Čech – klarinet
a L. Čechová – varhany.

KOLONÁDNÍ KONCERT

16.30 – 17.30 • Kolonáda

pat
ina,

Individuální akce pro děti od 3 do 12 let a jejich rodiče. Začátek
stezky je u Infocentra (dům Chopin, Hlavní 47), ve kterém
si účastníci vyzvednou mapu „stezky“.

H
a

Smíšený pěvecký sbor Fontána vystupuje pod vedením
sbormistra P. Urbana.

Slavnostní označení ovocného stromu „Černá hrušeň“, který
věnuje partnerské Město Malvern městu Mariánské Lázně k jeho
200. výročí. Město Malvern má tento strom ve svém znaku.

y

PRAMENCOVÁ STEZKA ANEB S PRAMENCEM
MÁM PRAMENY POD PALCEM

K

SLAVNOSTNÍ MŠE

TRADIČNÍ ČESKÁ ŘEMESLA, JARMARK

STROM PŘÁTELSTVÍ

dní-

10.00 – 17.00 • Infocentrum

1

10.00 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

15.00 – 16.00 • Kolonáda
Vystoupení Dechového orchestru mladých ZUŠ Fryderyka
Chopina v Mariánských Lázních.

ní
ě
z
z

Doprovodný program

Děti s klauny navštíví cirkusovou manéž, kde budou svědky
vystoupení maestra Srandíniho, dostanou se na královský
zámek a navštíví nemocnou princeznu.

L

Další program v jednání
Pořadatelem akce je město Mariánské Lázně
KIS Mariánské Lázně s.r.o., www.kisml.cz
Možnosti parkování: www.zaparkujauto.cz
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ZPRÁVY Z KULTURY
Vítězslav Eibl 90 Vysočina okouzluje návštěvníky
Ve středu 9. května 2018 se v 18:00
hodin v Galerii Goethe uskuteční vernisáž výstavy „VÍTĚZSLAV EIBL
90“.
Výstavou chceme vzpomenout na
dílo významného mariánskolázeňského
sochaře, keramika a pedagoga, jehož
díla zasáhla do veřejného prostoru nejen
Mariánských Lázní, ale i mnoha dalších
míst v západních Čechách. Vítězslav
Eibl by se 6. června dožil 90 let. Přijďte s námi zavzpomínat na tuto milou
a významnou osobnost, jejíž díla dotvářela a dotvářejí vzhled našeho města.
(MMML)
Muzejní akademie - Další přednáška o historii Mariánských Lázní
se uskuteční v úterý 22. května 2018
v 18:00 hodin v přednáškovém sále
muzea. Pro více informací sledujte
náš facebook a webové stránky muzea
www.muzeum-ml.cz.

Miloš Novotný není prvním malířem Vysočiny, který vystavuje své obrazy v Divadelní galerii, ale díla všech umělců mají cosi společného
– atmosféru, náladu, barevnost – prostě každý pozná, že jde o českou
krajinu, skromnou, ale krásnou, prostě naši.

Miloš Novotný se
narodil přímo v srdci
této části republiky –
ve Svratce, a tak není
divu, že i přes své vysokoškolské technické
vzdělání (je absolventem inženýrského studia na Elektrotechnické
fakultě ČVUT v Praze
v roce 1993 a v oboru
automatizace výrobních procesů se pohyboval 11 let) ho Vysočina okouzlila natolik,
že výtvarno zvítězilo
a věnuje se mu profesionálně, dokonce i jako
Výtvarník Miloš Novotný a organizátorka výstav
pedagog. Vede hodiEva Smejkalová. Foto Ivan Coufalík
ny olejomalby a akvarelu v nejznámějším pražském výtvarném ateliéru Praga Prima. Tvoří různými
technikami. V jeho olejomalbách převažuje realistické ztvárnění krajiny, v akvarelech preferuje volnější zachycení motivů, maluje též nejmladší technikou akrylem.
Vaším středem zájmu je tedy krajina? Dá se to tak říct, ale nejen ona.
Pocházíte z umělecké rodiny, nebo jste průkopník? Nikdo z naší rodiny daleko široko se umění nevěnoval, jsem tedy první. Ale rodiče a potom i ve škole včas
rozpoznali, že můj díl nadání je asi větší než obvykle a podporovali mě. Vernisáž, která se konala 10. dubna doprovodila slovem organizátorka Eva Smejkalová
a zpěvem pěvecký sbor ZUŠ Canzona pod vedením Lenky Čechové a za klavírního
doprovodu Jitky Zábranové. 			
(Jana Drahokoupilová)

Fagotista byl úžasný

V pátek 20. dubna se konal ve Společenském domě Casino předposlední koncert letošní abonentní sezóny
s názvem Romantický fagot.
Kromě Koncertu pro fagot zazněla
pod taktovkou Martina Peschíka krásná
díla Felixe Mendelsohna Bartholdyho
a Josefa Myslivečka. Nejvíce však zaujal, nebo lépe řečeno nadchl již zmíněný
Koncert pro fagot F dur op. 75 Carl Maria von Webera a jeho interpret Adam
Plšek. Sólista je přes své mládí ověnčen
řadou cen z interpretačních soutěží,
dvakrát se stal laureátem Concertino
Praga a absolutním vítězem v oboru
fagot. I tady v Mariánských Lázních
předvedl své umění v plném lesku a tak
perfektně, že potlesk, který patřil jemu
i ZSO nebral konce. Náročný romantický fagot Adama Plška dokonale ladil
s teplým jarním večerem a zanechal
v publiku hluboký dojem.
(dkp)

Festival Okolo konventu měl velmi dobrou odezvu

Festival umění a řemesel OKOLO konventu probíhá v zahradě a prostorách
okolo barokní části klášterního konventu.
V loňském roce jsme si akci vyzkoušeli poprvé a těší nás, že měla velmi dobrou odezvu u vystavovatelů, účinkujících i návštěvníků. Jeho druhý ročník bude
probíhat v pátek 22. a v sobotu 23. června. Rádi bychom přizvali ke spolupráci
výtvarníky, řemeslníky, hudebníky i všechny další, kteří by chtěli ukázat své umění.
Podrobnosti najdete na našem webu.
(Kamila Kozáková)

Blíží se čtvrtý ročník Férové snídaně

Podpora lokálních potravin a výrobků, ale i pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky je hlavní
myšlenkou celosvětové akce s názvem Férová snídaně. V Mariánských Lázních v parku u Ferdinandova
pramene proběhne v sobotu 12. května již čtvrtý ročník.

Hlavním pořadatelem Férové snídaně v České republice je česká
nevládní organizace NaZemi. V Mariánských Lázních si organizaci
vzaly na starost dvě dobrovolnice Lucie Bednářová a Pavlína Folprechtová. Ačkoli se celosvětový počet zapojených lidí do akce zvyšuje, v Mariánských Lázních má sestupnou tendenci. „První fair trade
piknik jsme pořádali v roce 2015. Byl velmi úspěšný. Přišlo spousta
lidí. Bohužel od té doby se návštěvnost s každým rokem snižuje,“
uvedla Pavlína Folprechtová. Jednou z příčin je shodný termín snídaně s programem slavnostního zahájení lázeňské sezóny. Obě akce
každoročně probíhají druhý květnový víkend. Na otázku, proč se místo pikniku neposune blíže do centra lázeňského dění, reagovala Lucie
Bednářová: „Podstatou akce není lidi lákat, podbízet, dělat reklamní
Piknik v trávě. Foto archiv Férová snídaně
kampaň. Kdo chce a o problematiku fair trade se zajímá, ten si Férovou snídani najde. Ferdinandka je pro tuto událost ideálním místem – klid poskytující zázemí pro rodiny s dětmi, dopolední
sluníčko, suchý trávník a možnost se v případě nepříznivého počasí schovat v prostorách kolonády.“
Systém fair trade garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální příplatky pro pěstitele z rozvojových zemí. Princip jejich
podpory formou snídaně je jednoduchý. Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální dobroty. Může to být bábovka
s faitraidovým cukrem a kakaem, k ní fairtraidový čaj či káva, faitradové ovoce a zelenina, doplněné lokálními produkty od
místních výrobců.
				
(Miroslava Tlučhořová)

Mladý interpret nadchl publikum.
Foto Jana Drahokoupilová

Diskotéka byla skvělá

Děkujeme mnohokráte Ludvíkovi Zádranskému – D Club Dyleň za skvěle
připravenou diskotéku. Již je tradicí, že
se můžeme těšit na tanec, dobroty a milé
přijetí. Děkujeme ještě jednou.
Klienti Domova „PRAMEN“
v Mnichově

Zveme
na vernisáž
Výstava fotografií s názvem „Mari-

ánské Lázně včera a dnes“ bude slavnostně zahájena v pátek 11. května ve
14.00 v jídelně Domova pro seniory,
v Tepelské ulici.
Pohlednice jsou ze sbírek Václava Kohouta, který přítomné provede
slovem i obrazem. Akce proběhne
u příležitosti zahájení lázeňské sezony
2018 a 200. výročí od vyhlášení města veřejnými lázněmi. Ve vestibulu se
uskuteční zároveň výstava grafik Jany
Rygolové. Doprovodný program: vystoupení dětského souboru Kopretinky
z Jihu, ochutnávka léčivých pramenů
a lázeňských oplatek. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
(vedení domova)
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ZPRÁVY ZE SPORTU
Přijďte si vyzkoušet
Anketa o nejlepšího sportovce
orientační běh
Karlovarského kraje byla vyhlášena
SPORT

Na konec dubna – 27. – 29. - připravil
Mariánskolázeňský orientační klub
MLOK 33. ročník vícedenních závodů Jarní trojúhelník.
Akce je určena nejen trénovaným
a problematiky znalým borcům, ala také
nejširší veřejnosti. Začíná se v pátek odpoledne v 17 hodin orientačním sprintem. Shromaždiště a prezentace, která
končí o hodinu dříve, je na ploché dráze. Na start se půjde k úšovickému Eko
akváriu. Běžci se podívají k Prelátovu
prameni, do lesů pod Karkulkou i do
parků v okolí Ferdinandova pramene.
Na další dvě etapy se všichni přesunou do rekreačního areálu U Mlýna
v Jedlové u Staré Vody. Na sobotu (od
11 hod.) a na neděli (od 10 hod.) jsou
připraveny klasické tratě v dost obtížném terénu. Tratě se nevyhnou hustým
i zamokřeným pasážím. Sportovní masochisti si určitě přijdou na své. Do Mariánských Lázní přijíždí poslední roky na
tyto závody okolo pěti set orientačních
běžců z celých Čech. Podobnou návštěvu organizátoři očekávají i tentokrát.
Domácí „mloci“ posílají do lesa zhruba dvacítku mládežníků. Někteří nejsou
bez šance na přední umístění. Vyzkoušet
si kterýkoliv ze tří nabízených závodů
může v podstatě kdokoliv. Připravena je
orientačně méně náročná trať pro příchozí, liniový závod po fáborkách nebo lehoučká trať pro rodiče s dětmi. Závod je
zařazen do programu České unie sportu
– Sport pro všechny a podpořilo jej město Mariánské Lázně a Karlovarský kraj.
Podrobný rozpis lze nalézt na webových
stránkách mlok.wz.cz v rubrice Pořádáme.		
(Josef Milota)

Sportovci, trenéři a sportovní legendy, kteří dosáhli výjimečných úspěchů či se zasloužili o rozvoj sportu
v našem regionu v roce 2017, byli v pondělí 16. dubna oceněni v Karlovarském městském divadle.

Vyhlášení sportovec KV kraje 2017. Ocenění předávali:
Martin Hurajčík, Jana Vildumetzová, Dalibor Blažek, Josef Janů.
Foto Stanislava Petele

Ve velké konkurenci obstáli i naši sportovci okresu Cheb
a tedy i z Mariánských Lázní. V kategorii žactva kolektivy
byla oceněna štafeta SKP Union Cheb družstvo juniorek, dále
štafeta SKP Union Cheb žákovské družstvo. V jednotlivcích
dospělých byli oceněni: golfistka Silvie Dittertová z Royal
Golf Clubu Mariánské Lázně a Antonín Gavlas stolní tenista
z SK TTC Fr.Lázně, v kategorii jednotlivců mládež atlet SKP
Union Cheb Stanislav Sztrapek a minigolfista TJ MG Cheb
Jan Kadlec. V kategorii dorost jednotlivci převzala také ocenění Michaela Lucie Hanzlíková ze Sportovního krasobruslařského klubu Mariánské Lázně.
V neposlední řadě byl právem oceněn i Miroslav Hrbek,
český reprezentant ve sledge hokeji. V kategorii kolektivy
dospělých získalo ocenění družstvo lukostřelců LK ESKA
Cheb. V kategorii trenér roku převzala ocenění Monika Škor-

Opavová stála během víkendu
třikrát na stupních vítězů

Víkendový trojzávod v orientačním běhu uspořádal pro západočeskou oblast
oddíl Slávie VŠ Plzeň. Sobotní závod na krátké trati se odehrál v kopcovitém
terénu u Plas, kde ale byl na náhorní plošině vcelku dobře průběžný les.
Odpoledne se konal sprint. Běžci se podívali do
plaských ulic, prozkoumali okolí kláštera a maximální rychlost si vyzkoušeli na rovinatých loukách. Nedělní závod na klasické trati se odehrál
u Dobříče, kde byla v lesích spousta hlubokých
erozních rýh. V nich byly mnohé kontroly ukryty.
Účastníků bylo pokaždé kolem tří set. Mezi
nimi i 35 členů Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK. Ne každý ale absolvoval všechny závody.
Výsledkově zazářila Stanislava Opavová v kategorii D55, která vybojovala jednu druhou a dvě
první příčky. Dobře se vedlo také Janu Fišákovi
v kategorii H65 (5., 2., 1.) a Luďkovi Bartošovi
v kategorii H45 (2., 2., abs.). První příčku na krátké trati obsadil Tomas Placek (kat. H10L), druhý
doběhl ve sprintu Pavel Bína (kat. H45), třetí byl
rovněž ve sprintu Mikuláš Janoch (kat. H12), pouze v neděli se dařilo Marii Bartošové (3. v kat.
D14), Haně Fišákové (2. v kat. D35) a Josefu MiStanislava Opavová.
lotovi (2. v kat. H55).
(Josef Milota)
Foto Josef Milota.

ničková ze Sportovního krasobruslařského klubu Mariánské
Lázně. Absolutními vítězi se nakonec stali a hlavní cenu hejtmanky Karlovarského kraje obdrželi závodnice na horském
kole Veronika Kubínová, plavkyně Vendula Dušková a stolní
tenista Antonín Gavlas. Mimořádné ocenění získal dostihový
jezdec a trenér Josef Váňa.
Celkem bylo nominováno 123 sportovců, z toho 91 jednotlivců a 32 kolektivů. Komise rady Karlovarského kraje pro
tělovýchovu a sport vyhodnotila došlé nominace a následně
doporučila radě KV kraje ocenit 39 vybraných sportovců.
„Chtěla bych moc poděkovat všem za vzornou reprezentaci
Karlovarského kraje doma i v zahraničí. Jsem hrdá na to, že
z našeho regionu pochází taková spousta vynikajících sportovců. Věřím, že dnešní ocenění budou pro sportovce motivací k dosažení dalších úspěchů,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Sportovci během slavnostního večera převzali finanční
šeky a nechyběly ani pamětní listy a talíře, upomínající na
tuto významnou událost. Mezi předávajícími byli kromě zástupců Karlovarského kraje také bývalý hokejový brankář
Milan Hnilička, veslař Zdeněk Pecka, bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích Květa Pecková – Jeriová a předseda Komise sportu KV kraje Josef Váňa. Večerem
v Karlovarském městském divadle provázel legendární sportovní komentátor Jaromír Bosák. V rámci programu všem
přítomným zatančila skupina Mirákl.
Všechny přítomné pobavil osminásobný vítěz Velké pardubické bývalý žokej Josef Váňa. Ten byl uveden jako poslední
oceněný do síně slávy. Jako předseda komise, která nejlepší
sportovce navrhovala, o svém ocenění vůbec nevěděl. Lidově
,,po svém“ přednesl zdravici, že se hosté pořádně od srdce zasmáli a zatleskali jeho moudrým slovům. Podrobné výsledky
najdete na portálu KV kraje.
(Jan Budka)

Michal Lazur zvítězil ve vzpírání masters

V západočeské Plzni se 14. dubna konalo Mistrovství České republiky ve vzpírání masters. Letošního ročníku se zúčastnil i Michal Lazur (46) v kategorii
M3 (45-49 let) ve váhové kategorii do 105 kg.
Tento mariánskolázeňský rodák se dokázal i přes některé zdravotní problémy
a dlouhé čekání na svou kategorii vyšplhat až na stupně nejvyšší. Výkony 105 kg
v trhu a 130 kg v nadhozu si náš borec vytvořil na své soupeře 20kilový rozdíl
ve dvojboji a “urval“ si tak zlatou medaili na tomto šampionátu. Třešničkou na
dortu bylo jeho absolutní vítězství v kategorii M3. Chceme mu tímto poděkovat za
skvělé výkony i nádherné představení a přejeme mu do dalších bojů hodně štěstí
a pevné zdraví.
(Václav Manhart)

Michal Lazur jako vítěz soutěže se zlatou medailí. Foto Denisa Lazurová
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Viktoriáni drží ve fotbalové
divizi 6. místo

ZPRÁVY ZE SPORTU

SPORT

Lázeňští judisté uspěli v Chebu

Dvacet jedna mladých judistů pod vedením trenérů Ivana Korola a Jitky Vlkové vyslal mariánskolázeňský Budo Club na Velkou cenu Chebu.
Celkem se turnaje účastnily téměř dvě stovky sportovců z devatenácti oddílů
z celých Čech. Mariánskolázeňští měli zástupce také v rozhodcovském sboru, kde
pravidla na tatami hlídali Lukáš Kupka, Martin Schuster, Karla Lhotáková a Karel Tesař. Výsledkově navázal Budo Club na předchozí soutěže a vybojoval šest
prvních míst. V kategoriích U9 a U11 (od 7 do 9 let) jim dokonce patřil pohár pro
nejlepší kolektiv. V kategorii U13 – mladší žáci a žákyně – obsadili zástupci lázeňského juda bronzovou příčku.
Výsledky jednotlivců: koťata do 22 kg – 1. Veronika Vlková, do 27 kg - 2. Josef Janoch, mláďata do 27 kg - 1. Marc Bykovskij, do 33 kg - 2. Vasilii Kulyk, 3.
Ondřej Kalivoda, do 40 kg – 1. Marsel Aidarkeev, do 44 kg – 1. Šimon Lazur, do
52 kg - 2. Matouš Vlček, mladší žáci do 30 kg – 1. Ondřej Schuster, 3. Josef Beneš,
do 38 kg - 3. Alex Klier, do 48 kg - 1. Nikola Tomanová, dorost do 53 kg - 3. Anežka Hrubešová. 		
(Josef Milota)

27. duben 2018

Z posledních tří utkání uhráli fotbalisté FC Viktoria Mariánské Lázně
4 body a v soutěži drží šestou příčku.

Lázeňští fotbalisté drželi krok jen v první půli

Klatovy - FC Viktoria ML 4:1 (1:1) - Zdá se to až neuvěřitelné, že divizní mariánskolázeňští fotbalisté skončí ve 20. kole opět bez jediného bodu zisku. To pak
znamenalo pokles na páté místo s 31 body a těsným skore 40:38. Na 1. místě trůní
Karlovy Vary s 48 body a na posledním 16. místě má Petřín jen19 bodů. Při potupné prohře v Klatovech hosté drželi krok jen v prvním poločase. Inkasovali hned
v úvodu utkání (7. min. Diviš) a do přestávky se zmohli jen na vyrovnání - ve 32.
minutě Štěpánem. Po změně stran mariánskolázeňští třikrát dovolili soupeři skorovat během 11 minut ( 70., 72., 81.). A bylo po zápase.

Gólová smršť Viktoriánů potěšila

FC Viktoria ML - Rakovník 6:0 (3:0) - Věrní domácí příznivci fotbalistů FC Viktoria Mariánské Lázně byli nadšeni přehlídkou střeleckých úspěchů i skore. S chutí si
šestkrát zakřičeli z plných plic goooool. Když divizní mariánskolázeňští fotbalisté
s přehledem rozdrtili Rakovník 6:0. Po řadě porážek tedy konečně gólová smršť
Viktoriánů potěšila. Ofenzivnější pojetí hry
přineslo úspěch. Našim fotbalistům vyšlo téměř
Tabulka Divize A po 22. kole
všechno - hlavně díky kvalitnímu výkonu. Střel1. Karlovy Vary
51
nici zahájil již ve 13. minutě Nedbalý, následovali
2. Aritma Praha
42
Holub (28.), Kabelák (37.), po změně stran Dra3. Březová
37
horád (53.), Lopata (87.) a do závěrečného hvizdu
4. Sedlčany
37
to ještě stihl Kravar (89.). Páté místo v tabulce se
5. Rakovník
36
6. Mariánské Lázně 35
skore 46:38 a 34 body je velmi „slušivé“.

V penaltovém rozstřelu uspěli hráči
Jankova

Foto archiv Budo clubu

7. Doubravka
8. Hořovicko
9. Soběslav
10. Dobříš 		
11. Klatovy
12. Malše Roudné
13. Český Krumlov
14. Přeštice
15. Jankov 		
16. Petřín Plzeň

Jankov - FC Viktoria ML 2:1p (1:1), 5:4 pen.
- Ve 22. kole zavítali hráči mariánskolázeňské
Viktorky na hřiště Jankova, který balancuje na
hraně sestupu. Lázeňští fotbalisté nenavázali na
povedené domácí utkání s Rakovníkem a z Jankova si přivezli pouze bod po porážce v penaltovém rozstřelu. Aktuálně patří Viktoriánům
v divizi 6. příčka.
(Václav Větrovský)

35
33
31
31
30
30
27
27
26
20

Pro celou rodinu! SLEVY AŽ 60�%
z doplatků na léky pro všechny držitele PHARMACARD.
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Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.
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České lékárny
s tradicí
od roku 1993.

Nízké ceny
antikoncepce
v LÉKÁRNÁCH ipc.

Vše pro zdraví …

LÉKÁRNA
TESCO
Marián. Lázně
Chebská 870/23,
353 01 Mariánské Lázně
+420 354 595 401
ml@ipcnet.cz
Po�–�Ne: 8.00�–20.00

Chebská
LÉKÁRNA TESCO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Sportissimo
TESCO
DM
Drogerie

Lidl

SBÍREJTE BODY
ve věrnostním
programu a získejte
neodolatelné
odměny!

www.ipcgroup.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
SPORT

PÁTEK 27.4.
n FESTIVAL EDUARDA NÁPRAVNÍKA,
19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský
dům Casino, Koncert Západočeského
symfonického orchestru
n AVENGERS: INFINITY WAR, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 155 min.,
české znění
n AVENGERS: INFINITY WAR, 19:30
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 155 min.,
české znění
n JARNÍ TROJÚHELNÍK 2018 – 33. ročník,
16:00 Mariánské Lázně, závody
v orientačním běhu
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

SOBOTA 28.4.
n PÁLENÍ ČARODĚJNIC U HOTELU
KRAKONOŠ, 17:30 Mariánské Lázně Hotel
Krakonoš - park u hotelu, Čarodějnický den
na vrchu Krakonoš, soutěže pro děti
i dospělé.
n AVENGERS: INFINITY WAR 3D, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 155 min.,
česky
n JARNÍ TROJÚHELNÍK 2018 – 33. ročník,
16:00 Mariánské Lázně, závody v orientačním
běhu
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

NEDĚLE 29.4.
n FAMÍLIE, 19:30 - 21:30 Městské divadlo
Mariánské Lázně, Divadlo Na Fidlovačce
Praha, režie: Juraj Herz
n JARNÍ TROJÚHELNÍK 2018 – 33. ročník,
16:00 Mariánské Lázně, závody v orientačním
běhu
n AVENGERS: INFINITY WAR 3D, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 155 min.,
česky
n PALETA SVETOZARA RUSAKOVA,
9:30 - 17:30 Městské muzeum Mariánské
Lázně - Galerie Goethe, Výstava děl umělce
Svetozara Rusakova
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

PONDĚLÍ 30.4.
n SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZPÍVAJÍCÍ
FONTÁNY, 21:00 Mariánské Lázně
Kolonáda, Zpívající fontána
n DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, 17:00
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.,
titulky
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

ÚTERÝ 1.5.
n VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU v Mariánských
Lázních, 8:00 - 11:00, Vycházka za ptáky
kolem Ferdinandovy kolonády v Mariánských
Lázních Správa CHKO Slavkovský les
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

STŘEDA 2.5.
n DOSTAVENÍČKO S OPERETOU,
19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Městské
divadlo Mariánské Lázně, Komponovaný
večer s krásnými áriemi z operet a muzikálů
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

ČTVRTEK 3.5.
n KRÁLOVNY, 19:30 - 21:30 Městské divadlo
Mariánské Lázně, Divadlo lidové tvorby
Mariánské Lázně, režie: Petr Hála
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

PÁTEK 4.5.
n OSLAVY 73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ AMERICKOU
ARMÁDOU, 15:00 Mariánské Lázně
Skalníkovy sady
n VIVAT MOZART!, 19:30 - 21:00 Mariánské
Lázně Společenský dům Casino (M.Lázně),
Koncert Západočeského symfonického
orchestru
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

SOBOTA 5.5.
n CYKLISTICKÉ ODPOLEDNE v Mariánských
Lázních, 13:00 - 17:00 Ferdinandův pramen,
Akce pro všechny věkové kategorie
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

NEDĚLE 6.5.
n BOSÁ TURISTIKA NA KLADSKÉ, 11:00
Mariánské Lázně Dům přírody Slavkovského
lesa, Kladská, turistická vycházka
n BOSÝ VÝLET PO NAUČNÉ STEZCE
Kladská u Mariánských Lázní, 11:00
Lovecký zámeček Kladská, Výlet naboso
příjemným terénem
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

STŘEDA 9.5.
n NA KRÁSNÉM MODRÉM DUNAJI,
19:30 - 21:00 Městské divadlo Mariánské
Lázně, Procházka oblíbenými operetními
melodiemi
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

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

ČTVRTEK 10.5.
n ŠVESTKA - Divadlo Járy Cimrmana Praha,
19:00 Městské divadlo Mariánské Lázně,
Jevištní sklerotikon
n ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR
FORCE, 17:00 - 18:45 Městská knihovna
Mariánské Lázně, Přednáška
PhDr. Daniela Švece
n VYSOČINA, Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, Výstava obrazů
Miloše Novotného

PÁTEK 11.5.
n SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY 2018, 19:30 - 21:00 Mariánské
Lázně Společenský dům Casino,
Koncert je věnován 10. výročí partnerství
měst Weiden (SRN) a Mariánské
Lázně.
n SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY 11.5. - 13.5. 2018 - Mariánské
Lázně, Každoroční tradiční městské slavnosti
- 210. ročník

Znovu po roce přivítáme pěvce
v Mariánských Lázních

Již pravidelně v úterý 1. května od 8:00 přivítáme společně ptačí zpěváky v našich parcích a zahradách. Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních se koná tradičně u kolonády Ferdinandova pramene.
Akci povede ornitolog Správy CHKO Slavkovský les Pavel Jaška.

Vycházka zaměřená na poznávání ptačích hlasů v jarním období je doplněna
ukázkou odchytu živých pěvců do sítí a jejich kroužkováním. Návštěvníci se tak
mohou dozvědět mnoho o životě našich ptačích sousedů. Odchycené ptáky si budou moci prohlédnout zblízka a vypustit si je přímo z ruky. Průvodce Pavel Jaška
doplňuje: „Když budeme mít štěstí, polapíme třeba jednoho z našich nejmenších
pěvců králíčka obecného. Mnoho z nás určitě zná od vidění rehka zahradního, ptáka
velikosti vrabce, který si často staví hnízdo v dutinách budov. Poměrně často se
nám podaří chytit i budníčka menšího, zcela nenápadného malého zeleného pěvce,
Někdy nám do sítě zabloudí také střízlík obecný.“
Pojďte společně s námi zahájit prvomájové oslavy ptačím zpěvem. Uvidíte, jaké
bohaté druhové spektrum ukrývají mariánskolázeňské parky. Dalekohled a dobrá
nálada jsou vítány. Konec akce je odhadován do 11. hodiny dopolední.
Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila
Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete letos těšit na více než 80 výprav za poznáním přírodních zajímavostí
západních Čech. 			
(Jana Rolková)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti.
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám velkou chalupu, udržovanou,
vybavenou pohodlím – polosamota v
CHKO Slavkovský les, na zahradním
pozemku 5 000m2. Tel.: 420731194401.
• Prodám podíl zem. pozemku v katastrální oblasti Dolní Kramolín velikosti
3,2 ha. Pozemek má po celé polovině
obvodu okresní komunikaci, možnost
pozdějšího oddělení od celku 19 ha,
nebo jako investice. Nabídky prosím
pouze SMS - 774 327 155.
• Prodám byt 1+1 v Nákladní ulici, částečně zařízený. Tel.: 603539482
• Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1
v ML, lokalita Vora. Tel.: 777309771
• Prodám zahradu v os. vlastnictví,
vzrostlé stromy, dř. chata, elektřina, pitná voda. Pište. Tel.: 704038466.
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo 3+1 v
Mariánských Lázních. Tel.: 723 885 034.
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••
• Pronajmu nový nebytový prostor o
výměře 40 m2 (prodejna, malý skladový
prostor a WC). Velká výkladní skříň,
možnost neonu, parkování před objektem. Prostor se nachází v přízemí domu
„Rezidence Dvořákova“, Dvořákova
622, M.L., topeni - elektricky přimotop, voda měst. vod. Cena pronájmu
10 000 Kč/měsíc. Kontakt 602 707 801.
• Pronajmu kompletně zařízený byt 80m2
– 2 + 1. Cena dohodou. Tel.: 775541545.
• Pronajmu byt 150 m2 po rekonstrukci, bez zařízení. Lze rozdělit
na 2 b. jednotky. Tel.: 775541545.
• Pronajmu garáž na Tepelské ulici.
Tel.: 602967091

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

ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Kavárna Dominik Hlavní 51,
Pasáž Omega přijme brigádnici
pro přípravu a výdej kávy, nápojů,
palačinek, pohárů a toustů . Tel.:
603811747.
• Německá firma Bitterer (Tirschenreuth) zaměstná ihned instantéra – topenáře, řidičský průkaz a
část. znalost němčiny nutná. Tel.:
004916099030550, 606337520.
• Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, hledá 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.
• Hledáme paní na hlídání dvouletého kluka – od začátku dubna.
Tel.:723240640

• Prodám sportovní kočár „trojkolka
zn. Quinng“ béžové barvy, zachovalý,
cena dohodou. Tel. 608060230.
• Prodám porcelánový servis tři grácie,
cena dohodou. Tel.: 608060230.
• Prodám novou ložnici. Levně. Tel.:
777309771
• Prodám rozkládací válendu s úložným prostorem a 2 křesla. Nová, levně.
Tel.: 723471501.
OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Daruji černé pianino za odvoz. Zn.:
vážný zájemce. Tel.: 723885034

• Společenství nájemníků Ruská 494/19
nabízí zeď otočenou na sever k použití
na reklamu. Je vidět z dálky. Podmínky
dohodou. Tel.:605288641..
• Mladá maminka (41) se 4letou
holčičkou 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 zazpívat. Tel.:732448400.

Zajímavosti kolem nádraží
v Mariánských Lázních

Stavba železniční tratě Plzeň – Cheb byla císařským výnosem povolena
v srpnu 1865 a probíhala v letech 1866-1871.

SLUŽBY

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

OSTATNÍ
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám hnědá kachlová kamna Helvetia, litinová vložka, výkon 10 KW, prům.
kouřovody 150mm, vytápěný prostor 20
200m3, cena 11 500,-Kč. Tel.:607902249.

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

KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI

Výjimečná původní budova železniční stanice Mariánské Lázně. Foto kol. roku 1895

Pro vlakový provoz byla slavnostně otevřena 28. ledna 1872, čímž se Mariánské Lázně otevřely pro širší okruh zájemců o lázeňskou léčbu a staly se jednou
z hlavních stanic, kde musely zastavovat všechny rychlíky. Houstnoucí železniční síť umožňovala rychlejší a pohodlnější dosažení Mariánských Lázní z širokého
okruhu českých i německých zemí.
Zvyšující se počet návštěvníků lázní a narůstající frekvence vlakových spojů si
vynutily rozšíření kolejiště a přístavbu nádražní budovy. V roce 1902 byla nová
budova dokončena a předána do provozu.
V rozmezí let 1841-1918 stoupl počet návštěvníků lázní z původních 3 000 osob
na 25 000 hostů za sezónu, z toho velká většina přijížděla vlakem. Na nádraží byla
provozována nosičská služba, kdy zavazadla cestujících byla na ručních vozících
odvážena do východové haly, kde byli nastoupeni sluhové hotelů a pensionů, s názvem hotelu na čepici. Host si vyhledal podle názvu sluhu hotelu, kde měl být ubytován, odevzdal mu kontrolní známku od zavazadel a oznámil, jakým prostředkem
chce být do hotelu dopraven. Sluha pak vše zařídil podle přání hosta. Před nádražím
vždy stával dostatečný počet fiakrů, či autodrožek. Tato služba se provozovala po
celé období první republiky.
Od roku 1902 byla též zavedena tramvajová doprava. Ta byla provozována do
roku 1952, kdy ji nahradily trolejbusy.
První větší poválečná stavební oprava nádražní budovy proběhla v letech 196768, druhá v nedávné době – v letech 2008-2011.
(Zdeněk Buchtele)

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

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

Text inzerátu:

!

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)
HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641

Mariánské Lázně – i přes pravidelné tramvajové spojení čekají koňské fiakry, autodrožky
a autobus na své klienty před budovou nádraží.
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Pojedeme elektrikou do lázní?
Moc hezký snímek před nádražím, z počátků tramvaje, někdy brzy po
roce 1902. I podle toho, že na pohlednici je místní dialekt „Fahr ma mit
da Elektrisch´n af Mariabod ?“, spisovnější překlad v nadpisu.

Vpravo je hotel EISENBAHN, později U NÁDRAŽÍ. Zbořen někdy kol 1960.
Hlouček lidí stojí na počátku dnešní Husovy ulice. Dále vlevo pak pěkný hrázděný
domek, ten vzal za své těsně po válce. K čemu sloužil, nevíme. Dnes je zde park.
Dále vlevo budova, kde později postaví hotel CENTRAL. Po 1945 hotel neobnoven, budova dlouho prázdná, pak upravena na kanceláře. Tuším někdy od 1960,
sídlil tam nejdříve Městský stavební podnik. - Tramvaj má číslo 2 nebo 3, rozeznatelný je horní oblouček číslice. Je připravena pro odjezd do města. Remíza tramvají
je od tramvaje vlevo, tam kde je dnes vjezd do teplárny. - Snímek datuji k roku 1905
(tramvaj začala 1902). Pohlednice se málo objevuje, otištěna je reprodukce jiné
kvalitní reprodukce. - Na místě stojící tramvaje je nyní zastávka trolejbusů pro směr
do Husovy ulice (linka 5 a 7). 			
(Václav Kohout)

27. duben 2018

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN

Odysseus (pokračování). Podle věštby se měl Odysseus vrátit na rodnou Ithaku až
po dvaceti letech. Na své cestě prožil různá dobrodružství a nebezpečí, při kterých
umírali jeho druhové. Někteří zahynuli na ostrově, kde je uvěznil ... (viz 1. tajenka),
ostatní zachránila Odysseova chytrost. Další zdržení způsobila … (viz 2. tajenka),
která proměnila jeho druhy ve vepře. Odysseovi dal Hermes divoký česnek, který
ho ochránil před kouzelným nápojem, proto se mu čarodějnice musela podřídit.
Po čase opustili námořníci její ostrov, ale bouře, do které se dostali, pohltila loď
i všechny Odysseovy druhy. Odysseus se zachránil na skalisku ostrova Ógygie.
(dokončení příště)
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Ze snímku vane poklid doby. Hrázděný dům byl jeden z mála ve městě. (Repro Václav Kohout)

J

VODOROVNĚ: A. Vkovat; unavovat; nabroušená. - B. 1. tajenka. - C. SPZ Litoměřic; subtropické ovoce pocházející z Číny; balení; trocha. - D. Plzeňská rocková
skupina; rusky „kapr“; staročeské mužské jméno; osobní zájmeno. - E. Vespod; neúplný; malgašsky „ať“; belgické lázně. - F. Temnota; 1 000 kilogramů; pánský oblek; prudký rozvoj. - G. Zkratka rydbergu; výtopny; Staroslovan; stadium ve vývoji
motýla. - H. Ženské jméno; splétati; značky tónů; značka hliníku. - I. 2. tajenka. J. Zpěv osmi hlasů; kdo zhotovuje kašírované předměty; účastník (něčeho).
SVISLE: 1. Hodnota do něčeho vložená; spodní prádlo. - 2. Tmel; povrchové doly;
poslední Rožmberk. - 3. V pořádku; fialový; foukat. - 4. Městská komunikace; napětí. - 5. Cviky na hrazdě; hromada; celní kód Etiopie. - 6. Opice; lesní šelma; šelma.
- 7. Národní park (zkratka); úrodné místo v poušti; alkoholické nápoje. - 8. Hodný;
předmět primitivního náboženského uctívání. - 9. Cizí dravec; buvol indický; název
písmene. - 10. Náš dramatik; možná; domácky Rainer. - 11. Anglická předložka;
šmiknutí; jihoamerický keř, jehož listy obsahují kokain. - 12. Mořský hlavonožec
s deseti rameny; boutique. - 13. Kyt; šťávy; iniciály autora „Lišky Bystroušky“. 14. Německy „červený“; balkánské víno; slovensky „jaké“. - 15. Poloha v józe;
nepříjemnost.
Nápověda: anie, Opol, Vend.
Snímek stejného místa, podzim 2016. Poklid se vrátil, málo lidí dnes jezdí vlakem.
(Snímek Václav Kohout)

Řešení křížovky posílejte do 5. května 2018 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz

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

Pohřební služby

Hotel Eisenbahn, někdy kol 1903 (tramvaj začala jezdit 1902, pohlednice má poštovní
razítko 1904). Vlevo dnešní Husovka, vpravo Nádražní náměstí. Vidět je vlečný vůz 24.
(Vlečné vozy měly čísla 21 - 24). (Archiv R. Švandrlík jun.)

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)
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