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V tomto čísle si přečtete:

Slavnostní zahájení stavby obchvatu Mariánských Lázní. Foto Jiří Škroch

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

Začala stavba obchvatu Mariánských Lázní. 
Řidičům se otevře za dva a půl roku

Zvýšení dopravní bezpečnosti, plynulost a odvedení tranzitní dopravy z centra města. To si v Mariánských 
Lázních slibují od stavby obchvatu, která slavnostně začala v pondělí 28. května. Úsek dlouhý 2,4 kilometrů 
za více než 263 miliónů korun by měl být uveden do provozu v prosinci 2020, finálně dokončen pak o osm 
měsíců později.

 

Str. 2: Velký přehled oprav silnic a chodníků

Zahájená stavba obchvatu Mariánských Lázní je pro Kar-
lovarský kraj největší investiční akcí letošního roku. Po ote-
vření obchvatu by pak z centra lázeňského města měla zmizet 
asi třetina aut. „Když se podaří vybudovat tento obchvat, tak 
se dá předpokládat, že především nákladní a osobní doprava 
se přesune z centra měst, především z Mariánských Lázní, ale  
i z Velké Hleďsebe právě na tento obchvat,” uvedla hejtman-
ka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Zakázku na stav-
bu přeložky vysoutěžilo sdružení firem Silnice Topolany a.s. 
a Petrom stavby a.s. Vysoutěžená cena se oproti odhadované 
snížila o téměř 40 miliónů na 263 miliónů korun. Osm milió-
nů půjde ze státního rozpočtu, 120 z rozpočtu Karlovarského 
kraje a 135 miliónů z dotačních prostředků Evropské unie. „Je 
potřeba poděkovat i té Evropské unii, kterou mnozí odsuzují, 

nicméně tady je právě vidět, k čemu nám je dobrá a že ty pe-
níze, které sype do naší země, nejsou vydávány nadarmo, řekl 
lázeňský starosta Martin Kalina. 

Úsek dlouhý 2,4 kilometrů by měl být do provozu uveden  
v prosinci 2020. S úplným dokončením se počítá v srpnu 
2021. Začátek trasy je navržen v místě stávající křižovatky 
silnic 230 a 2114 u Mariánských Lázní. V rámci stavby bude 
na této křižovatce vybudován kruhový objezd. Dále trasa pod-
chází stávající železniční trať Plzeň – Cheb. Poté pokračuje 
lesem za koupalištěm Lido, až do Drmoulu, kde se napojí na 
novou trasu silnice I/21. Stavba obchvatu v úseku Trstěnice - 
Drmoul byla zahájena v březnu tohoto roku. „Snad se tady zase 
všichni sejdeme a budeme si moci říct, konečně je to hotovo, 
uzavřel náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.      (Jiří Škroch)

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

Závěrečný večer v režii Jaroslava Duška. Foto Josef Slowík.

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Do oprav komunikací půjde 11,5 miliónu. Na dokončení 

Palackého opět nezbyly peníze
Zatímco obyvatel Mariánských Lázní ubývá, motorových vozidel je možno ve městě spatřovat čím dál více. Svou daň si pravidelně vybírá i zimní 
počasí, které zanechává na vozovkách škody. Pro letošní rok je na opravy připraveno jedenáct a půl miliónu korun.

PŘEHLED OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2018
CHODNÍKY SILNICE

Ulice Termín opravy Ulice Termín opravy

Mariánské Lázně - 
Velká Hleďsebe

červen 2018
Frézování + pokládka obrusní vrstvy 

do 5 cm

Na Voře - dole květen - září 2018 Masarykova květen - červen 2018

Skalníkova - 
Seifertova

květen - září 2018 Na Výsluní květen - červen 2018

Ve Vilkách květen - září 2018 Za Tratí květen - červen 2018

Havlíčkova - 
od Americké 

ke Skalníkova
květen - září 2018 Lokální opravy

Ruská - k hotelu 
Olympia

květen - září 2018 Husova
květen - červen 

2018

Panská pole - 
střed sídliště

květen - září 2018
Na Panorámě - 

horní část
květen - červen 

2018

Česká - od Uralu 
po bar Nikola

květen - červen 2018 Ruská
květen - červen 

2018

Od Ferdinandova 
pramene do Úšovic

květen - červen 2018 Pramenská
květen - červen 

2018

Na Voře - dole 2018

Podhorská 2018

Kollárova 2018

Na Průhonu 2018

na rekonstrukci budovy městského úřadu. Jestli budou finanční prostředky i na dokončení rekonstrukce ulice Palackého, není 
známo,” dodal Kupka. Nad rámec vyčleněných jedenácti a půl miliónu korun by v červnu tohoto roku ještě měla začít 1. etapa 
výstavby silnice v průmyslové zóně Hamrníky. „Tato stavba zahrnuje vybudování nové komunikace k podniku Elektrometal  
a napojení na stávající komunikaci v ulici Ke Kasárnům,” přiblížil za odbor investic Kupka. Dokončena by měla být do května 
příštího roku. Investice by se měla pohybovat okolo 12 miliónů korun. Jestli se opravy dočká i vaše ulice, se můžete podívat  
v přiložené infografice plánovaných oprav.                                                                 (Jiří Škroch)

Světy zdravých a postižených se prolínají již 18 let
Měsíc lásky už poosmnácté prolnul setkání světa handicapovaných se světem zdravých. Od 21. května opět proběhl Festival porozumění. Akci 
pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR v Mnichově u Mariánských Lázní. 

Za ta léta přivedli organizátoři festival k naprosté dokonalosti, za-
psal se do povědomí lidí, a tak pracovní dílny, vernisáže, koncerty 
jsou vždy hojně navštívené nejen klientkami z mnichovského Domo-
va Pramen, jejich kamarády z ostatních zařízení, ale také veřejností, 
která se zájmem sleduje všechny akce. Velmi oblíbená je například 
středeční vernisáž, na níž se podařilo „uloupit“ na chvilku hlavního 
organizátora Josefa Slowíka a položit mu otázku.

Je letošní festival něčím obohacen? – Vždycky se snažíme pozvat 
někoho nového s hendikepem, kdo by byl pro návštěvníky zajímavý. 
Letos se podařilo najít slepého horolezce Honzu Říhu, který spolupra-
cuje s jedním z našich nejvýznamnějších horolezců Honzou Trávníč-
kem. Ten zdolal už pět osmitisícovek. Společně lezli na jednu z nich  
a Honza Říha se dostal až na 7 500 m. Dál už to nešlo. Vystavené fot-
ky jsou právě z této cesty. Bohužel Říha onemocněl a nemohl přijet, 
ale je tu druhý Honza – Trávníček, se kterým si bude Bára Štěpánová  
i hosté povídat. Nejdůležitějšími aktéry jsou ovšem ti, kteří přišli, aby 
se zde setkali, ať jsou to postižení nebo zdraví. Za ta léta zde vznikla 
i krásná přátelství mezi studenty dobrovolníky a hendikepovanými 
lidmi.“

Závěrečný večer se tradičně konal pod taktovkou Jaroslava Duška, 
jenž uvedl známého klávesistu Romana Dragouna s kapelou, a poté 
také plzeňský divadelní soubor Johan, který dopoledne vedl drama-
tickou dílnu. Osmnáctý ročník skončil ke spokojenosti organizátorů  
i aktérů, a kdyby bylo navázáno jen jedno přátelství, bylo by to přece 
krásné.                                                              (Jana Drahokoupilová)

Nespokojenost řidičů by částečně mohly uspokojit chystané investice. Pro rok 2018 
bylo z městského rozpočtu na opravy místních komunikací vyčleněno, podobně jako 
v předešlých letech, jedenáct a půl miliónu korun. Částka zahrnuje rekonstrukce 
chodníků i silnic. „V současné době považuje město za prioritní opravit komuni-
kaci ulic Na Výsluní, Masarykovu od ředitelství Léčebných lázní ke Goethovu ná-
městí a Reitenbergerovu okolo kostela,” uvedl Miroslav Kupka z odboru investic. 
Pro někoho možná překvapivě chybí ve výčtu investic poslední etapa rekonstrukce 
Palackého, která byla původně plánována již na rok 2016 a poté odložena na rok 
2017. V rozpočtu na letošní rok finanční prostředky opět zahrnuty nejsou. Jak tomu 
bude v roce příštím, také není jasné. „Značné investice budou muset být vyčleněny 
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MUDr. Zdeněk Sosnovský. Foto Jana Drahokoupilová

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ V národním finále 
ve hře na dudy 
zvítězil Jan Brož

Skvělého úspěchu dosáhl Jan 
Brož (žák ze třídy Slavomíra Or-
szágha) na soutěži nejlepších hrá-
čů na dudy z České republiky. 

Po vítězství v kraji se zúčastnil ná-
rodního finále, které se konalo 24. a 25. 
května v Mikulově a získal 1. cenu. 
Tento úspěch nás těší o to víc, že Jan 
Brož měl ve svém soutěžním repertoáru 
skladby od učitele naší školy Tomáše 
Vašinky. Ten se tak na úspěchu podílel 
nejen svými skladbami, ale také svým 
klavírním doprovodem.  

(Petr Čech, ředitel ZUŠ)

Zdeněk Sosnovský: Do mariánskolázeňské 
nemocnice jsem nastoupil 21. srpna 1968

Nemocnice v Mariánských Lázních má své nestory, kteří pečují o zdraví lidí už půl století. Je to primář ra-
diodiagnostického oddělení MUDr. Jaroslav Kraus a MUDr. Zdeněk Sosnovský. Ten padesátku na jednom 
pracovišti oslaví za 3 měsíce. Jak se nemocnice za uplynulých 50 let měnila, prozradil v rozhovoru.

Mariánky byly vaše první místo? – Ano, po fakultě. 
Já jsem se totiž po gymnáziu hlásil na medicínu, ale ne-
dostal jsem se, proto jsem nastoupil jako laborant a 
na vysokou školu jsem se dostal až později. No, 
a přesně v den okupace jsem přišel sem. – Jak 
tehdy vypadala nemocnice? – Poměrně dobře. 
Chyběly sice dva doktoři, ale během doby se po-
čet doplnil a v roce 1966 - 1967 přišli vlastně 
všichni dětští lékaři, v roce 1969 nastoupilo i 
dost mladých doktorů z ostatních oborů. Byla 
tady ale v podstatě všechna oddělení - chirurgie, 
interna, urologie, dětské, porodnice, všechny am-
bulance, ORL, oční se později přestěhovalo do 
Chebu. Hodně se operovalo a prak-
ticky všechno, protože nebyla 
RZ na převozy. Kromě toho zde 
byl zkušený doktor Kropáč, který 
dělal krajského odborníka a nás 
mladší nutil k neustálému studiu. 
Pacienti, kteří potřebovali odbor-
něji vybavenou nemocnici, se po-
sílali do nadřízených zařízení a tam je bez problémů vzali. 
Dnes musíte vyjednávat, kde je přijmou. Oddělení se zrušila 
a máme pouze lůžka následné péče, kam přicházejí pacienti z 
nemocnic, ještě nedoléčení. – Vy jste prošel i vyššími funk-
cemi? – Ano, od roku 1977 jsem dělal ředitele, musím dodat, 
že proti své vůli. Nechtěl jsem, ale kolegové primáři rozhodli. 
Za mého působení zde vzniklo resuscitační oddělení – ARO, 
které vedl doktor Pavel Nápravník. Ve zdravotnictví díky 
technice nastal ohromný pokrok, hlavně, co se týká interny, 
urologie. Díky endoskopii se zabránilo stovkám a stovkám 
operací. Já jsem chirurg, ale říkal jsem a stále říkám, že tento 

obor nemá příliš budoucnost. Podle mě zůstane jen plastika a 
úrazová chirurgie, ostatní nahradí technika. – Jak je 

to se současným vybavením nemocnice? – Na tak 
malý špitál jsme docela záviděníhodně vybaveni, 
máme dokonce CT s výbornou lékařkou. Žádná 
čekací doba. Máme také velmi dobrou rehabi-
litaci, prostě myslím, že to, co jsme dokázali 
udržet, má dobrou úroveň včetně příjemného 
personálu. – Kromě výše jmenovaného postu 
jste byl taky primářem chirurgie? – Ano. 
Tragédii naší nemocnice zahájil 

  podle mne doktor Šmucler
Kdy podle Vás nastal „pád“ nemoc-

nice? – Tragédii naší nemocnice 
zahájil podle mne doktor Šmucler  
a samozřejmě v tom hrály velkou roli 
pojišťovny. Já si myslím, že za 25 let 
se tu bude s velkou slávou otevírat 
nová nebo nově renovovaná nemoc-

nice. Malé špitály jsou totiž nutné. My 
nepotřebujeme všechna oddělení, potře-

bujeme internu a základní chirurgii, aby se úrazy mohly ošetřit 
na místě a nezatěžovaly špičková pracoviště. Ovšem současnou 
tragédií je velký nedostatek sester. Kdysi to bylo prestižní po-
volání, dnes to děvčata nechtějí dělat – dlouhá studia, mizerné 
platy, střídavé služby. Sestry, které vyjdou ze školy, nestačí 
zdaleka pokrýt prázdná místa. Ono prakticky totéž je i s lékaři. 
Snad se ale blýská na lepší časy. – Myslíte i zdejší nemocni-
ci? – Mohu říct, že současný majitel se opravdu snaží postavit 
nemocnici na nohy, poctivě pracuje na tom, aby špitál fungoval. 
Ale všechno je o penězích a lidech.         (Jana Drahokoupilová)

Vítěz národního finále ve hře na dudy. 
Foto Petr Čech

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 11. - 15. června proběhne 
každoroční čištění a mytí odpadových 
nádob zvláštním vozidlem se speciál-
ní nástavbou. 

Mytí bude probíhat dle rozvrhu svo-
zu, tedy podle dnů vývozu komunálního 
odpadu. Prosíme, abyste v těchto dnech 
odpadové nádoby ponechali na stanovi-
šti do doby, než proběhne jejich čištění 
a mytí. Děkujeme za pochopení!   (TDS)

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

Josef Zickler: Piráti nejsou mým šálkem kávy
Pokud jste ti, kteří jsou pro dodržování pravidel a zákonů všemi, bez rozdílu a neuznáváte manipulaci s pravidly a zákony podle potřeb vyvole-
ných formou takzvané politické zvůle, tak jsme se našli.
Edward VII. (1841 – 1910) řekl: „Procestoval jsem celou Indii, 
Ceylon, všechna lázeňská města Evropy, ale nikde na světě mne 
nechytila u srdce poezie nádherné přírody tak, jako zde v Mari-
ánských Lázních.”

Tato lichotivá slova, která i dnes plně vystihují přírodní scenérii Ma-
riánských Lázní, napsal muž, který při svých pobytech udělal z tohoto 
lázeňského města politické centrum Evropy. Jsem přesvědčen, že jak 
Edward VII. tak mnozí další nepočítali s tím, že milované město budou 
jednou řídit lidé, kteří si  říkají Piráti. Otevřeně  říkám, že základy „pirát-
ské“ politické rétoriky nejsou šálek mé kávy. Nevím tedy, jak v tomto 
krásném městě, kde se občané svobodně rozhodli plout životem pod 
pirátskou vlajkou,  mohu oslovit občany, aby se stali mými voliči  
a dali mi svůj hlas při mé kandidatuře do Senátu.

Jedině, že by v Mariánských Lázních žili ještě lidé, kteří 
vyznávají stejné společenské hodnoty a politickou rétoriku 
jako já, i když  je v přímém rozporu s politikou již zmiňova-
ných Pirátů. Je to v celku jednoduché. Pokud někdo upřed-
nostňuje klasickou rodinu, záleží mu na našem jazyku  
a historii, nechce z naší země udělat multikulturní babylon 

a chápe jak je i pro něj do budoucna důležitá mezigenerační solidarita a s tím 
 spojená zdravá výchova našich dětí, mohl by se nad volbou mojí osoby 
alespoň zamyslet. Pokud jste ti, kteří jsou pro dodržování pravidel a záko-
nů všemi bez rozdílu a neuznáváte manipulaci s pravidly a zákony podle 
potřeb vyvolených formou takzvané politické zvůle, tak jsme se našli. 

Aby tato slova nebyla opět pouhým mlácením prázdné slámy, jak 
bývá zvykem, nesmí být práce senátora směřována jen do Senátu, 

ale na radnice, zastupitelstva obcí a mezi občany. Možnosti jsou 
opravdu velké, ale bohužel ne každý jde do této funkce s pře-

svědčením sloužit zájmům svých voličů.  Že horní komo-
ra Parlamentu je k ničemu, není pravda, ale je rozhodně 

bezpečnější to občanům tvrdit. Vždyť, co kdyby si 
do Senátu zvolili lidi, kteří mají nefalšovaný zájem 
o to, jak se žije v jejich regionu a skutečně pracova-
li. To by asi byl konec politické zvůle na radnicích  
a mohlo by to znamenat návrat k používání zdravého 
selského rozumu. 

(Josef Zickler kandidát na senátora 
pro Mariánské Lázně)

KOMERČNÍ 
SDĚLENÍ
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Anglická ulice - parkovací zóna C. Foto Jiří Škroch

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Poděkování
Jménem všech zákazníků a organi-
zátorů petice proti uzavření Drogerie 
paní Luhanové na Chebské třídě dě-
kujeme televizi TV Mariánské Lázně, 
která natočila rozhovor s majitelkou 
této provozovny.
Současně děkujeme i redakci čtrnác-
tideníku Mariánskolázeňských novin, 
která se rovněž v jeho vydání 27. dubna 
obsáhle věnovala této tématice. Navíc 
zveřejnila ceny za pronájem nebyto-
vých prostor u nás a v Chebu, na první 
pohled je vidět markantní rozdíl – něko-
likatisícový.
Řada obyvatel města a okolí se konečně 
po pravdě dozvěděla, jaká dlouhá cesta 
vedla k tomu, proč byla nucena paní Lu-
hanová svoji provozovnu po dlouhých 
peripetiích vyklidit a zavřít. Její nabídka 
a sortiment chybí a stále bude chybět. 
Navíc její poloha (přízemí, u trolejbusu 
v centru) a odborníci – (ne podavači) - 
to nikdo již nenahradí.
Je to historická chyba, která se dá těž-
ko napravit. Myslíme si, že by se mělo 
město Mariánské Lázně – zastupitelstvo 
a rada znovu zamyslet nad současnou 
vyhláškou o nájmech z nebytových pro-
stor a zkusit cenovou hladinu přizpůso-
bit cenám chebské radnice. Někdy méně 
znamená více.
Za všechny, kteří cítí tuto nenapravitel-

nou chybu Jarmila Stružková

Parkování: Kritici zóny C uspěli. 
O Déčku se dále jedná

O konečné podobě nového parkovacího systému se dále diskutuje. Na základě přijatých petic kritizující zóny  
C a D, vznikla pracovní skupina, která by měla najít shodu mezi petenty a městem. Na prvním jednání  
16. května se podařilo uspokojit námitky k zóně C. V pásmu D nikoliv.

„My jediné, co požadujeme, tak je, 
aby se vyjmula ze zóny C část ulice od 
Patriotu k Vltavě, kde by mohli parkovat 
obyvatelé přilehlých domů,” zopakovala 
Vlasta Dočkalová zástupkyně petice za 
zónu C. Námitky směřovaly k plánova-
nému osazování parkovacích automatů 
v Anglické ulici. V uvedeném úseku 
mělo totiž vzniknout smíšené parková-
ní, kde by kromě držitelů rezidentních 
karet mohl parkovat kdokoliv, kdo by 
si zakoupil parkovací lístek. Obyvatele 
Anglické město vyslyšelo. „Tady jsme 
se teď dohodli, že ten parkovací automat 
tam nebude,” potvrdil koordinátor pra-
covní skupiny Martin Hurajčík. Kromě 
problematiky v diskutovaných pásmech 
si petenti zóny D stěžovali, že jim nebyly 
poskytnuty podklady, o které požádali. 
„Žádal jsem pouze o dokument inženýra 
Bartoše a inženýra Richtra. Dostal jsem 
deset dokumentů jiných, ale ani jeden 

nebyl ten jejich,” uvedl Vladimír Kajlík. Diskutovala se také intervence Karlovarského kraje k nařízení 1/2017 O placeném 
stání. Krajský úřad dal petentům zapravdu, že nařízení vykazuje chybu a Mariánské Lázně vyzval ke zjednání nápravy. Protože 
dokument vykazoval obdobnou chybu i po úpravě, krajský úřad si pozval k osobnímu jednání pracovníka městského úřadu. Je  
s podivem, že ze zúčastněných nikdo nevěděl, kdo za město na krajském úřadě jednal. Přítomen byl mimo jiné i starosta Martin 
Kalina, 2. místostarosta Vojtěch Franta, radní Martin Hurajčík či zástupce odboru investic. Shodu mezi petičním výborem  
a městem se zatím najít nepovedlo a jednání budou pokračovat.                                                                                 (Jiří Škroch)

Oponenti zóny D navrhují 
změny parkovacího systému

Na základě jednání se zástupci města dne 16. května 2018 se rozhodl Petiční výbor formulovat několik zá-
sadních bodů včetně konkrétních řešení, která zde stručně shrnujeme. 

1. Petiční výbor předkládá nový návrh značení v původní 
zóně D. Současně s původním vyznačením zóny D ohraniče-
né z jihu ul. Chebská a Máchova, jak uvádí EDIP

2. Petiční výbor nenavrhuje takzvaná vyhrazená stání. 
Obecně platí zásada, aby se vyhrazená stání vztahovala jen na 
místa pro invalidy a hendikepované občany. 

3. Petiční výbor podporuje ideu volného stání. Ideálně by 
povolené stání nemělo být regulováno žádnými značkami. 
Omezení restrikce, současně snížení povinností kontroly re-
strikcí.

4. Petiční výbor navrhuje rozšíření parkování u Hotelové 
školy, v ulici U nemocnice, a u MŠ na Křižíkově ulici.

5. Petiční výbor není zastáncem retardérů, protože omezují 
IZS i technickou obslužnost ulic a bloků. Vhodnější volba je 
zavedení školené obsluhy přechodů (zejména u škol apod.).

6. Petiční výbor podporuje systém jednosměrek. Je to nej-
levnější řešení pro rozšíření míst k parkování. Nutno kvali-
fikovaně posoudit, zda jsou zapotřebí nová parkovací místa  
a důkladně prověřit možné dopady. Prodloužené doprav-
ní dráhy mohou mít negativní dopad někde, kam nevidíme 
(např. na Chebské křižovatce). Nutná projekce směřování do-
pravy z těchto jednosměrek.

Vladimír Kajlik a  Václav Šimsa 
 /za petiční výbor zóny D/

Ferdinandův 
pramen ožil 

kulturou 
Jde o nejlepší duševní prevenci. Fer-
dinandův pramen od 25. - 27. května 
opět probudily koncerty, workshopy, 
taneční a divadelní vystoupení, au-
torské čtení, snídaně v trávě, bleší trh  
a další atrakce. Také počasí bylo lá-
kavé, stejně jako v minulých letech. 

Pestrý byl i program pro děti. K vi-
dění zde byla divadelní pohádka od 
dětského divadelního souboru Kosáci 
Planá, indiánská stopovačka, lákalo 
společné piknikování a seznamování 
se s Ferdou Pramencem. Nechybělo 
ani plno úkolů od zvířátek pro děti do 
5 let, kterého se zúčastnilo na 60 dětí. 
Celého multižánrového festivalu mno-
hem více. Program doplnila také naučná 
Pramencova stezka pro děti i rodiče od 
rodinného centra Domeček z Vrbiček. 
Stezka dává tipy na zajímavosti v okolí 
i jednoduché úkoly. Je určena převážně 
dětem do 10 let, ale využít ji lze i k pro-
cházkám s menšími dětmi v kočárku. 
Odpoledne multižánrového festivalu 
miniKOK poskytovala prostě po tři dny 
plno zábavy.             (Václav Větrovský)

Nejzelenější města republiky: 
Nad 10 tisíc vládnou Mariánské Lázně

Vítězem v podílu zelené plochy se staly Mariánské Lázně před Děčínem 
a Vsetínem. 

Za nimi pak následovala další města z českého, moravského a slezského 
příhraničí. Naopak obce obklopené úrodnou půdou, které leží v oblastech 
země obydlených po staletí či tisíciletí, mají zeleně nejméně – ať se jedná  
o Čáslav, či Prostějov.                         (Redakce)
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Folklórní soubor Marjánek. Foto archiv souboru.

Noc kostelů v Ovesných Kladrubech. Foto Jiří Škroch

Vystoupení žáků ZUŠ v rámci celorepublikového ZUŠ Open. 
Foto Petr Čech

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
První Noc kostelů v Ovesných 

Kladrubech přilákala desítky lidí
Jubilejní desátý ročník akce Noc kostelů zavítal 25. května poprvé i do kostela 
svatého Vavřince v Ovesných Kladrubech. Během této události mají návštěv-
níci možnost zažít výjimečnou noční atmosféru a navíc i v běžně nepřístupných 
kostelních a klášterních prostorech.

V letošním ročníku se pro zájemce otevřelo 1509 kostelů a modliteben napříč 
celou Českou republikou. „Pro nás je událost výjimečná tím, že děláme úplně první 
Noc kostelů a vůbec jsme netušili, že přijde tolik lidí,” uvedla starostka Ovesných 
Kladrub Aurelie Skřivanová. O příjemnou náladu pro sedm desítek návštěvníků 
se před samotnou prohlídkou kostela starala více jak hodinu folková kapela Po-
lošero. Stávající barokní kostel pochází z roku 1748 a je čtvrtou stavbou na tomto 
místě. První kostel zde měl být postaven již na začátku 12. století. Nyní je farnost 
součástí tepelského kláštera. „Je to velmi významné místo, protože to je nejstarší 
farnost tepelského kláštera, která byla založena už ve 13. století, takže Kladruby 
byly opravdu velmi slavné a významné duchovní místo,” připomněl páter Augustin 
Ján Kováčik. Přestože se kostel svatého Vavřince nenachází v úplně stoprocentním 
technickém stavu, nikterak to neubírá na zajímavosti interiéru.

Noc kladrubského kostela vyvrcholila mírně adrenalinovým výstupem úzkým 
schodištěm do věže, kde si návštěvníci mohli prohlédnout původní zvon svatého 
Vavřince z roku 1611. Historicky první Noc kostelů hodnotili v Ovesných Klad-
rubech jako povedenou. Zdali se dveře kostela svatého Vavřince veřejnosti znovu 
otevřou v nočním závoji, to uvidíme zase za rok.                                      (Jiří Škroch)

Marjánek vystupoval v Senátu
Neděle 20. května, krásné počasí, nádherné Valdštejnské zahrady v Praze, a 
právě tam se již počtvrté konaly Krojované slavnosti. Akci, během které po 
celý den probíhala vystoupení uměleckých skupin, folklórních a zájmových 
souborů, pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Každé vystoupení 
měl pod záštitou jiný senátor.

Folklórní soubor Marjánek ve spolupráci s pěveckým sborem Valáček z nedaleké 
obce Valy vystupoval před polednem pod záštitou senátora Miroslava Nenutila. Na 
vystoupení se obě skupiny připravovaly společně již několik týdnů dopředu. Secvi-
čily společně marjánkovské písničky a Valáček si dokonce nechal ušít oblečení na 
folklorní motivy.

Na výlet soubory vyrazily v časných ranních hodinách autobusem. Na přípravu před 
vystoupením zbývalo hodně času, a proto nic nebránilo tomu, aby všichni vypada-
li v jedenáct hodin jako ze žurnálu. Program se skládal z písniček, tanců pro malý 
Marjánek a několika tanců dospělého Marjánku. Po vystoupení nás pan senátor oce-
nil diplomem a pozval na oběd do útrob Senátu. Poté následovala prohlídka Senátu  
a dětmi vytoužená zmrzlina. Před koncem školního roku můžete Marjánek ještě vidět 
na Zámeckém jarmarku v Lázních Kynžvart, přijďte se podívat. (Sandra Vápeníková)

ZUŠ Fryderyka Chopina se zapojila 
do celostátní akce

Ve čtvrtek 24. května vystupovali po celé České republice žáci základních umě-
leckých škol. Jednalo se o další ročník ZUŠ open. Záštitu nad touto celostátní 
akcí má nadace Magdaleny Kožené, světově proslulé české operní pěvkyně. 

ZUŠ Fryderyka Cho- 
pina se do tohoto ce-
lostátního projektu za- 
pojila představením 
„Děti dětem“. V Měst-
ském divadle během 
dopoledne proběhla 
dvě vystoupení, hle-
diště zaplnili žáci 
mariánskolázeňských 
škol i škol z okolí 
Mariánských Lázní. 
Odpoledne bylo vy-
stoupení určeno ve-
řejnosti. Všechna vy-
stoupení doprovodila 
výborná návštěvnost. 
Za volná místa na bal-
koně mohl odpoledne přívalový déšť. Z toho důvodu bylo skvělé, že vystoupení 
probíhala pod střechou. Na pódiu se vystřídaly hudební a taneční soubory školy. 
Jako sólistka se představila klavíristka Klára Skalková. Celým pořadem diváky pro-
vedly Tereza Vostrá a Tereza Staňková, dvě žákyně ZŠ Úšovice, v roli pirátek. Je-
jich příběh, který spojil jednotlivá vystoupení do celku, napsala a s moderátorkami 
výborně připravila (stejně jako v předešlých létech) ředitelka ZŠ Úšovice, Alena 
Hálová.                                                                                     (Petr Čech, ředitel ZUŠ)
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Karel Danko. Foto Nezastavitelní

Jednání premiéra Andreje Babiše, ministra vnitra Lubomíra Metnara, hejtmanky 
Jany Vildumetzové a předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla. Foto KV kraj

ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Matriky z malých obcí nezmizí

K plánovanému rušení matričních úřadů, 
které zvažovalo ministerstvo vnitra ČR, na-
konec nedojde. Každá obec navíc bude moci 
sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít 
ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na 
tom dnes předseda Svazu měst a obcí České 
republiky (SMO ČR) František Lukl a před-
sedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vil-
dumetzová s ministrem vnitra Lubomírem 
Metnarem.

„Mám z výsledku našeho jednání velmi dobrý 
pocit, pan premiér i pan ministr vyslyšeli požadavky 
starostů, tedy Svazu měst a obcí, a akceptovali návrh 
předsedy Svazu Františka Lukla. Děkujeme za toto 
rozhodnutí, které je dalším důkazem partnerského 
přístupu vlády k územním samosprávám,“ uvedla 
Jana Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace 
krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje. Dojde 
tak pouze ke změně financování tohoto výkonu stát-
ní správy. „Stát už nebude platit za matriční úkony 
paušálně, ale půjde o úhradu za výkon,“ upřesnil 
František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova. 
Rušení matrik se mělo týkat původně asi čtyř stovek 
obcí v České republice.                 (Asociace krajů ČR) 

Karlovarský kraj pošle sportovním oddílům 
6 miliónů na údržbu a obnovu sportovišť

Sportovní oddíly a kluby v Karlovarském kraji už brzy budou moci využít 
krajský příspěvek na obnovu hracích ploch, opravy kabin a sociálního zařízení 
nebo na nákup techniky k sekání trávníků. Rada kraje rozdělila mezi sportov-
ní organizace 6 milionů korun.

Celkem se hodnotilo 81 žádostí podaných kluby z celého regionu. „Mám velkou 
radost, že se dostalo na všechny žadatele, protože vím, jak je těžké zejména v případě 
malých oddílů sehnat peníze a stav zázemí pro sportovce je mnohdy katastrofální. 
Sama jsem se byla v několika klubech podívat, v některých případech bylo sociální 
zařízení tak zdevastované, že bych měla jako rodič problém tam vůbec dítě posílat,” 
uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Kraj v letošním roce navý-
šil částku oproti loňsku o 2 milióny korun. „Dlouhodobě se snažíme v Komisi sportu 
řešit zanedbanou infrastrukturu v kraji. Díky pomoci vedení kraje se to částečně daří. 
Deficit je však ohromný a tak naším úkolem je prosadit ještě vyšší podporu klubům. 
Slibujeme si hodně od pomoci Milana Hniličky, nového vládního zmocněnce pro 
sport,” dodal místopředseda krajské komise sportu Jan Budka. Žadatelé mohli dosáh-
nout maximální výše dotace 150 tisíc korun včetně DPH. „Je však pořeba také větší 
aktivita klubů. Téměř každý žadatel uspěje. Oslovíme místní sportovce v předstihu, 
aby podali více žádostí,” dodal Budka.                                     (Jana Pavlíková, redakce)

 

Hýbejte se – pomůžete Nezastavitelnému 
Karlovi z Velké Hleďsebe získat lyži

Startuje 5. ročník Nezastavitelných – projektu, který letos rozdělí minimál-
ně milión korun mezi 21 lidí se zdravotním postižením. Ti se prostřednictvím 
sportu chtějí vrátit zpět k aktivnímu stylu života. Jedním z nich je i Karel Dan-
ko, který skončil kvůli autonehodě na invalidním vozíku. Zůstává však věčným 
optimistou. 

Karel si z projektu přeje získat 
novou lyži na monoski, protože ta 
stávající už je ve špatném stavu. 
Pro Karla je totiž sport velkým 
koníčkem. „Nic jsem si po au-
tonehodě nepřál více než začít 
znovu lyžovat. Mám kamarády, 
se kterými jezdím na hory a kte-
ří se o mě při lyžování starají,“ 
říká vděčně Karel Danko, který 
se kromě lyžování ve volném 
čase také rád projede na handbiku  
a je celkově velmi aktivní. „Nej-
víc je pro mě rodina, máme tři 
kluky. Hodně mě baví zahrada  
a psi. Pořád potřebuji mít co dě-
lat,“ dodává Karel, který pracuje 
jako asistent pobočky v realitní 
společnosti.

Smyslem projektu Nezasta-
vitelní je motivovat zdravé lidi  
k tomu, aby sportovali, a tím 
pomohli handicapovaným. Po-
moci přitom může úplně kaž-
dý a princip je velmi jednodu-
chý. Stejně jako v minulých 
ročnících bude po turisticky 
exponovaných místech Česka  
a Slovenska v létě puto-

vat speciální Birell brána. Za každého, kdo projde bránou, dá Birell pro-
středky na nákup sportovního vybavení pro handicapované. „Projekt 
Nezastavitelní už pomohl 38 handicapovaným lidem v České republice a na Slo-
vensku. Pomoci můžete také přispěním na Konto Bariéry nebo zakoupením dárku  
z e-shopu projektu Nezastavitelní.                                                 (Jitka Němečková)

Vyřazené sanitky budou sloužit zvířecím útulkům
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje pravidelně obnovu-
je svůj vozový park, aby za pacienty v případě potřeby jezdili záchranáři  
v nových, moderně vybavených vozech. Karlovarský kraj nyní přichází se zá-
měrem využít dosluhující sanitky pro potřeby zvířecích útulků působících na 
území regionu.

„Útulky a záchranné stanice mají většinou problém pořídit nový prostorný vůz, 
který je vhodný k převozu malých a hlavně i větších zvířat. Jde o nákladnou investi-
ci, na kterou spolky obtížně shánějí peníze. Proto jsme se rozhodli dvě sanitky, které 
mají už nejlepší léta za sebou, ale stále jsou ještě v přijatelném technickém stavu, 
nabídnout právě těmto organizacím. Věřím, že jim ještě přinesou užitek a pomohou 
při práci,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.

Jedná se o sanitní vozy VW Trasporter 2,5 TDi, které mají najeto okolo 300 tisíc 
kilometrů. Jeden z vozů byl pořízen v roce 2008, druhý v roce 2011. Získala je 
Záchranná a odchytová služba pro zvířata, jež funguje v Chodově, a dále Ostrovský 
Macík, který nabízí služby útulku a záchranné stanice. Zástupci obou útulků pře-
vzali vozy k užívání a v současnosti je lidé mohou vidět „v akci“ jak v Chodově, tak  
v Ostrově.                                           (Jana Pavlíková)
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Atmosféra Her bez hranic byla úžasná. Foto archiv MKML.

Miroslava Kuntzmannová, novodobá Rettigová, věnovala ve středu 30. května svůj čas
 mariánskolázeňským dámám, které měly zájem o její fantastické kuchařky a vyprávění 
o jejich vzniku, vaření a zkušenostech. Všechny se sešly v úšovickém CEDES a dobře se 
bavily. Na fotografii Miroslava Kuntzmannová s Dagmar Fišerovou, pracovnicí CEDES. 

Foto Jana Drahokoupilová

Houslový virtuos Václav Hudeček. 
Foto archiv ZSO

ZPRÁVY Z KULTURY

Felix Slováček jr. Foto archiv ZSO

Hudební osobnosti se představí 
na pódiu Casina

V pátek 15. června bude mít mariánskolázeňské publikum možnost 
navštívit ve Společenském domě Casino mimořádný koncert. Slavný 
český klarinetista, pedagog a osobnost české hudební scény profesor 
Jiří Hlaváč slaví letos významné životní jubileum. 

Oslaví ho samozřejmě na 
pódiu, a to i se svými hudeb-
ními přáteli. Felix Slováček 
- otec a syn – budou těmi po-
myslnými gratulanty, kteří se 
postarají o nevšední hudební 
zážitek. Felix Slováček jr. se 
ujme dirigentské taktovky, 
jeho otec doplní profesora 
Hlaváče v koncertu pro dva 
klarinety F. Kramáře, zazní  
i sopránsaxofon, klavír (v po-
dání rodiny Grochovských), 
vše za doprovodu Západočes-
kého symfonického orchestru 
pod taktovkou Martina Peschíka, který se s Felixem Slováčkem jr. u dirigentského 
pultu v průběhu večera vystřídá. 

Vjačeslav Grochovskij, Felix Slováček a především prof. Jiří Hlaváč – tato jména 
slibují velký umělecký zážitek!                                               (Jana Drahokoupilová)

Václav Hudeček připravil publiku 
neopakovatelný zážitek

Na pátek 25. května budou mariánskolázeňští milovníci hudby dlouho vzpomí-
nat. Nádherné zážitky jim připravil špičkový český houslista, ověnčený řadou 
nejvyšších cen i státních vyznamenání. Václav Hudeček od svých 15 let, kdy 
vystoupil v Londýně s Royal Philharmonic, hraje s nejprestižnějšími orchestry 
světa. 

Přestože je hvězdou první velikosti, zů-
stává příjemný, milý, navazuje lehce a kou-
zelným způsobem kontakt s posluchači a ti 
mu děkují mohutným aplausem vestoje, jako 
tomu bylo na pátečním koncertě. Jeho Vival-
di byl ohromný, publikum nadšené, ovace 
nekonečné. S Mistrem vystoupila mladá ví-
tězka Akademie Václava Hudečka v Luha-
čovicích, houslistka Klára Lešková. Společně 
zahráli  Koncertní  Bachova díla pro housle  
a orchestr. Stejně tak, jako před 3 lety, nešetřil 
houslový virtuos chválou na Západočeský sym-
fonický orchestr, který tentokrát dirigoval Mar-
tin Peschík a připomněl obecenstvu, že mohou  
a mají být hrdi na tak výborné hudební těleso, 
kterým Západočeský symfonický orchestr sku-
tečně je.  Mistr slíbil další koncert opět příští 
rok. Tento májový večer byl jedním z vrcholů 
abonentní sezóny.           (Jana Drahokoupilová)

Přijďte si užít unikátní koncert sboru CANTILO v.i.p.
Zcela unikátní koncert pěveckého sboru CANTILO  v.i.p. můžete zažít v neděli 
17.června v 18.00 v Anglikánském kostele v Mariánských Lázních. 

Koncert nese název „Koncert plný 
barev aneb Cesta kolem světa“. Uslyšíte 
skladby z mnoha koutů světa, různých 
žánrů a nálad. Prožijete rozličné emoce  
a dokonce si s námi budete moci i zazpí-
vat. Koncert si nenechte ujít. Přijďte si 
odpočinout a užít krásnou vokální i instru-
mentální hudbu. Na všechny posluchače se 
moc těšíme.        (Jiří Janata, Cantilo v.i.p.)

Děti z knihovny soutěžily na Hrách bez hranic
V posledních dnech knihovna žila účastí na krajské soutěži Hry bez 
hranic v Sokolově. 

Tématem letošních her byl vznik první Československé republiky. Účastni-
lo se 16 dětských družstev. Zástupci naší knihovny ze základní školy Üšovice  
(3 chlapci a 1 dívka v rozmezí věku 11 – 12 let) se umístili na krásném 8. místě. 
Počasí vyšlo na jedničku, a tak si den užily nejenom děti, ale také jejich doprovod, 
knihovnice z knihoven Karlovarského kraje včetně té naší.

V minulém čísle jsme vás také informovali o krásném zážitku mezinárodní návštěvy 
z partnerského města Malvern. Dárek, který jsme obdrželi od anglických kolegů, velký 
zarámovaný obraz historické lokomotivy a unikátních aut značky Morgan, je již nyní  
v knihovně k vidění v přízemí nad místem pro odběr časopisů. Rádi bychom také 
upozornili na odklad a odběr časopisů, který je umístěn pod zmíněným obrazem. 
Časopisy k volnému odběru doplňuje knihovna, ale také někteří aktivní čtenáři, což 
velmi oceňujeme. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří ochotně staré časopi-
sy do knihovny přinesou, a podělí se tak o radost z nich s dalšími čtenáři.

(Městská knihovna ML)
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Český krasobruslařský svaz má nové 
vedení. Šéfkou trenérů je Monika 
Škorničková z Mariánských Lázní

Český krasobruslařský svaz má nové vedení. Po volbě na valné hromadě se 
v těchto dnech ujalo svých funkcí. Předsedou svazu se stal Stanislav Židek. 
Místopředsedou ČKS a předsedou sportovně-technické komise byl zvolen Ev-
žen Milčinský. Předsedkyní komise rozhodčích je Jana Baudyšová z králové-
hradeckého klubu. Funkce předsedkyně trenérsko-metodické komise se zhostí 
Monika Škorničková. Ekonomkou ČKS je Kateřina Tykalová.

Domovským klubem Moniky 
Škorničkové je Sportovní kraso-
bruslařský klub Mariánské Láz-
ně, kde působí jako předsedkyně 
a trenérka. Vystudovala FTVS 
UK Praha – obor trenérství, vy-
chovala nejednoho reprezentanta 
a mimo jiné navrhuje sportovní 
módu a krasobruslařské kostýmy. 
„Začínáme nový olympijský cyk-
lus, a tak je v první řadě potřeba 
podpořit současné reprezentanty 
a současně nastolit nová výkon-
nostní kriteria, abychom se ale-
spoň zachytili rozjetého vlaku 
světového krasobruslení,“ avizu-
je v nové pozici. Ráda by rozšířila základnu talentovaných dětí. Ta podle ní nyní 
českému krasobruslení chybí, a tím chybí i větší konkurence. „Budeme pokračovat 
ve vzdělávání trenérů a ráda bych získala jednoho stabilního konzultačního trenéra 
ze zahraničí,“ naznačuje své plány.                                                     (TZ/Jiří Škroch)

Orientační sprint měl své 
mistrovství v Táboře

Jedním z vrcholů jarní orientační sezóny je pokaždé mistrovství České 
republiky ve sprintu. To letošní se konalo v jihočeském Táboře, kam se 
sjelo 1200 závodníků. 

Nechyběli ani zástupci Marián-
skolázeňského orientačního klubu 
MLOK. Těm se na této distanci daří. 
Od roku 2004 získali 23 umístění na 
stupních vítězů. S prázdnou neodjeli 
ani tentokrát. Závodním prostorem 
bylo historické centrum kolem centrál-
ního Žižkova náměstí. Běžecký pod-
klad tvořily většinou dlažební kostky.

Krátké postupy v labyrintu úzkých 
uliček nedovolily ani na chvilku vy-
pnout pozornost. Každé zaváhání 
nebo zpomalení – o zastavení nebo 
chybě v podobě vběhnutí do jiné ulice 
ani nemluvě – bylo okamžitě trestáno 
naskakujícím časem. 

Díky většímu množství kontrol  
a absenci dlouhých postupů mohl Jo-

sef Milota zaznamenat další sprintový úspěch. Přesto, že ze zdravotních důvodů 
vynechal celou zimní přípravu a současné závody chodí takříkajíc „z voleje“. 

V kategorii H60 (25 účastníků, 2 km, 22 kontrol) mu patřila bronzová příčka  
v čase 15 min. a 39 s. Za vítězným Procházkou z Dobřichovic zaostal o 29 sekund. 
Bylo to jeho jedenácté umístění na stupních vítězů ve sprintu (dosud 3x 1., 3x 2. 
a 4x 3.). Sedmou příčku zapříčiněnou prostojem v závěru obsadil Jan Fišák (H70)  
a devátá doběhla Stanislava Opavová (D60). Janu Bartošovou (D40) a Jana Skle-
náře (H75) postihla diskvalifikace. S despektem nelze hledět na 33. příčku Václava 
Bartoše v kategorii H18 (45 účastníků). O tom, jaké jsou v této kategorii výkonnost 
a konkurence, hovoří fakt, že na první místo ztrácel 3 min. a 40 s.

O den později na krátké trati v lesích u místa zvaného Horky obsadili mariánsko-
lázeňští běžci příčky ve druhé a třetí desítce startovního pole (nejlépe Milota – 13.  
a Fišák – 19.).                           (Josef Milota)
   
   

Jedenácté umístění Josefa Miloty na stupních 
vítězů ve sprintu. Foto Jan Fišák

Manželé Hlouškovi přivezli tři poháry
Při návštěvě v Mitterteichu se manželé Hlouškovi zúčastnili běžeckého poháru 
Horního Falcka - OVL Cupu. 

Monika vyhrála svoji kategorii na šestikilometrové trati i celkově v ženách. 
Adam ovládl ve své kategorii trať na 9 kilometrů a v mužích se umístil celkově třetí. 
Cílem návštěvy  závodu v Mitterteichu bylo ale především prezentovat běžecký 
závod v Mariánských Lázních - SpaRun. „Naší snahou je, aby se mariánskolázeň-
ský SpaRun dostal do OVL Cupu. V tomto poháru je zatím 9 německých závodů. 
Prodebatovali jsme možnosti spolupráce s předsedou místního oddílu Antonem 
Bauernfeindem. Nápad spolupráce se mu velmi líbil a je pro zařazení Mariánských 
Lázní do jejich poháru od příštího ročníku. O příští sezóně budou jednat na společné 
schůzi zúčastněných oddílů v září, na kterou jsme byli přizváni,“ přiblížil situaci 
Adam Hloušek.                     (Václav Větrovský)

Kvalifikační závod pro MS na lázeňské ploché dráze. Foto Jan Budka

Čechům se na plochodrážním oválu dařilo
V sobotu 2. června vládlo v Mariánských Lázních krásné letní počasí. Na je-
diném stadiónu s dlouhou plochou dráhou v republice se bojovalo ve dvou 
závodech. Ten hlavní byl kvalifikace  mistrovství světa o postup do závodu 
Challenge, odkud budou ti nejlepší postupovat do seriálu MS na rok 2019. Jelo 
se i o titul mistra republiky.

Startovní listina byla v Mariánských Lázních nabitá a tak to česká čtveřice ne-
měla jednoduché. Z 25 jezdců postupovalo 12 do Challenge. České barvy hájili 
závodníci Franc, Štichauer, Málek a Škurla. Nejlepší český závodník Josef Franc 
měl po celý závod problémy s technikou. Po velikých bojích postoupili dále naši tři 
reprezentanti Franc, Málek, a Štichauer, když posledně jmenovaný dokonce skončil 
na stupních vítězů. O prvenství se v rozjezdu poprali dva zkušení němečtí borci Jörg 
Tebbe a nestárnoucí devětapadesátiletý Bernd Diener. Nádherný souboj, který na-
konec pro sebe rozhodl Tebbe, který už je také majitelem titulu mistra České repub-
liky. Z důvodu několika zranění se závod dost protahl, ale diváci situaci pochopili  
a zůstali až do konce. V sobotu se jelo také o titul mistra české republiky. Obrovská 
bitva mezi českými jezdci zvedala diváky ze sedadel. Povedený sportovní víkend 
začal již v pátek večer, když se v hotelu Cristal odehrála fantastická talk-show, ve 
které se sešly tři zajímavé osobnosti. Motokrosová legenda Jaroslav Falta, vítěz 
loňské Zlaté přilby a náš současný nejlepší plochodrážní jezdec Václav Milík a zlatý 
medailista z Nagana, brankář Milan Hnilička, který je pověřen jako vládní zmoc-
něnec pro tělovýchovu a sport. Talk-show moderoval bývalý závodník Miloslav 
Čmejla. Podle ohlasů se pořad moc líbil. Sobotní závody také doplnila exhibice na-
šich malých jezdců na strojích 125 ccm na nové malé dráze.          (Miloslav Čmejla)

                           

Výsledky mistrovství světa     
1.  Jörg  TEBBE - D  2. Bernd DIENER - D   3. Hynek   ŠTICHAUER - 
CZ, který obdržel také pohár na vzpomínku na Zdenka Kudrnu. 4. Andrew 
APPLETON - GBR, 5. Henri AHLBOM - Fin 6. Paul COOPER - GBR 7.  
Martin MÁLEK - CZ  8. Josef FRANC - CZ                     
Výsledky mistrovství české republiky      
1. Josef Franc  2. Martin Málek 3. Hynek ŠTICHAUER       
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Kevin Pham (vlevo) a Tomáš Viktora. 
Foto Josef Milota

Medaile z turnaje karate 
přivezli Viktora i Pham

V sobotu 25. května se ve Františkových Lázních konalo 2. kolo ligy žáků  
v shinkyokushin karate. Oddíl TJ Lokomotiva Mariánské Lázně reprezento-
vali dva mladší dorostenci – Kevin Pham a Tomáš Viktora. Celkem se turnaje 
účastnilo 55 závodníků z devíti klubů.

První nastoupil Pham ve váze do 
50 kg, do níž se prezentovalo deset 
závodníků. Lázeňský borec volil  
v prvním zápasu vyčkávací taktiku  
a zkušeně odrážel všechny akce sou-
peře. Poměrně hladce vyhrál poté, 
co bodoval kopem mawaši-geri-džo-
dan. Ve druhém kole v boji o finále 
jen těsně prohrál po jediné větší chy-
bě. V boji o bronz opět takticky vy-
čkával, ve správný čas soupeře pora-
zil K. O. a obsadil třetí příčku. Svým 
výkonem Pham mile překvapil.  

Viktora neměl ve své váze do 
55 kg soupeře, a tak nastoupil ve 
sloučené váze, kde se sešli tři borci. 
Bojovalo se tedy systémem každý  
s každým. Viktora předvedl v prv-
ním kole dobrý výkon. I když zpo-
čátku to úplně optimální nebylo, 
dokázal svého protivníka porazit 

technikami oi-tsuki. V dalším duelu měl soupeř navrch a Viktora byl poražen K. O. 
Celkově mu patřilo 2. místo.                                                                      (Josef Milota)

Závod v orientačním běhu 
přežili všichni 

Areál stadionu Viktoria Mariánské Lázně byl centrem přeboru škol Karlo-
varského kraje v orientačním běhu. Ten pro 181 žáků a studentů z patnácti 
školských zařízení připravili členové Mariánskolázeňského orientačního klu-
bu MLOK.

Závod se odehrál na mapě, která byla pár týdnů předtím použita pro oblastní 
přebor ve sprintu. O sprint se v tomto případě ale opravdu nejednalo. Postaven byl 
normálně těžký orientační závod. Tratě měřily 1,5 – 3,5 km a měly maximálně 
dvacet kontrol. 

 Bylo vypsáno deset kategorií: hoši a dívky do 3., 5, 7. a 9. tříd a středoškoláci. 
Ti, kteří se tomuto sportu nevěnují pravidelně, byli určitě překvapeni množstvím 
nejrůznějších informací, a to nejen co se týká všech značek na mapě. Naštěstí stály 
na startu domácí závodnice, které těm méně zkušeným radily, kam se vůbec vydat.  
Největší dobrodružství účastníci zažili zřejmě v prostoru bývalých zahrádek pod 
nemocnicí. Tam to v současné době vypadá trochu jako džungle. Výjimkou nebyly 
seběhnuté skupiny, které hledanou kontrolu vyvolávaly: „Stodvojko, vyskoč, stod-
vojko, vyskoč!“ Kýženou kontrolu nakonec opravdu našly. 

  Delší tratě se dostaly přes les až do přírodního parku k Prelátovu prameni, kde se 
dalo také hodně ztratit. Závod končil přímo na stadionu Viktoria, kde byla k vidění 
různá dramata. To se třeba dvě dívky vrhly za cílem na dobíhající kamarádku, která 
strávila na trati hodně přes hodinu, a vyptávaly se: „Tino, neviděla jsi někde Leu?“ 
„Ne, neviděla,“ odpovídala jim. Tu jedna z nich skoro plačky ze sebe soukala: „Ta 
se asi nevrátí, Ta to nemůže sama přežít.“ Lea Hamerníková ze ZŠ Jih Mar. Lázně 
to ale stejně jako všichni účastníci přežila, a to v čase 102 min. a 9 s. A kontroly 
proběhla všechny. Ve sloučených kategoriích HD 7 a 9 a také v kategoriích studentů 
HS a DS šlo i o postup na celostátní finále. V nich bodovali pouze dva nejlepší z ka-
ždé školy. Finále se bude konat 6. června v Pardubicích, kam postoupily kolektivy 
z místního gymnázia.  

Medailová umístění mariánskolázeňských běžců: D3 - 2. Cimická, 3. Zabolot-
ná (obě ZŠ Jih), D5 - 2. Součková (ZŠ Úšovice), D7 - 2. Bartošová, 3. Postránská 
(obě GOAML), H3 – 2. Prinz, H5 – 1. Herman (oba ZŠ Jih), 2. Petruš, 3. Bartoš 
(oba ZŠ Úšovice), H7 - 2. Janoch, 3. Černý, HS – 1. Vojtěch Bartoš, 3. Václav 
Bartoš (vš. GOAML)

Výsledky družstev: H3 a D3 – 1. ZŠ Jih, 2. ZŠ Čtyřlístek, H5 a D5 – 1. ZŠ Úšo-
vice, 2. ZŠ Jih, 3. ZŠ Čtyřlístek, HD7 a HD9 - 1. GOAML, HS a DS – 1. GOAML

(Josef Milota)

  
      

Simona Joklová při útoku na bránu. Foto RGC 
Mariánské Lázně. K té fotce, která už tam je, tak 

akorát v popisce uprav Foto RGC Mariánské Lázně.

O vítězství se zasloužili hráči  (zleva): Musilová M., Musil J., Strnad J., Kalous M., Brill J., 
Šimková. T. Foto Martin Musil

Dorost TCF drží druhou příčku
TK Cheb „B“ - TCF Mariánské Lázně 4:5 

Ve 3. kole západočeské oblastní soutěže zvítězil dorost TCF Mariánské Lázně 
nejtěsnějším možným rozdílem v Chebu.  Po sérii výher ve Stodu a v Chebu drží 
dorost TCF druhou příčku v druhé nejvyšší oblastní soutěži.             (Martin Musil) 

Na golfovém hřišti se hrálo 
koňské pólo

Unikátní sportovní akci hostilo golfové hřiště v Mariánských Lázních.  
V sobotu 2. června se zde spojily dva královské sporty -  golf & pólo. 

V časných ranních hodinách 
odstartoval z jamek č. 1 a 11 gol-
fový turnaj, kterého se zúčastni-
lo 81 hráčů. Po turnaji se hráči 
přemisťovali do stanu u kolbiště 
na driving range, kde pro ně tým 
hotelu Morris připravil odpoled-
ní raut. V patnáct hodin odstar-
toval turnaj v koňském pólu, kde 
o vítězství bojovaly dvoučlenné 
týmy. Turnaj byl ozvláštněn  
o pólo kvíz, kdy na každé sudé 
jamce byla umístěna informační 
deska spolu s otázkou, na kterou 
hosté odpovídali pomocí mobil-
ní aplikace, speciálně vytvořené 
právě pro tuto akci. Utkání se zú-
častnil i britský hráč Sam Willi-
ams, pro kterého byla návštěva 
Mariánských Lázni premiérou, 
a podle svých slov odjížděl na-
prosto fascinován krásou našeho 
města. V budoucnu se tak mů-
žeme těšit na přehlídku zahra-
ničních týmů, které organizátoři 
osloví hned na příští ročník. Hosté i diváci, kteří dorazili v hojném počtu, měli 
možnost sledovat utkání přímo u kolbiště ze stanu nebo z piknik posezení přímo 
u kolbiště. V 19:30 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou turnajů. Golfový 
turnaj byl rozdělen do tří kategorií. V kategorii Netto HCP (handicap) 0 - 18 se na 
prvním místě umístil Vlastimil Dvořák jr., v kategorii Netto HCP 19 - 36 zvítězila 
Marie Řičicová. Poslední kategorie Netto HCP 37 - 54 patřila Zlatku Olšiakovi  
a Brutto kategorii ovládl Filip Zavadil. V polo turnaji dominoval tým Pro Ceram ve 
složení - Simona Joklová a Elias Gill. Ocenění pro nejlepšího koně obdržela klisna 
Julia ze stáje Gill Polo. Vzhledem k velkému zájmu hráčů i diváků o tuto výjimeč-
nou akci, se tato událost stane tradicí Royal Golf Clubu Mariánské Lázně, a to vždy 
první týden v červnu.                                 (Simona Joklová, RGC Mariánské Lázně)
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„Panna na špízu“. 
Foto archiv Zdeněk Buchtele

Dnes zde stojí sousoší Monarchů. Foto archiv Zdeněk Buchtele

SPORTKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ 
PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

n  12. SETKÁNÍ SBORŮ Západočeské oblasti 
 Unie českých pěveckých sborů, 10:30 - 
 19:30 Mariánské Lázně Společenský dům  
 Casino, přehlídka sborového zpěvu Smíšený  
 pěvecký sbor Fontána
n  ANTONÍN DVOŘÁK - TE DEUM, SRAZ  
 PĚVECKÝCH SBORŮ ZÁPADOČESKÉHO  
 REGIONU, 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně  
 Společenský dům Casino, Koncert 
 Západočeského symfonického orchestru
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 9:00 Mariánské  
 Lázně Kolonáda, Vystoupí: ORCHESTR 
 FÉNIX, (ZUŠ I.Hurníka)
n  INDIÁNSKÝ DEN, 13:00 - 14:30 Mariánské  
 Lázně Přírodní park Prelát, Akce pro děti i pro 
 dospělé plná soutěží, úkolů i legrace
n  DEN PRO MĚSTO, 9:00 - 15:00 Mariánské  
 Lázně Kolonáda Mariánské Lázně, Setkání  
 pěveckých sborů + koncerty
n  DEN PRO MĚSTO, 15:00 - 20:30 Mariánské 
 Lázně areál Arnika u Kolonády, BOURBON- 
 GRASS NORIGINAL THE COVERS

n  DEN PRO MĚSTO, 13:30 - 17:00 Mariánské 
 Lázně areál Arnika u Kolonády, CAJK, 
 STAN & TONY REVIVAL

n  PRAHA, JIŽNÍ ČECHY A ZÁTIŠÍ, 17:00 
 Mariánské Lázně Městské divadlo - Divadelní  
 galerie, Vernisáž výstavy akademické malířky   
 Libuše Pilařové-Kverkové
n  LABUTÍ JEZERO - Petr Iljič Čajkovskij, 20:15 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, přímý přenos

n  HUDEBNÍ DÁRKY, 19:30 - 21:30, Městské  
 divadlo, Večer plný radosti z hudby
n  KRKAVČÍ MATKA, 17:00 - 19:00 Mariánské  
 Lázně Rodinné a komunitní centrum   
 Domeček, beseda s Krkavčí matkou 
 Veronikou Hurdovou
n  GHOST STORIES, 17:00 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Horor, Velká Británie , 2017,  
 98 min., titulky
n  SOLO: STAR WARS STORY, 19:30 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /  
 dobrodružný, USA, 2018, 135 min., titulky

n  GRAND PRIX Mariánské Lázně 2018, 
 Mariánské Lázně, X. ročník turnaje trojic 
 v pétanque
n  LETNÍ EZOVEČER, 19:00 - 21:00 Mariánské  
 Lázně Městská knihovna, PROŽITKOVÝ  
 VEČER S REZONANČNÍM LEHÁTKEM

n  IVO ŠMOLDAS, 19:30 Mariánské Lázně  
 Hotel Krakonoš, Beseda s básníkem, 
 scénáristou, překladatelem a kulturním  
 publicistou IVO ŠMOLDASEM
n  FESTIVAL EDUARDA NÁPRAVNÍKA - 
 ZÁVĚREČNÝ KONCERT, 19:30 - 21:00  
 Mariánské Lázně Společenský dům Casino,  
 Koncert Západočeského symfonického  
 orchestru

n  HLEDÁNÍ KRÁS JIŽNÍHO CÍPU 
 SLAVKOVSKÉHO LESA, 9:15 - 18:00  
 Mariánské Lázně Vlakové nádraží, 
 Přírodovědná vycházka do oblasti 
 Mariánskolázeňska
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 14:00 - 16:00 
 Mariánské Lázně Kolonáda, Kolonádní  
 vystoupení ZUŠ Fr. Chopina
n  PECHAKUCHA NIGHT Mariánské Lázně  
 volume 17, 19:00 Mariánské Lázně Dům  
 Chopin, 20 sekund x 20 snímků

n MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD, 19:30
 Mariánské Lázně Městské divadlo, 
 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2018 
 - 5. titul

n MÁŠ JI!, 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia  
 3D, Komedie, USA, 2018, 94 min., titulky

n DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 17:00 
 Mariánské Lázně Městské divadlo - Divadelní  
 galerie, prohlídka
n DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA, 16:00 - 17:00  
 Mariánské Lázně Městská knihovna, 
 Příběh vody
n DÁMSKÝ KLUB, 17:00 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Komedie, USA, 2018, 
 103 min., titulky
n JÁ, SIMON, 19:30 Mariánské Lázně Kino  
 Slavia 3D, Komedie / drama, USA , 2018,  
 110 min., titulky

n GALAVEČER OPERETNÍCH MELODIÍ 
 A EVERGREENŮ, 19:30 - 21:00 Mariánské  
 Lázně Městské divadlo, Hraje Komorní  
 soubor Nálady Petra Macka se sólisty
n KOLONÁDNÍ KONCERT 16:15 Mariánské  
 Lázně Kolonáda, ZPÍVÁ TACHOVSKÝ  
 DĚTSKÝ SBOR
n DÁMSKÝ KLUB, 19:30 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Komedie, USA, 2018, 
 103 min., titulky
n DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY, 17:00 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Krimi  
 komedie, USA, 2018, 110 min., titulky

n POCTA LEONARDU BERNSTEINOVI,  
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský 
 dům Casino, Koncert Západočeského  
 symfonického orchestru ABO 11

SOBOTA  9.6. 

NEDĚLE  10.6. 

ÚTERÝ  12.6. 

STŘEDA  13.6. 

ČTVRTEK  14.6. 

PÁTEK  15.6. 

SOBOTA  16.6. 

NEDĚLE  17.6. 

PONDĚLÍ  18.6. 

ÚTERÝ  19.6. 

STŘEDA  20.6. 

PÁTEK  22.6. 

Pro zpracování Kulturního  
přehledu byla použita data z portálu 

www.marianskelazne.cz 
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Proměny památníků v místě 
zvaném „U hodin“

Roh parku proti hotelu Bohemia, vedle křižovatky zvané „U hodin“, byl 
poprvé využit pro postavení pomníku v roce 1913, kdy zde byl odhalen 
bronzový pomník mariánskolázeňskému starostovi Augustu Herzigovi. 

V říjnu 1943 byl pomník odvezen vlakem do 
Podmokel, kde byl roztaven a bronz použit na 
válečné účely.Koncem války zde bylo na krátkou 
dobu umístěno sousoší „Matka s dítětem“, které 
v roce 1950 (51?) nahradila socha J. V. Stalina, 
v nadživotní velikosti. Byla trnem v oku mnoha 
občanům, a tak její tvář kdosi v roce 1953, kdy 
Stalin zemřel, polil nesmytelným inkoustem. Nad 
sochou byl postaven stan a pod ním probíhalo od-
brušování poničené části obličeje. Až teprve kon-
cem padesátých let byla socha odstraněna a místo 
zůstalo po několik let bez „dekorací“. 

Další památník, který zde vznikl a byl odhalen 
9. května 1976 (teprve 8 let po okupaci vojsky 
Varšavské smlouvy), měl oficiální název „Pa-
mátník vítězství sovětské armády nad fašismem“. 
Tento nápis byl umístěný na kamenném kvádru 
vedle památníku a nijak dále neupřesňoval, zda 
ono osvobození Rudou armádou se týká i Marián-
ských Lázní, či ne. Určitě to ale nápis neodmítal. 
Pětiúhelníkový tvar podstavce symbolizoval tvar 
státního znaku, hlavní pylon měl průřez pěticí-
pé hvězdy a zadní část podstavce znázorňovala 
husitskou pavézu. To vše mělo vyjadřovat sym-
boliku státnosti, stranickosti a husitských tradic. 
Na samém vrcholu památníku „se vznáší“ dívka  
s kyticí květin. 

Lidová tvořivost nezná mezí, a tak Mariánsko-
lázeňští nazývali památník různě: „Napíchnutá“, 
„Panna na špízu“, dokonce z recese vykládali ne-
znalým, že dívka drží v ruce pytlík brambor a dívá 
se na Západ …, a další vtípky. Po protestech občanů byl nejprve odstraněn nápis na 
vedlejším kvádru a poté v polovině 90. let i památník.
Současné sousoší Monarchů 2014.

Sousoší bylo zhotoveno u příležitosti 110. výročí setkání rakouského císaře 
Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII., které proběhlo 16. srpna 1904  
v Mariánských Lázních. Autorem sousoší je sochař Albert Králiček, který vychází ze 
skic a původního návrhu akademického sochaře Vítězslava Eibla. Sochy byly odlity 
ve slévárně HVH Horní Kalná. Sousoší nechalo zhotovit město Mariánské Lázně.

Slavnostní odhalení proběhlo při příležitosti Zahájení lázeňské sezóny 2014. Od-
halení se účastnili arcivévoda Jiří Habsburský-Lotrinský a kníže Alexandr Galitzin. 

(Zdeněk Buchtele)
 



Strana 11 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 8. červen 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, udržova-
nou, vybavenou pohodlím – polo-
samota 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 stav. pozemek 1432 m2 v 
Krásném, 6km od M.L. Tel.:721636804.
• Prodám stav. pozemek se studnou, 
1432 m2, v Krásném, 6km od M.L. Sítě 
na hranici pozemku. Tel.:728832313.
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 jednomu či dvěma studen-
tům nebo studentkám zařízenou garson-
ku v Úšovicích. Cena dohodou. Tel.: 
606665161.
• Pronajmu garáž u Dopravního pod-
niku. Cena 1 100/měs. Tel.:603795140.
• Pronájem - nabídka. Pronajmu velké 
nebytové prostory od 100m2 do 3 000 m2, 
vhodné jako autodílna, autodoprava, vý-
robní haly, skladové haly, truhlárna, dřevo-
výroba, dřevoprodej, uhelné sklady. Mož-
nost i jednotlivě. Chodová Planá, atraktivní 
lokalita u hlavní silnice. Tel.: 602143327.
• K pronájmu nebytový prostor 31 
m2, Goethovo nám 14. Cena dohodou. 
Tel.:724109062
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. 
• Cestovní agentura hledá řidiče sk. B a 
D – na brigádu. Tel. 724109062.

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Malířské a natěračské práce. Tel. 
730615052

• Soukromá psychologická praxe Mgr. 
Michaela Parma, Nemocnice Mariánské 
Lázně. Tel.: +420 606 488 626, www.
psychologie-parma.eu.
• Jsem pedagog z MŠ. Hlídám děti 
Po – Ne. Čas dle potřeby, věk ne-
rozhoduje. Hlídám i o prázdnnách 
trvale. Cena dohodou. M.L. a okolí. 
Tel..777513445

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím dívčí kolo na 9 let cca za 500 
Kč. Tel.: 722 696 222.
• Koupím menší kuchyňský stůl za 
200,-Kč i s dovozem a hezkou válendu 
s úložným prostorem také za 200,-Kč s 
dovozem. Děkuji. Tel.:722696222.

PRODEJ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Prodám rozkládací válendu s úlož-
ným prostorem a 2 křesla. Nová, levně. 
Tel.: 723471501.
• Prodám levně cirkulárku a eternitové 
šablony. Tel.:604718317.
OSTATNÍ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor 
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i 
začínající), kteří by si s námi chtěli za-
zpívat. Tel.:732448400. 
• 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). 
•  Prosím nálezce tří klíčů na červeno-
bílé stužce ze dne 14. května kolem 9. 
hod. ranní poblíž přechodu u Lužické 
ul.  nebo za domem Lužická ul., aby za-
volal na tel. 608060230. Předem děkuji

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

SLUŽBY

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

• Hledáme pečovatele na plný nebo 
částečný úvazek pro seniora žijícího 
doma, špatně pohyblivého. Nástup 
ihned. Spěchá.“ Tel.: 602 44 98 98

• Německá firma Bitterer (Tirschen- 
reuth - NSR) přijme  instantéra – 
topenáře. Mzda 20 eur/hod.  Tel.: 
0049 9631709420, email:bitterer@
online.de 

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

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

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

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

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

 
RUKAMA I HLAVOU - V ELEKTROMETALLU 

SI NAJDE PRÁCI KAŽDÝ 
Firma ELEKTROMETALL s.r.o., výrobce kabelových svazků 

pro přední světové výrobce automobilů, hledá pro rozšíření 

svého logistického centra v Mariánských Lázních a v Boru u 

Tachova vhodné kandidátky/kandidáty na pozice: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní náplň:  

  Zaskladňování/ vyskladňování zboží za použití skeneru 
  Etiketování zboží, nakládka a vykládka materiálu, obsluha VZV 

   Požadavky:  

   Časová flexibilita, ochota se učit, dobrý zdravotní stav 
  Samostatnost, spolehlivost, důslednost 

Nabízíme:  
  Mzda 22.500-28.500 Kč  
  Stravenky, týden dovolené navíc (+ jeden den navíc za každých pět odpracovaných let),  
 přítomnostní prémie, příspěvek na dopravu, roční prémie, školní pomůcky pro děti školou povinné,  
 odměny za zlepšovací návrhy, kulturní a společenské akce, možnost profesního růstu. 

Kontakt: Irena Blašková, tel.: 352 538 151, email: irena.blaskova@autoelectric.com  

Termín nástupu po dohodě. 
Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.  

Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení nejsou hrazeny. 

 

A member of the Nexans autoelectric Group  

Skladník 

Koordinátor/-ka příjmu a odbytu 
Pracovní náplň:  

  Příjem/ výdej materiálu, příprava přepravních dokumentů 
  Komunikace s přepravními společnostmi, s kolegy v SRN 
  Evidence a pravidelná aktualizace podkladů 

   Požadavky:  

   SŠ vzdělání 
  Komunikativní znalost německého jazyka (slovem i písmem), AJ výhodou  
     Pokročilá znalost práce s PC, samostatnost, spolehlivost, důslednost 

Nabízíme:  
     Mzda 25.000-31.000 Kč 
  Zázemí stabilní mezinárodní firmy  
   Stravenky, týden dovolené navíc (+ jeden den navíc za každých pět odpracovaných let),  
 přítomnostní prémie, příspěvek na dopravu, roční prémie, školní pomůcky pro děti školou povinné,  
 odměny za zlepšovací návrhy, kulturní a společenské akce, možnost profesního růstu.  

Kontakt: Dana Hladká, tel.: 352 538 141, email: dana.hladka@autoelectric.com  

INZERCE, REKLAMA, 
PARTNERSTVÍ TVML

B 602432743, e-mail: chlad@tvsat.cz
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Tabulka  je  vybledlá.  Však také má na krku přes sedmdesát let. Pod balkonem se  dobře 
uchovala. Níže (pod názvem domu) je smaltovaná reklamní tabulka pojišťovny u které majitel 

dům kdysi pojistil.  Foto Václav Kohout, jaro 2018 

Dům Junák v ulici B. Němcové. Vpravo dolů je řada domů, jsou zajímavé tím, že sice mají 
zdánlivě různou architekturu, ve skutečnosti ale mají stejné vnitřní členění. 

 Foto Václav Kohout,  jaro 2018

Řešení:
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Nezničitelná zbroj (dokončení).  Patroklos, který měl půjčenu Achilleovu zbroj, 
v boji uspěl a odvážil se až pod trójské hradby. Když mu však Apollón božské 
zbraně odňal, zbavil ho jejich ochrany, Trójský hrdina Hektor ho zabil a   ...  (viz 
1. tajenka).  Po smrti přítele se Achilleus vrátil do boje a požádal matku, aby mu 
opatřila novou zbroj. Nové zbraně mu vyrobil božský kovář Héfaistos a byla to 
opravdu umělecká práce.  … (viz 2. tajenka) do pěti soustředných tepaných pásů. 
Uprostřed byla Země, moře a nebe, v dalších částech potom různé výjevy ze života. 
Ale ani božská zbroj nezachránila Achillea před smrtí. Smrtící šíp jej zasáhl do paty, 
jediného zranitelného místa.

VODOROVNĚ: A. Nesvobodný člověk; velký hlupák (zhruble); otočka. - B. 1. 
tajenka. - C. Hlas osla; část molekuly; tady máte; zašívat. - D. Špinit; instinkty; 
ženské jméno; písmeno řecké abecedy. - E. Biblická postava; gramatické kategorie; 
úpatí; osten. - F. Roztavená látka; lipnicovité trávy; léčivka; obvazový materiál. - 
G. Zkratka Okresního muzea; stolní hra; bicykly; jméno skladatele Petrova. -  H. 
Přemrštěný; pravice; tuzexové poukázky; ruský souhlas. -  I. 2. tajenka. - J.  Jméno 
olympioničky Ledecké; soudní jednání; rostlinný ornament (paznehtník).
SVISLE:  1. Setá na podzim; puky. - 2. Temnota; jméno Chačaturjana; kód letiště 
Altus. - 3. SPZ okresu Rokycany; přístav na Donu; vrchol hory. - 4. Sůl kyseliny 
octové; úmrtní oznámení. - 5. Část svíčky; hrdost; citoslovce odporu. - 6. Televizní 
kutil; opary; šelma. - 7. Radiolokátor (zkratka); dlouhé chvíle; přepjaté uctívání. - 8. 
Trampské tábory; namočená. - 9. Příbuzné; český tenista a kapitán ženského týmu; 
osobní zájmeno. - 10. Je možno; údaje; zámek v okrese České Budějovice. - 11. Přes; 
druh květenství; čirá kapalina. - 12. Porta; domácky Václav. - 13. Vojenská jednotka; 
zde; popěvek. - 14. Španělská vychovatelka; ovčí pěšinky; časová jednotka. - 15.  
Jméno bývalého hradu a obce na břehu Berounky; milenec.
Nápověda:  LTS.
Řešení křížovky posílejte do 5. července 2017 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně 
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz
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DVĚ KLASICKÁ SUDOKU    
 

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

Mizející tabulky
Po roce 1945 dostaly všechny domy nové názvy a tabulky.

Byly měněny i názvy ulic. Zda změny názvů posuzovala nějaká komise, či 
byly nějaké metodické pokyny, nepodařilo se mi zjistit. Pro domy byly vyhotove-
ny jednotné  tabulky. V hnědém poli název domu, tabulka pod sklem. Přichyceny  
k domu dvěma vruty. Všechny tabulky jednotného vzhledu, velikost 50 cm x 20 cm. 
Tabulky měly i hotely, i když měly svoje značení.  Dodnes pár domů tabulky má. 
Dochovaly se díky krytému umístění. Jednu z tabulek dosud nese např. dům Junák, 
původně Weiss. Je v ulici B. Němcové. - Domnívám se, že dosti zachovalých ta-
bulek je porůzně uloženo, byly často sneseny při opravách. Pro zajímavost: některé 
domy měly od postavení více  názvů. Např. hotel Fürstenhof, hotel Brodway (po 
1945), zotavovna A. Zápotocký (po r. 1950), Bohemia (po 1990) je stále táž budova.  

(Václav Kohout)


