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Î  Příjezdovou cestu k Elektrometallu  
 za 12 miliónů zaplatí město
Î  Zastupitelstvo přikleplo 
 organizaci milión, který vedení  
 města původně zamítlo
Î  Víc než 300 hlasů rozeznělo 
 v sobotu Mariánské Lázně
Î  Jak se hledají kořeny rodu. Joan 
 Naomi Steiner je našla nedaleko  
 Mariánských Lázní
Î  Město se chlubí „ušetřenými“   
 milióny, přitom jej „zdobí“ 
 zastávky ze sedmdesátých let
Î  Zprávy ze sportu a kultury

V tomto čísle si přečtete:

Vizualizace nového paláce Bergmann. Foto archiv BB Real Estate

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

Po dobu prázdnin, v době od 2.7.  
do 31.8. 2018,  dojde ke změně  
jízdních řádů na linkách 3, 6 a 7 
v pracovních dnech. 

Nejvíce změn se dotkne linky 3, 
kde ubyde celkem 9 spojů a větši-
na spojů pojede v jiných časech. Na 
lince 7 nepojedou spoje 8:32, 14:36, 
15:36, 16:36 a 17:36 od Antoníčko-
va pramene a u dopoledních spojů 
budou časové posuny v řádu minut. 
Na lince 6 dojde pouze k časovému 
posunu u 5 spojů mezi 7:30-12:30.  
Víkendový provoz zůstává beze 
změn. Jízdní řády jsou k dispozici  
v přepravní kanceláři Hlavní 400, 
Mariánské Lázně a na www.mdml.cz.

Dočasná změna jízdních řádů je 
vynucena z důvodu dlouhodobých 
nemocí řidičů. Chceme tak předejít 
neplánovaným náhlým výpadkům  
v dopravě. Děkujeme za pochopení.

(mdml)

Změna 
jízdních řádů MHD 

o prázdninách

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

str. 8-9: Co možná nevíte o historii domu Baťa

Památkáři souhlasí. Na Hlavní 
třídě vyroste kopie Baťova paláce

Lázeňští občané se dočkají. Zbouraný obchodní dům Baťa v Mariánských Lázních, nahradí polyfunkční 
Palác Bergmann. Místo památkáří zamítnuté šestipodlažní budovy bude mít ale podobu původního Baťova 
paláce. Dokončen by měl být na přelomu 2019 a 2020.
 

„Vrátíme se v podstatě ke kopii původního Baťova palá-
ce od architekta Vladimíra Karfíka, k podobě před novodo-
bou rekonstrukcí fasád a oken,“ uvedl manažer projektu Jan 
Zrno. Pohledem z ulice by nová budova měla vypadat jako 
ta původní. Patrným rozdílem oproti předešlému objektu, ale 
v souladu s původní verzí Karfíkova návrhu, bude částečné 
zastavění doposud prázdné proluky v Dykově ulici. „Toto 
řešení bylo Národním památkovým ústavem uvítáno a na no-
vou podobu projektu máme již vydané souhlasné stanovisko,“ 
vysvětlil zástupce investora Tomáš Bergman. Od roku 2016, 
kdy stavební úřad nařídil demolici památkově chráněného 
domu obuvi z roku 1932, zeje místo prázdnotou. Investor ak-
ciová společnost BB Real Estate původně zamýšlel na tom-
to místě postavit šestipodlažní polyfunkční budovu, kterou 
však památkový ústav označil jako nevhodnou. „Výsledkem 
dalších jednání bylo, že jsme se dohodli na podobě nového 
objektu,“ dodal zástupce investora. Interiéry a technické vy-

bavení budovy budou podle zástupce investora přizpůsobené 
požadavkům moderní doby. Od zahájení stavby by měly prá-
ce trvat zhruba rok. „Zakládání a hrubá stavba by měla být 
hotová mezi 4 – 5 měsíci a dalších cirka 6 měsíců by mělo tr-
vat dokončení vnitřků, instalací a technologií,“ přiblížil Zrno.

Kromě podoby bude zachováno i hlavní využití
Ve spodních patrech nové budovy se počítá s obchodními 

jednotkami. „Jednáme s firmou Baťa, která stále deklaruje 
zájem se do těchto prostor vrátit a provozovat zde i nadále 
prodej obuvi,“ příblížil plány investora Jan Zrno. Dále by 
zde mělo být několik dalších drobných prodejen se zbožím  
a službami pro mariánskolázeňské občany i turisty. „V hor-
ních patrech, která jsou v dnešní době hůře využitelná pro 
prodejní plochy, budou zdravotnická zařízení,“ upřesnil ma-
nažer projektu. Mělo by se jednat o kliniku plastické chirurgie 
a zubní ordinaci.                                                        (Jiří Škroch)

Upozornění 
pro čtenáře

Dovolujeme si vás informovat, že  
v červenci vyjde nezvykle pouze jed-
no číslo, a to 20. července. Uzávěrka 
se tímto přesouvá na čtvrtek 12. čer-
vence tradičně do 12:00. Jestli již nyní 
víte, že nejbližší víkend po uzávěrce 
se ještě uskuteční nějaká zajímavá 
událost, informujte o tom s předsti-
hem redakci a vyčleníme vám pro 
tuto akcí v novinách prostor. Od 3. 
srpna, kdy poté vyjde další číslo ML 
novin, se vše opět vrací do obvyklé-
ho čtrnáctidenního režimu. Marián-
skolázeňské noviny přejí hezké léto. 

(Redakce)
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Setkání starostů kandidátských měst v městském muzeu. 
Foto Zdeněk Král

Stávající příjezdová cesta k Elektrometallu. Foto David Kurc

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Příjezdovou cestu k Elektrometallu 

za 12 miliónů zaplatí město
Největší investiční akcí z kapitálového rozpočtu pro letošní rok je vybudování příjezdové komunikace  
v průmyslové zóně Hamrníky. V současné době tam působí pouze firma Elektrometall. Přestože se jedná  
o druhého nějvětšího zaměstnavatele v Mariánských Lázních, někteří zastupitelé dvanáctimiliónovou in-
vestici kritizuijí. 

Zastupiteli Pavlu Miklušákovi (KSČM) 
se nelíbí, že náklady na vybudování pří-
jezdové cesty pro soukromou firmu bude 
platit jen město, bez alespoň dílčí spo-
luúčasti dané firmy. „Domnívám se, že 
na toto město v současné době opravdu 
nemá a je to vyhozených 12 miliónů,“ 
uvedl zastupitel Miklušák. Dodal, že by 
raději viděl, kdyby se tyto peníze využily 
na opravy ulic jako Ruská, Hlavní, Palac-
kého, nebo budování nových parkovišť na 
sídlištích. Cena výstavby příjezdové cesty 
je zhruba rovna celoročním nákladům na 
silnice a chodníky v celém městě.

Podle mariánskolázeňského starosty 
ale investice odpovídá významu, který 
pro město a jeho občany má. „Komu-
nikace spojuje město s druhým největ-
ším zaměstnavatelem v Mariánských 
Lázních,“ uvedl Martin Kalina (Piráti).  
V průmyslové zóně Hamrníky nyní půso-

bí firma Elektrometall, která zaměstnává okolo 500 zaměstnanců. „Ale je otázkou kolik z těch zaměstnaných lidí je mariánsko-
lázeňských občanů,“ mírní optimismus Miklušák. Komunikace vznikne vedle stávající panelové cesty a vybudována by měla 
být do května příštího roku.                                                                                                   (Jiří Škroch)

Zápis do UNESCO? Věříme, že to přinese 
pozitivní vlivy, míní místostarosta Franta
Proces, trvající již celé jedno desetiletí se přehoupl do závěrečné fáze. 
Další setkání starostů jedenácti lázeňských měst ze sedmi zemí Evropy, 
usilujících o zápis na seznam světového přírodního a kulturního dědic-
tví hostily od 3. do 5. června Mariánské Lázně.

Asi nejvíce diskutovanou 
otázkou spojenou s chystanou 
kandidaturou je, co takový 
krok Mariánským Lázním při-
nese. „Všichni věří v úspěch  
a očekávají, že to přinese nejen 
kulturní obohacení, ale také 
hospodářský efekt, více ná-
vštěvníků a reklamu pro měs-
to samotné,“ očekává přínosy 
Kay Blankenburg, starosta 
německého Bad Kissingen. 
Už nyní je jisté, že případné 
přijetí do rodiny UNESCO 
by nepřineslo jen pozitiva, ale 
znamenalo by i určitá úskalí. 
Vojtěch Franta (Piráti) při-

pustil, že je možné očekávat podobný trend jako byl v Českém Krumlově. „Nej-
větším úskalím může být asi určité vylidnění centra města a s tím se musí také 
zvládat, možná dokonalým marketingem a určitými restriktivními opatřeními, ob-
rovský masivní nárůst třeba toho jednodenního turismu,“ uvedl Franta. Starosto-
vé dále rokovali o podobě nominační dokumentace, kterou plánují odevzdat ještě 
letos. „Nominace se nyní bude graficky zpracovávat tak, aby byla do půlky srpna 
hotová a po nějaké poslední revizi v září, musí být do konce září odevzdána do 
Paříže,“ nastínil primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. Starostenská skupina 
dále jednala o budoucí spolupráci, ale i o penězích. „V současné době přispívají 
Mariánské Lázně a dalších sedm menších měst šest tisíc euro ročně. Větší lázně 
Karlovy Vary, Bath a Baden Baden pak dvojnásobek,“ uzavřel místostarosta Fran-
ta.                                                                                                             (Jiří Škroch)

Starostové za UNESCO se setkali 
v Mariánských Lázních

Za všeobecného nezájmu mariánskolázeňské veřejnosti proběhla 4. června 
přednáška doprovodného programu Vojtěcha Franty v městském muzeu s ná-
zvem Výzvy UNESCO pro Mariánské Lázně. Konala se v rámci dvoudenního 
setkání řídící skupiny starostů jedenácti kandidátských lázeňských měst.

Nevím, jak byla akce zorganizovaná, ale neúčast našich českých zástupců jak  
z kraje, tak místních zastupitelů byla zarážející. Jelikož jsem byl přítomen, očekával 
jsem zajímavou diskuzi nad klady a zápory očekávaného zápisu do seznamu kul-
turního dědictví. Nijak nechci snižovat proces, který jsem sám před lety pomáhal 
rozběhnout, ale neočekávejme jen samá pozitiva. Masová turistika má své zhoubné 
dopady na životní prostředí, infrastrukturu, ceny, obchodní síť, likvidaci odpadu, 
kvalitu života občanů i lázeňských hostů. Díky internetu se může rázem stát i ten 
největší zapadákov cílem nájezdů tisíců zvědavců, kteří mohou zcela paralyzovat 
život v cílové destinaci, podobně jako když si dáte na Facebook, že zvete všechny 
zájemce na svou narozeninovou párty. Takovou pozvánkou může zápis na seznam 
UNESCO být. Dubrovník, Benátky, rakouský Halstadt, Praha I, ale zejména ve-
likostně podobný Český Krumlov, to jsou místa, která začínají pomalu kolabovat 
pod náporem turistů, místní obyvatelstvo prchá. Všechna uvedená města jsou na 
seznamu UNESCO. 
V centru Krumlova už se nedá žít

V centru Českého Krumlova se už nedá žít, vzdoruje posledních zhruba 30 míst-
ních obyvatel. Nyní tam spustili absurdní projekt, kdy najatí dobrovolníci budou 
hrát obyvatele města a předstírat normální místní život, projekt za dva miliony pro 
objektivy čínských turistů. Můžeme namítnout, že v našem lázeňském centru již 
mnoho místních nebydlí. Jak se však budou snášet lázeňští hosté přijíždějící za 
klidem a procedurami s invazí několikahodinových návštěvníků, mířících do lá-
zeňského trojúhelníku, kde budou chtít všechno vidět za jediný den? Kde vybudu-
jeme záchytná parkoviště pro autobusy se zázemím jako v Krumlově? Jak to bude  
s odpadky? Nebo to horší už být nemůže? Naše centrum už nyní nabízí jednotvárný 
pohled – kabelky, zlato, směnárny, restaurace v držení cizinců, kam místní neza-
vítají, jak je rok dlouhý. Jednou večer po jednadvacáté hodině jsem procházel od 
radnice směrem dolů s hostem z Německa potemnělou Hlavní třídou, řekl, že mu to 
připomíná takové kulisy bez života. Myslíme na tyto věci dopředu, dokud je čas?

(Zdeněk Král)

Školení pro pečující 
veřejnost míří do finále
Dovolujeme si Vás společně s lek-
torkou Lucií Vavřichovou pozvat na 
školení pro pečující veřejnost, které 
probíhá již od měsíce května do konce 
měsíce června, a to v prostorách orga-
nizace Domov pro seniory a dům s pe-
čovatelskou službou Mariánské Lázně. 

Jedná se o školení určené rodinným 
příslušníkům, sousedům nebo známým, 
kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak 
pečovat o své blízké v přirozeném / do-
mácím prostředí z pozice pečujícího, a to 
i v návaznosti na spolupráci se sociálními 
či zdravotními službami. Máme připrave-
né dva typy školení po 4 hodinách. Při-
hlásit se můžete na oba: Využití různých 
pomůcek při péči o blízké a Komunikační 
a aktivizační dovednosti při péči o blízké.

K tomu zdarma získáte „Příručku 
pro pečující“ a „Síť dostupných služeb  
v Mariánských Lázních a okolí“. Naším 
cílem je podpořit současné i budoucí 
pečující v rozhodnutí pomáhat a nabíd-
nout potřebné informace, rady i praktic-
ké ukázky, které by poskytování péče 
mohly v mnohém usnadnit. Jde nám  
o doplnění, prolínání a sdílení péče 
laiků a profesionálů, které je založené 
na principu vzájemného sdílení, úcty, 
lásky a trpělivosti. Další informace  
a přihlášky získáte na mobilním čísle 
601 390 764 nebo na webových stránkách 
organizace www.dsml.cz.          (Veronika 

          Hemerková, domov pro seniory)
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Joan Steinerová (uprostřed) se o všechno živě zajímala. 
Zleva Zdeněk Buchtele, Joan Steinerová a tlumočnice. 

Foto Jana Drahokoupilová

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

VIETNAMSKÁ 
KUCHYNĚ

Jak se hledají kořeny rodu. Joan Naomi 
Steiner je našla nedaleko Mariánských Lázní

Náhoda tomu chtěla, že Zdeněk Buchtele pozval redakci na setkání s americkou dámou Joan Naomi 
Maltby Steiner, která v našem regionu hledá kořeny svého rodu. A protože hledá důkladně, chtě-
la poznat i minimuzeum jmenovaného vlastivědníka na Manském dvoře, aby se lépe orientovala  
v životě Čechů. Proto se naše setkání uskutečnilo právě tam.

Při zpáteční cestě a zastávce v Dolním Žan-
dově jsem Joan, příjemnou, kontaktní a velmi 
vitální dámu, která kraj projíždí s tlumočnicí, 
trochu vyzpovídala. - Amerika je na hledání 
předků v Čechách trochu z ruky, jak to dělá-
te? – „Musím Vám říct, že jsme všichni mysleli, 
že naši prapraprapředkové žili v Německu (na-
konec i jméno tomu odpovídalo), teprve nedávno 
jsem se dozvěděla, že vlastně pocházíme z Čech, 
a to mě teprve začalo zajímat. Obrátila jsem se 
přes internet na společnost, která nese název 
Česko – německá společnost národního dědictví 
v USA a loni jsem tu právě s touto společností 
byla poprvé. Už jsem věděla, že asi pocházíme  
z okolí Ovesných Kladrub a setkala jsem se s paní 
starostkou Aurélií Skřivanovou a také s knihou  
o této obci. Moji předkové pocházejí z obce Vy-
sočany, Adalbert Steiner odešel do Ameriky v roce 1856. (Vysočany zmizely jako mnoho obcí v regionu, 
zbyl pouze jeden téměř rozpadlý statek, shodou okolností právě ten, který patřil Adalbertu Steinerovi, 
nicméně dnes je prý už téměř opravený). Není bez zajímavosti, že ti, kteří odešli, v Americe postavili 
úplně novou vesnici „na zelené louce“, lépe řečeno doslova urvali pozemky lesům. Druhá větev Steinerů 
zůstala v Čechách a paní Joan, která je čtvrtou generací žijící v Americe, našla v Ovesných Kladrubech 
hrob svého předka Franze Josepha Steinera. Podle jejích slov je nadšená, že Steinerové pocházejí právě 
odsud, moc se jí tu líbí nejen krajina, ale také vstřícní lidé. Své poznatky i fotografický materiál bude dál 
pečlivě zpracovávat. Byla jsem moc ráda, že jsem potkala člověka, který pro objasnění svých kořenů je 
ochoten projet tisíce kilometrů, obětovat nejen čas, ale samozřejmě i nemalé peníze. Těší mě, že ty kořeny 
našla Joan právě u nás a že jí k tomu všichni ochotně pomohli.                                  (Jana Drahokoupilová) 

Zastupitelstvo přikleplo 
organizaci milión, který vedení 

města původně zamítlo
Mariánskolázeňští zastupitelé schválili zdejšímu domovu 
pro seniory příspěvek milión korun. Jednalo se o pod-
poru, aby kvůli chybějícím financím nedošlo k ohrože-
ní provozu zařízení. Na zastupitelstvu ale nezaznělo, že 
když o tyto prostředky organizace žádala poprvé, město 
jí je neschválilo.

„Je to zkrátka o tom, že se jim nedostává finančních pro-
středků a je to z důvodu navyšování mezd, se kterými se ne-
počítalo v době, kdy byl rozpočet na letošní rok schvalován,“ 
odůvodnil pirátský starosta Martin Kalina návrh usnesení.

Příspěvková organizace Domov pro seniory ale předložila 
vedení města návrh svého rozpočtu už v srpnu 2017, tedy 
čtyři měsíce před schvalováním městského rozpočtu. „Jejich 
návrh rozpočtu s navýšením mezd počítal, ale nedostali od 
města finance v požadované výši,“ potvrdila Yvona Švejno-
hová, vedoucí odboru financí. K navyšování mezd, kterým 
starosta na květnovém zastupitelstvu zdůvodnil finanční 
příspěvek, ale došlo již v červenci, respektive v listopadu 
2017. Jestli se v prosinci 2017, kdy zastupitelé schvalovali 
rozpočet, tedy již vědělo o navyšování mezd, starosta uvedl, 
že „podle tisku předloženého na květnovém zastupitelstvu 
zjevně ne.“ Předkladatelem tisku byl právě lázeňský starosta 
a není zřejmé, kdo přesně s navýšením mezd při schvalování 
rozpočtu na letošní rok nepočítal, protože vedení města mělo 
tyto podklady k dispozici, když původní požadavek organi-
zaci zamítlo. Jestli tyto informace neměl nynější starosta, 
který byl v době schvalování rozpočtu radním, pak měl tedy 
asi být informován svým stranicnkým předchůdcem Petrem 
Třešňákem.                                                               (Jiří Škroch)

Chebská 408/9, 35301 Mariánské Lázně
Otevírací doba: 10:00 - 18:00

BM MocCha Vua Cách làm chả lá nốt 

Com van phong tu chon bs Pho Bo Hovězí polévka 
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Autobusem s příjemným řidičem k Berolině a hned potom na 
výbornou svačinku. Foto Jana Drahokoupilová

MUDr. Vlasta Doležalová. Foto archiv rodiny

Průvod od Bohemie na kolonádu, v čele sbormistr Pavel Urban. Foto Jana Drahokoupilová

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Setkání sborů: více než 300 hlasů

 rozeznělo Mariánské Lázně
Po 20 letech organizovala Fontána v Mariánských Lázních Setkání západočeských pěveckých sborů. Přijelo 
jich jedenáct, tedy víc než 300 lidí a za krásného počasí se všichni v sobotu dopoledne představili místním  
i hostům v průvodu vedeném mažoretkami a Dechovým orchestrem mladých od Bohemie na kolonádu, kde 
pokračovali předvedením svého písňového repertoáru. 

Nástup byl monumentální, přes 300 
hlasů zaznělo v lidových písních upra-
vených Zdeňkem Lukášem. Sbory před-
vedly skladby klasických autorů, lido-
vé písně z Čech i ze zahraničí, skladby 
současné populární hudby, ale například  
i Truvérskou mši Petra Ebena. I v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie zněla odpole-
dne hudba, tentokrát duchovní. Zde se 
představily kromě dalších i dva marián-
skolázeňské sbory Cantilo v.i.p. a Fontá-
na. Celý prozpívaný den vyvrcholil večer 
v naprosto zaplněném Casinu. Uváděla 
ho, stejně jako kolonádní program, dvo-
jice čerstvých maturantů Míša Turková  
a Michal Plzák. Krásným mramorovým 
sálem zněla na oslavu 100. výročí repub-
liky výhradně hudba Bedřicha Smetany, 
jehož Česká píseň večer zahájila, a An-

tonína Dvořáka. Jeho Te deum udělalo nádhernou tečku za celým večerem. Vše se odehrávalo za doprovodu Západočeského 
symfonického orchestru pod vedením Martina Peschíka. Třešničkou na dortu byli výborní sólisté Daniel Klánský, Aleš Vorá-
ček, Václav Janeček a Karolína Žmolíková. Ve školní scéně opery Jakobín se předvedly dětské sbory Canzona pod vedením 
Lenky Čechové a Rozmarýnek pod vedením Lenky Gaierové. Publikum bylo nadšené, potlesk stále sílil a posluchači vzdávali 
čest muzikantům i zpěvákům děkováním vestoje. Krásný večer, důstojná oslava narozenin dámy v nejlepších letech – padesá-
tileté Fontány, v jejímž čele stojí 30 let Pavel Urban. Tomu se ten večer dostalo ocenění od předsedy Asocie pěveckých sborů. 
Sobotní svátek zpěvu byl určitě nesmírně náročný na bezchybnou organizaci, a jestli se přece vloudila chybička, posluchači 
nic nezaregistrovali, vše dopadlo na výbornou. Určitě se mnou budou všichni souhlasit, že Fontáně a všem jejím pomocníkům 
patří velké díky za nevšední zážitek a přání nejméně dalších padesáti let úspěšné činnosti.                     (Jana Drahokoupilová)

Malý výlet přinesl velké potěšení
Ve středu 13. června stál úderem 14. hodiny před Domovem pro seniory au-
tobus, zaplněný do posledního místečka klienty seniory, tedy těmi, kteří měli 
zájem a mohli se zúčastnit odpoledního výletu na Krakonoš do Villy Berolina. 
Pečlivě spočítáno, usazeno, u každého vozíčkáře doprovod a vyráží se. 

Jak vysvětlila ředitelka 
Libuše Hoyerová, všechny 
výlety organizuje Helena 
Vondráčková, dlouholetá 
pracovnice, která ví, kde se 
zastavit, kam senioři rádi 
jezdí, co chtějí vidět, kde 
je přijmou na malé pohoš-
tění, kde nemá cenu ani se 
ptát. Má za ta léta spoustu 
kontaktů, ale s novými, 
zejména cizími podnika-
teli jich přece jen ubývá. 
Peníze jsou v dnešní době 
hodně řídkými sponzor-
skými dary, mnozí raději pomohou materiálně. Senioři vyjíždějí za hranice domova 
hlavně v letních měsících, teď už je v plánu další malý zájezd. Musí potěšit, ale ne 
unavit. Vedení v čele s ředitelkou domova se snaží dostat své klienty mimo budovu 
častěji. Proto jsou šťastni za dva koncerty ZUŠ v hudebním sále školy, kam zvou  
i rodinné příslušníky, stejně jako na všechny akce, aby se pouto mezi seniory  
a mladší generací neustále utužovalo. Na Dušičky vyjedou i na hřbitov, kde leží přá-
telé a příbuzní klientů, prostě akcí ke zpříjemnění života seniorů je opravdu mno-
ho, jen kdyby bylo více peněz… A jsme na místě. Penzion Berolina otevírá dveře  
a vítá své hosty. Výborná palačinka s ovocem a zmrzlinou ještě zlepší náladu a krát-
ká procházka k oboře s daňky prospěje. Všichni jsou spokojeni, baví se krmením 
kůzlečích teenagerů jablíčky, usmívají se a už se pomalu těší na klid svého pokoje. 
Bylo to hezké odpoledne a díky zaměstnancům Vily Berolina také sladké a chutné. 
Vedení i senioři moc děkují.                                                        (Jana Drahokoupilová) 

Vzpomínka na „paní primářku“
Čas letí... a nevím, kolik čtenářů má v povědomí mou maminku, oční 
lékařku Vlastu Doležalovou. Její vrstevníci již většinou nejsou mezi 
námi a mladá generace ji asi bohužel nezná. 

Působila na očním od-
dělení v Mariánských 
Lázních a posléze v ne-
mocnici v Chebu. Byla to 
velmi svérázná, energická 
a přímočará žena, která  
v mnohém předběhla svou 
dobu. Teprve dodatečně to 
můžeme posoudit, docenit. 
Přednášela, publikovala, 
učila mladou lékařskou 
generaci, pomáhala svým 
pacientům nejen odborně, 
ale i lidsky. Vášnivě spor-
tovala – pokud počasí do-
volilo, tak každý den cho-
dila hrát tenis. „Neznala 
bratra“ a bojovala o každý 
míč. Nejraději hrála smíše-
nou čtyřhru se svým milovaným manželem Stanislavem. V zimě, jen co napadlo pár 
centimetrů sněhu, vyrazila na golf a jezdila na běžkách. Když bylo sněhu dostatek, 
pouštěla se s manželem a kamarády na kilometrové túry po okolí Mariánských Láz-
ní. Milovala život a svou energií a elánem dokázala nakazit celé své okolí. Jsem 
pyšná, že jsem dcera této neobyčejné a charismatické ženy, která svým příkladem 
ovlivnila tolik lidí, která svou pílí, obětavostí a erudicí pomohla tolika nemocným, 
která svou sveřepostí a paličatostí ukázala směr tolika váhajícím.

Moje maminka zemřela 4. června - bylo jí 94 let a svůj život naplnila dokonale. 
(Stanislava Brůhová) 
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Stávající stav plechového přístřešku zastávky na Plzeňské ulici. 
Foto David Kurc

Stávající stav na zastávce Plzeňská 
u Černého mostu. Foto David Kurc

Plechový přístřešek na zastávce
 Panská pole. Foto David Kurc

Alej u Lesního pramene před kácením - listopad 2017. Foto David Kurc

NÁZORY
Město se chlubí „ušetřenými“ milióny, přitom 

jej „zdobí“ zastávky ze sedmdesátých let
V nedávné době si starosta města Martin Kalina pochvaloval „rekordní“ přebytek v městské pokladně. Že 
město hyzdí plechové zastávky ze 70. let, ale očividně pirátskému lodivodovi vrásky na čele nepřidělává.

Přebytek více než 200 miliónů korun na účtech 
města vypadá jako dobře odvedená práce, že? Jen je 
škoda, že jedním z hlavních důvodů tvorby přebytku je 
fakt, že město příliš neinvestuje. Jako častý argument 
zaznívá, že se musí šetřit na rekonstrukci radnice. Ano, 
skutečně se jedná o investici naprosto zásadní a ne-
zbytnou, ale přece se kvůli ní nezastaví ve městě život, 
nebo ano? Starosta si postěžoval, že doplácí na hříchy 
minulosti. Pokárání, že předešlá vedení zanedbávala 
majetek a infrastrukturu, se obejvuje poměrně často. 
Výtka je zčásti asi na místě, ale sluší se i zeptat, které 
zásadní investice proběhly za uplynulých 3,5 roku? 
Tedy kromě rekonstrukce Palackého ulice, kterou ze 
značné části připravovalo již předešlé vedení a která 
navíc stále není dokončena, protože na poslední etapu 
„U Kovárny“ opakovaně nezbývají peníze. Ještě aby 
ne, když jsou uloženy na účtu. Rekonstrukce radnice 
navíc přece není překážkou k drobným investicím jako 
je 80 tisíc korun na revitalizaci plechové zastávky. 
Třeba jedné z těch, které najdeme na Panských polích, 

v Úšovicích na konečné trolejbusu nebo na Plzeňské u Černého mostu. Na tu už dokonce existuje i projekt, ale to na Palackého 
ulici také. V září budou Mariánské Lázně jako jedno z 11 lázeňských měst Evropy spolupředkládat nominační dokumentaci pro 
zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. V případě plechových přístřešků se ve 21. století dozajista jedná o „dominanty“ 
hodné dokumentace.                                                                                                                                                     (Jiří Škroch)

VÝZVA
Láhev sektu věnuji komukoliv z ce- 
lé České republiky, kdo pošle na 
emailovou adresu pavel.miklusak@
marianskelazne.cz foto zastávky 
autobusu s plechovým přístřeškem  
z 60. - 70. let minulého století, za-
chycující v kterémkoliv městě ak-
tuálně stejný nebo obdobný stav 
zaznamenaný v červnu 2018 na Pl-
zeňské ulici v Mariánských Lázních.

(Pavel Miklušák)

MUDr. Vlk: Ve zdravotnictví vidím závažnější 
problémy než předání neschopenky

Minulý týden jsem našel v dopisní schránce Pirátské listy. Poslanec parlamen-
tu Lukáš Kolářík, předseda podvýboru pro IT a dávkové systémy, přispěl člán-
kem „eNeschopenka může snížit riziko nákazy“. Přijde mi to stejné, jako bych 
radil začít rekonstrukci zchátralé budovy městského úřadu v Mariánských 
Lázních natřením okenních parapetů.

Jako příklad uvádí poslanec Kolařík (Piráti) výhodu, že elek-
tronickou neschopenku pacient nemusí předat zaměstnava-
teli, a cestou tak šířit infekci, ale jít si lehnout do postele. 
Za 28 let, co pracuji jako praktický lékař, nepamatuji, že 
by měl někdo s odevzdáním neschopenky problém. Zato 
jiných oprávněných stížností slyším stále více. Například: 
Půl roku nemůžu sehnat zubaře, až mě nakonec ošetřili na 
pohotovosti v Karlových Varech. Pro léky musím do lé-
kárny v Chebu nebo v Mariánských Lázních. Proč mi 
nemůžete napsat léky, které mi ještě předevčírem dávali 
v nemocnici? Problémy nesrovnatelně závažnější, než 
je předání neschopenky. To nikdo neřeší. Připadá mi to 
stejné, jako bych radil začít rekonstrukci zchátralé budo-
vy mariánskolázeňské radnice natřením okenních parapetů. Je velmi pravděpodob-
né, že jednou pacient neschopenku nebude muset doručit do tří dnů zaměstnavateli, 
a sníží tak riziko šíření infekcí, jak si myslí pan poslanec. Napřed však bude muset 
zajet do města k lékaři, protože v obci, ve které bydlí, již žádný lékař nebude.
Dříve tu ordinovali čtyři specialisté. Dnes jsem tu sám

V roce 1990 jsem nastoupil do Lázní Kynžvart - městečka s necelou tisícovkou 
dospělých obyvatel. Pracovali zde praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, sto-
matolog a gynekolog. Dnes jsem tu sám. Tento rok ukončila svoji činnost lékárna, 
přestože využívala počítač a výhody IT. Vesničtí lékaři ordinují většinou v několika 
obcích, několik hodin týdně. Co ordinace, to režijní náklady, to vybavení. Odborník 
IT jistě poradí, že si mohu pořídit malý počítač a převážet ho z ordinace do ordinace. 
Už teď převážím EKG, glukometr, „Quickmetr“, část dokumentace a starým lidem 
léky. Napadá mě, jestli by se rovnou nemělo povolit provozovat pojízdné ambu-
lance, jak jsem je viděl v roce 1988 v Mongolsku. Povinné zavádění elektronizace 
a vyhrožování obrovskými pokutami současný stav jedině zhoršuje a přispívá k 
rušení ordinací. Počítač za vás práci ve zdravotnictví neudělá. Nepochybuji o tom, 
eneschopenku, erecept, ezdravotní knížku budou spravovat firmy se sídlem v Praze, 
program nebude nejlevnější a cestou několikerých každoročních aktualizací budou 
usurpovat lékaře. Průměrný plat zaměstnanců těchto IT firem bude násobkem prů-
měrného platu zdravotníků.
(Oldřich Vlk, praktický lékař v Lázních Kynžvartu, Staré Vodě a Dolním Žandově)

U Lesního pramene došlo k nevratnému 
zásahu do rázu krajiny

Jako hlavního inženýra Lesního závodu Kladská, nyní již v penzi, mě velice 
zaujala polemika o oprávněnosti, či neoprávněnosti těžby u Lesního pramene. 
Dotčenou lokalitu jsem navštívil a nestačil se divit. Plně souhlasím s dřívějším 
vyjádřením dlouholetého šéfa CHKO inženýra Schlossara, který zásah označil 
za tupý, necitlivý a doslova za barbarství.

Celou plochu jsem si prošel a zjistil, že pouze 4 pařezy mají měkkou středo-
vou hnilobu a ostatní jsou naprosto zdravé. Pokud jde o potřebnost zásahu, musím 
konstatovat, že uváděné důvody ohledně bezpečnosti občanů, či majetku na hotelu 
Helga se mohlo vyřešit odkácením několika stromů - cirka 10 kusů dosahujících při 
případném pádu předmětného hotelu. U Lesního pramene došlo k nevratnému zása-
hu do rázu krajiny. Celoplošná těžba byla dle mého ovlivněna vztahem Lesní správy 
Toužim a potencionálním vlastníkem lesa tepelskými premonstráty a jeví se jako 
schválnost a snaha získat ještě před vyřešením restitučního nároku zisk prodejem 
zdravého a kvalitního dřeva. Nejméně jedna generace občanů a hostů Mariánských 
Lázní nebude moci využívat tento dar přírody.                                  (Miroslav Vaniš)

O vyjádření byl požádán i vedoucí Odboru životního prostředí Pavel Nečas, 
který zaslal následující prohlášení: „Ve vší upřímnosti na tento článek inženýra 
Vaniše reagovat nebudu. Už jsem ohledně kácení v lesoparku u Lesního pramene 
napsal dosti, a kdo to nebude chtít pochopit, tak to nepochopí.“
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Podpisem jej stvrdili náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík (vpravo) 
a předseda lidového výboru provincie Quang Ninh Nguyen Duc Long. Foto Karlovarský kraj

ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kraj ocenil vítěze Ligy odpadů. 

Velká Hleďsebe brala dvakrát stříbro
Karlovarský kraj vyhlásil na zámku v Sokolově výsledky soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu 
s názvem Liga odpadů, dále vyhodnotil soutěž obcí ve sběru drobného elektra s názvem EZ – Liga a soutěž 
obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů za rok 2017. 

Do soutěží byly automaticky zahrnuty všechny obce, které měly uza-
vřené smlouvy se společnostmi EKO–KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. 
„Snažíme se tímto způsobem zlepšit úroveň třídění odpadů v obcích. Vě-
řím, že i finanční odměna získaná v soutěži je motivací k tomu, aby obce 
pracovaly na ekonomice svého odpadového hospodářství a podporovaly 
občany v tomto směru,“ zdůraznil Karel Jakobec, krajský radní pro oblast 
životního prostředí.                       (Jiří Škroch, TZ Karlovarský kraj)

Liga odpadů – EKO–KOM, a.s.
Obce s počtem obyvatel nad 1 000 za rok 2017 
Pořadí    odměna:
1. Město Hroznětín  60 000 Kč  
2. Obec Velká Hleďsebe 30 000 Kč  
3. Obec Merklín   10 000 Kč 
Soutěž obcí – EELEKTROWIN a.s.
Obce s počtem obyvatel do 2 500 za rok 2017 
Pořadí      Množství / obyvatele odměna:
1. Obec Poustka   7,87 kg/obyv.  15 000 Kč
2. Obec Velká Hleďsebe 6,47 kg/obyv.  10 000 Kč
3. Obec Lomnice  5,26 kg/obyv.    5 000 Kč

Zleva krajský radní pro životní prostředí Karel 
Jakobec, ředitelka oddělení regionálního provozu 
společnosti EKO-KOM Martina Filipová, starosta 

obce Potůčky Vlastimil Ondra

Vesnicí roku Karlovarského kraje se 
stal Nový Kostel na Chebsku

Nový Kostel na Chebsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2018. Obec obdrží Zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola soutěže. 
Do krajského kola se přihlásilo celkem 16 obcí z celého regionu. Soutěž vyhla-
šuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz 
měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.  

Krajského kola soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru, 
které mají do 7500 obyvatel a vlastní dokumenty zabývající se rozvojem obce. Drži-
tele titulu i ostatní oceněné obce vybírá hodnotitelská komise, kterou tentokrát vedl 
Quido Vlk, starosta obce Valy, jež v soutěži zvítězila v roce 2016. Hodnotí se pře-
devším aktivita občanů, společenský život, občanská vybavenost a péče o veřejná 
prostranství, ale i využití informačních technologií.                              (Jana Pavlíková)

                                                                                                                                                      

     Kraj vyhlašuje soutěž 
„Dobrota Karlovarského kraje 2018“

Karlovarský kraj letos vyhlašuje  2. ročník soutěže „Dobrota Karlo-
varského kraje 2018“.

Cílem akce je vyzdvihnout kvalitu potravinářských a zemědělských výrobků vzni-
kajících v našem regionu a upozornit na úsilí malých a středních výrobců o udrže-
ní tradic a úrovně produktů.  Termín podávání přihlášek do soutěže bude vyhlášen  
v měsíci květnu 2018. Soutěž zajišťuje Integrovaná střední škola Cheb, odlouče-
né pracoviště Dalovice, ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Soutěžit se bude v pěti kategoriích. Do sou-
těže mohou přihlašovat své výrobky malé a střední potravinářské podniky s počtem 
maximálně 250 zaměstnanců. Zemědělský nebo potravinářský produkt, který se chce 
ucházet o značku kvality, musí být vyroben v Karlovarském kraji a hlavní surovina 
musí být zcela tuzemského původu,“ upřesnil krajský radní Karel Jakobec. Po přijetí 
přihlášek bude následovat jejich kontrola, hodnocení přijatých výrobků odbornou 
komisí a slavnostní vyhodnocení výsledků, které se uskuteční v  září 2018. Značku 
„Dobrota Karlovarského kraje“ uděluje formou certifikátu hejtmanka Karlovarské-
ho kraje Jana Vildumetzová  na základě výsledků hodnocení hodnotitelské komise.  
V loňském, prvním ročníku, bylo do soutěže přihlášeno 82 výrobků. 
V roce 2018 se soutěží v těchto kategoriích: 1. Masné výrobky; 2. Mléčné výrob-
ky; 3. Pečivo a cukrovinky; 4. Pivo a nealko; 5. Med, čaj, ovoce

V každé kategorii budou vyhodnocena první tři místa. Podrobnosti o soutěži lze 
najít na krajských internetových stránkách: www.kr-karlovarsky.cz, v záložce „Ži-
votní prostředí“.               (Veronika Severová)

V Sokolově začnou od
 nového školního roku 

studovat budoucí policisté
V Karlovarském kraji zahájí od no-
vého školního roku 2018/2019 činnost 
pobočka Vyšší policejní školy a Střed-
ní policejní školy MV ČR v Praze. 

Záměr, který předložil ministr vnitra 
Lubomír Metnar, schválila na svém jed-
nání vláda. Zatímco studium vojenské 
školy v regionu se zajistit nepodařilo, 
příprava zázemí pro žáky pobočky po-
licejní školy úspěšně vrcholí.

„Moc bych chtěla poděkovat minis-
tru vnitra Lubomíru Metnarovi za jeho 
vstřícný přístup, se kterým řešil mož-
nost studia policejní školy v Karlovar-
ském kraji. Od začátku jednání bral kraj 
jako partnera, seznámil se podrobně  
s podmínkami, které budoucí žáci po-
bočky budou na ISŠTE v Sokolově mít, 
samozřejmě je pro něj velmi podstatné 
to, že se kraje včetně našeho potýkají  
s nedostatkem policistů. Je to obrovský 
rozdíl oproti jednání ze strany ministry-
ně obrany, která záměr otevření praco-
viště vojenské střední školy v Sokolově 
od počátku negovala,“ uvedla hejtman-
ka Karlovarského kraje Jana Vildume-
tzová.                             (Jana Pavlíková)

Kraj uzavřel memorandum 
s provincií Quang Ninh

Karlovarský kraj úspěšně rozvíjí další spolupráci s Vietnamskou socialistickou 
republikou. Na krajském úřadě dnes bylo uzavřeno memorandum mezi ním  
a provincií Quang Ninh. Podpisem jej stvrdili náměstek hejtmanky Karlovar-
ského kraje Martin Hurajčík a předseda lidového výboru provincie Quang 
Ninh Nguyen Duc Long.

V dubnu minulého roku uzavřel Karlovarský kraj historicky první memorandum 
o vzájemné spolupráci s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky. Na 
základě něho vznikla pracovní skupina, která začala projednávat jednotlivé body 
partnerské dohody a zároveň vytipovala provincii Quang Ninh, s níž by Karlovar-
ský kraj mohl navázat užší vztahy. 

„Provincie Quang Ninh leží na severovýchodě Vietnamu. Má významnou geost-
rategickou polohu, představuje důležitou spojnici mezi ASEANem a Čínou. Dispo-
nuje velkým nerostným bohatstvím, na jejím území se nachází největší zásoby uhlí 
v celé zemi. Potenciál má i v rozvoji cestovního ruchu, mezi její turistická lákadla 
patří například proslulá zátoka Ha Long, která je zapsána na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Věřím proto, že spolupráce s touto provincií bude pro náš regi-
on přínosná,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, který 
vietnamskou delegaci doprovázel.

V rámci podepsaného memoranda se obě strany zavázaly, že budou spolupraco-
vat v oblastech, jako je průmysl, cestovní ruch, zdravotnictví, školství, výchova lid-
ských zdrojů a zaměstnanost. Memorandum je uzavíráno na dobu pěti let s možností 
automatického prodloužení.                                                       (Veronika Severová)
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Nejzajímavější nález Zdeňka Buchteleho 
– kultovní kámen s mandorlou. 

Foto Zdeněk Buchtele

Zdeněk Buchtele. Foto Jiří Škroch

Stále usměvavý jubilant Rudolf Poláček. 
Foto archiv R.P.

BONUSOVÁ PŘÍLOHA - OSOBNOSTI
Zdeněk Buchtele: S Richardem Švandrlíkem jsme 

psali o všem, co se nám podařilo najít
Mariánskolázeňské listy a posléze noviny využívají už léta články a poznatky o historii zdejšího regionu Zdeňka Buchteleho, je na čase, aby lidé 
poznali také osobnost tohoto neúnavného vlastivědníka a archeologa. 

Žijete ve Velké Hleďsebi od narození? Narodil jsem se v Mariánských 
Lázních, ale žil jsem v Drmoulu – učení, vojna, po vojně jsem bydlel  
v Mariánských Lázních a od roku 1980 v Hleďsebi.

Jaké je Vaše civilní povolání? Černé řemeslo (krátce jako zá-
mečník, poté u oblastní PBH v ML jako vodoinstalatér), pak jako 
údržbář POTRAVINY Cheb. Po roce 1990 jako OSVČ a od r. 2010 
v důchodu).

Kdy jste se začal zajímat o historii tohoto kraje, jsou v tom 
geny? Mamka se zajímala o historii, ale spíše o šlechtické a královské 
rodokmeny. Možná, že to byl základ pro moji činnost. Mě zaujal spíše 
praktický život nejen šlechty, ale i obyčejných lidí od pravěku, 
až do doby středověku. Pro značnou absenci takovýchto zpráv 
z tohoto období v naší oblasti jsem se začal o tyto příběhy za-
jímat. Aktivně asi tak po roce 1973, kdy jsem objevil několik 
pravěkých střepů u dvora Lískovec. 

Měl jste nějaký systém v monitorování regionu? Je 
několik zásadních věcí: v případě zaniklého osídlení je třeba 
hledat místa, kde je voda, kudy vedly cesty a kde se mohlo 
hospodařit třeba na malých a drobných plochách. Ve starých soupisech osad a sídel 
byl také řád. Jednotlivá místa bývala vždy popisována v pořadí za sebou v urči-
tém směru. Dalo se proto usuzovat, že při určité hustotě tehdejšího osídlení, bude  
v dalším předpokládaném místě možnost objevu další osady. Takže určitý systém 
mám, ale někdy je to také vyloženě o náhodě a pak se třeba dá následně i ten systém 
využít. 

Pokud vím, všechno jste pečlivě zapisoval, měřil, zakresloval. Čeho jste si 
hlavně všímal? Ano, to je pravda. Někdy kresba je víc než fotografie, obzvlášť, 
když jsou připojeny rozměry. Udělal jsem mnoho plánků a nákresů různých objeve-
ných věcí a objektů. V případě drobných památek to často posloužilo policii, která 
si u mne vyzvedávala podklady ke ztraceným předmětům, aby mohla následně vy-
číslit jejich cenu. Všímal jsem si hlavně věcí poškozených a zničených, kterých mi 
bylo vždy líto. Často jsem se pokoušel (někdy zbytečně) o jejich záchranu.

S kým jste spolupracoval? Měli jste rozdělené role? Spolupracovníků bylo 
střídavě více, ale jeden byl „stálý“. Od roku 1974, prakticky nepřetržitě jsme spo-
lupracovali. Byl to Ing. Richard Švandrlík. On ekonom, já praktik. On častěji po 
archívech, já častěji v terénu. A pak jsme psali o všem, co se nám podařilo najít, 
vzájemně to doplňovali a upravovali.

Ale spolupracoval jste také s Československou akademií věd? O přímou spo-
lupráci nešlo, ale mnoho publikací vydaných ČSAV čerpalo a dodnes čerpá z mých 
výzkumů a k nim vydaných zpráv. Po roce 1989 se společnost přejmenovala na 
„Česká archeologická společnost při ČSAV“, kde jsem byl asi do roku 2014.

Vydali jste s panem Švandrlíkem spoustu publikací o regionu, kolik jich 
bylo? S kolegou Švandrlíkem jsme společně vydali asi 25 publikací a desítky 

článků, zpráv a informací. Z mé samostatné činnosti uvedu asi 7 vlastních 
publikací a další desítky článků, hlášenek a zpráv. Vše je o historii regionu 
kolem Mar. Lázní.

Vím, že máte Mariánskolázeňsko důkladně zmonitorované a také 
vím, že jste se pokusil zachránit hrad Vildštejn, i když to tenkrát 

nedopadlo dobře. Nedopadlo to dobře pro naši další činnost, ale dopad-
lo to dobře pro vlastní hrad. Záchranné práce, které jsme těch pět let na 

něm prováděli, ho zachránily před zřícením, které mu tehdy podle 
statika hrozilo takřka ihned. Jeho zkázu jsme tak zažehnali  

a dneska hrad stojí, a i když je bohužel v soukromých ru-
kou, je přístupný a slouží veřejnosti. 

Který byl Váš nejzajímavější nález nebo objev? 
Jako nejzajímavější nález považuji žulový kámen, 
nalezený pod kopcem Podhora. Jeho spodní část má 
tvar srdce, nahoru se mění do tvaru vejce. Oba tvary 

od sebe odděluje tmavá žilka po celém obvodu. Srdce  
a vejce byly vždy považovány za sym-
boly života. V horní části je patrný 
reliéf Krista ze stran obklopený „man-
dorlou“- jakousi dvojitou svatozáří.  
V takovéto úpravě můžeme vznik 
předmětu datovat do období kolem 
roku 1000. Poté se mandorla už obje-
vuje pouze jako malba na soklech kaplí  
a kostelů.

Ještě pokračujete ve svých vý-
pravách? Pokračuji, stále je co ob-
jevovat, ale trochu mě přibrzdilo 
kompletní předělání expozic v muzeu 
na Manském dvoře, kde už byly jed-
notlivé předměty soustředěny k sobě 
do určitých celků, takže expozice ne-
působí chaoticky. Další „brzdou“ jsou 
roky, které přibývají a člověk už se 
nepohybuje tak čile jako dřív. Mezi-
tím stále píšu o dalších zajímavostech, 
bylo by škoda, kdyby někam zapadly. V současné době je to historie obce Hamr- 
níky.                                                                                          (Jana Drahokoupilová) 

Jubilant Rudolf Poláček provozoval trojkombinaci hokej, fotbal a tenis
Někdy po roce 1945, to bylo Rudolfu Poláčkovi sedmnáct let a byl po vyučení číšníkem, se rodina Poláčkových přestěhovala do Mariánských 
Lázní. Energií nabitý mladík se pak začátkem padesátých let vrhl naplno do sportování v místních klubech. V zimě hokej, v létě fotbal a jako 
doplněk ještě tenis. Tato trojkombinace nebyla v té době nijak výjimečná.

Jeho parketou byla v obou zmíněných kolektivních 
sportech obrana. Ve fotbalu, v němž kopal B a A třídu, 
proslul jako nesmlouvavý stoper a stejně tak i v hoke-
ji coby krajní obránce v oblastních soutěžích. Až do 
poloviny šedesátých let to znamenalo stovky zápasů. 
O počtu natrénovaných hodin ani nemluvě. Pak přišla 
mezi roky 1966 - 70 sportovní přestávka, kdy Rudolf 
Poláček dlel profesně v Garmisch Partenkirchenu. 
Alespoň měl v roce 1967 možnost zhlédnout MS v ho-
keji, které se hrálo ve Vídni a kde naši skončili čtvrtí. 

Po návratu do Mariánských Lázní se opět zapojil 
do sportovního dění. Tentokrát jako hokejový trenér. 
Pod jeho vedením se vytvořila vynikající parta, která 
v roce 1973 vyhrála impozantním způsobem krajský 
přebor, a to bez ztráty jediného bodu! Poláček byl 
tehdy vyhodnocen jako nejlepší trenér soutěže. Přišla 
slavná éra v divizi a posléze ve II. lize, kdy na lázeň-
ský hokej chodily návštěvy až 600 diváků. 

V roce 1980 přišla nabídka dělat předsedu hokejového 
oddílu, tu však přebila jiná, tenisová. A tak se Poláček stě-
hoval na tři roky do německého Tirschenreuthu. A u teni-
su už zůstal. Jako trenér nastoupil v roce 1984 do hotelu 
Golf, kde vydržel celých dvacet let. Během té doby se měl 
možnost potkat třeba s Jiřím Kodešem nebo s lady Luisou 
Abrahams.

Poté už si užíval jako rekreační tenista. Hrával často na 
kurtech u Lesního pramene nebo na Lokomotivě. S o čtyři de-
sítky let mladším Petrem Jedličkou vyhrál v letech 2014 - 16 
třikrát po sobě tenisový memoriál Petrova otce Václava. Což 
byl byvší výborný hráč fotbalu, také tenisový trenér a hlavně 
velký Poláčkův kamarád. 

S přibývajícím věkem přestoupil Rudolf Poláček do kate-
gorie sportovních fanoušků. Ve fotbalu fandí Bayernu Mün-
chen. A jen tak mimochodem: 23. června oslaví devadesáti-
ny. Rudolfe, všechno nejlepší!                          (Josef Milota)  
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Co možná nevíte o historii obchodního domu Baťa 

Vila Venedig na místě pozdějšího Bati. Foto sbírka muzea ML Plánovaný projekt domu obuvi. Foto sbírka muzea ML

Palác Baťa 30. léta dvacátého století. Foto sbírka muzea ML

Palác Baťa: technický zázrak v Mariánských Lázních
Bezmála devět desetiletí patřil rohový obchodní dům Baťa k dominantním budovám centra Mariánských Lázní. Památkově chráněný unikát funkcionalistické architektury, 
vzniknuvší ze součinnosti projektu dvorního Baťova architekta Vladimíra Karfíka a známého lázeňského stavitele Karla Guta, zůstal po celých 85 let věrný svému původ-
nímu účelu, a to prodeji obuvi. K nemilému překvapení místních občanů bylo statiky v roce 2014 oznámeno, že nosná železobetonová konstrukce budovy je v havarijním 
stavu. O dva roky později byl z důvodu bezpečnosti a vysoké finanční náročnosti sanace objektu palác Baťa definitivně zbourán.

1931: Městský úřad odepřel Baťovi stavební povolení
Přenesme se do doby, kdy se historie Baťova paláce v Mariánských Lázních rodila. Psal se rok 1930. 

Na místě pozdějšího Bati stála původně villa Venedig, kterou Tomáš Baťa odkoupil za 1,7 milionů korun od obchodníka Löbnera. Na podzim téhož roku byl dům během 
šesti dní zbourán a zanedlouho se na pozemku objevila již základová jáma. Není ale tolik známé, že realizaci stavby provázely velké komplikace a nevole. Mezi získáním 
stavebního povolení a stavbou samotnou uplynulo asi tři čtvrtě roku. Obuvnická firma plány nového domu služeb totiž v průběhu času změnila a městská rada nebyla 
zamýšlené novostavbě moderního stylu z betonu a skla příliš nakloněna. V rámci druhého komisního šetření byly plány přece jen 5. února třicátého prvého roku přijaty. 

Přestože stavební práce započaly, městský úřad na základě usnesení rady ze 14. února 1931 téhož roku staveb-
ní povolení Baťovi odepřel. Námitky směřovaly k funkci domu, k zakládání stavby, vzhledu fasády a tak dále.  

V odůvodnění výměru městského úřadu se mimo 
jiné říká, že: „lázeňský obvod města se skládá 
pouze z budov určených k provozování lázní  
a umístění lázeňských hostů, takže každá budova, 
která tomuto účelu neslouží, musí působit rušivě. 
Zamýšlená stavba má povahu velkoměstského ob-
chodního domu, který z estetických důvodů jest  
v Mariánských Lázních nepřípustný.“ 

Proti rozhodnutí podala firma Baťa odvolání 
k zemskému úřadu v Praze, který dal za pravdu 
Baťovi. Ve výměru zemského úřadu pražského  
z 13. března 31 je uvedeno: „Vyhovuji tomuto 
odvolání, zrušuji v odpor vzatý výměr městského 
úřadu v Mariánských Lázních ze dne 14. února 
1931 jako nezákonný…“ 
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Co možná nevíte o historii obchodního domu Baťa 

Práce probíhaly i v zimním období. Foto sbírka muzea ML

Dokončení 1. patra 18. března 1931. Foto sbírka muzea ML Dokončení 3. patra 26. března 1931. Foto sbírka muzea ML

 Dokončení hrubé stavby celé budovy 28. března 1931. Foto sbírka muzea ML Dokončování paláce Baťa. Foto sbírka muzea ML

EPILOG
Jisté však je, že dům, jehož existence 

byla ve třicátých letech přijímána spíše 
s rozpaky, se za svou více než osmdesá-
tiletou historii, etabloval do atmosféry 
Mariánských Lázní natolik, že s jeho de-
molicí se lázeňané smiřovali jen velice 
těžko. Budiž proto příslibem, že budo-
va, která během svého bytí vyvolá tolik 
emocí, dozajista neskončí v zapomnění 
dějin, ale zůstane nesmazatelně zacho-
vána v paměti města.           (Jiří Škroch)

Baťův palác, jak jej marián-
skolázeňští občané pamatují
Dům obuvi vyrostl na Hlavní třídě mezi 16. únorem a 2. květnem 1931. Objekt 
byl postaven za pouhých šedesát pracovních dnů. 

Snímek z 9. března zachycuje tehdejší klimatické podmínky. Stavělo se i v mra-
zu a za občasného sněžení. Stavbařům to umožňovala technologie, kdy bylo jako 
pojivo používáno hlinitanového cementu, který lze užívat až do -10 stupňů. Beton 
pak navíc tvrdne během 24 hodin. 18. března vidíme dostavbu přízemí. Fotografie 
z 26. března 1931 ukazuje již dvě hotová patra. Dva dny na to bylo přistavěno i 
poslední - třetí patro. 

Ačkoli se to může ve třicátých letech 20. století jevit neuvěřitelně, všechna čtyři 
patra hrubé stavby, včetně jednoho podzemního, byla vybudována za méně než dva 
týdny. V dobovém článku, který průběh stavby dokumentuje, se píše, „že v případě 
domu Baťa v Mariánských Lázních se jedná o technický zázrak, neboť čtyři patra 
byla postavena za necelých 12 dní.“ 

Střípky z historie 
Pokud jde o další zajímavosti ze tři-
cátých let, v roce 1933 se do obchod-
ního domu chtěli vloupat zloději, leč 
marně. 

O rok později se zřítila ze stropu 
omítka a zranila dvě zákaznice. 1. října 
1935 pak Baťa propustil 11 zaměstnan-
ců. Zajímavé je, že všichni propuštění 
byli místní a naopak přespolní zaměst-
nával i nadále. Demolice obchodního domu Baťa 2015. Foto archiv redakce
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SPORTSPORTKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

n  POCTA LEONARDU BERNSTEINOVI,  
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský  
 dům Casino, Koncert Západočeského 
 symfonického orchestru ABO 11
n  RECYKLOJÍZDA NA KOLONÁDĚ, 10:00  
 Mariánské Lázně Kolonáda, Přijďte si pro  
 svou krabičku ECOCHEESE na třídění baterií  
 ve vaší domácnosti.

n  PRAGUE RHYTHM KINGS, 15:00 Mariánské 
 Lázně Kolonáda, JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018
n  Daliborka a Kopretinky z Jihu, 10:00 
 Mariánské Lázně Hotel Bohemia, průvod od  
 hotelu Bohemia na kolonádu
n  Pat a Mat znovu v akci, 15:00 Mariánské  
 Lázně Kino Slavia 3D, animovaná komedie,  
 ČR, 2018, 75 min.
n  PROMENÁDNÍ ODPOLEDNE 
 S DECHOVKOU, 14:00 Mariánské Lázně  
 Hudební pavilon u Lesního pramene, koncert  
 dechové hudby kapely DALIBORKA

n  HUMPOLECKÝ DIXIELAND, 15:00 
 Mariánské Lázně Kolonáda, JAZZOVÉ 
 LÁZNĚ 2018
n  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU, 15:00 Mariánské  
 Lázně Kino Slavia 3D, animovaná komedie,  
 Německo, 2018, 85 min., české znění

n  ZEURÍTIA KVARTET, 15:00 Mariánské 
 Lázně Kolonáda, JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018

n  DIVADELNÍ TANČÍRNA, 19:30 Mariánské  
 Lázně Městské divadlo - Divadelní galerie,  
 příjemné posezení v divadelní galerii s hudbou 
 a tancem
n  LUCIE ZEMANOVÁ a J. J. JAZZMEN 
 PRAHA, 15:00 Mariánské Lázně Kolonáda,  
 JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018

n  ARGENTINSKÉ TANGO - TANGO 
 ARGENTINO, 19:30 Mariánské Lázně 
 Městské divadlo, koncert v rytmu tanga 
 s tancem, účinkuje Venkovská dudácká 
 muzika Bedrník
n  ONDŘEJ KABRNA & FLYING ACCORDION 
 feat. BARUNKA ŠEDIVÁ, 15:00 Mariánské  
 Lázně Kolonáda, JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018

n  BARBORA REZKOVÁ a JULIUS BAROŠ  
 KVARTET, 15:00 Mariánské Lázně 
 Kolonáda, JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018
n  VRAŽDY A NĚŽNOSTI, 19:30 - 21:30 
 Mariánské Lázně Městské divadlo, 
 komedie divadla PLUTO Plzeň

n  DOZVUKY CONCERTINO PRAGA 2018,  
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský  
 dům Casino, Koncert Západočeského 
 symfonického orchestru

n  MEZI NEBEM A ZEMÍ, 13:00 Mariánské 
 Lázně Dlouhá plochá dráha, akce pro děti 
 i dospělé
n  DALIBORKA A KOPRETINKY Z JIHU,  
 10:00 Mariánské Lázně Hotel Bohemia, 
 průvod od hotelu Bohemia na kolonádu
n  SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL 19. ročník, 
 Mariánské Lázně u Kolonády, přehlídka 
 historických vozů v areálu Arnika v centru  
 města
n  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 2D, 14:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, 
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, 130 min.,  
 české znění
n  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D, 17:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, 
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, 130 min.,  
 české znění

n  FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ, 
 10:00 - 18:00 Mariánské Lázně Kolonáda, 
 1. ročník festivalu s tématem delikátní jídlo

n  PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA 
 S PRŮVODCEM, 14:00 Mariánské Lázně  
 Městské divadlo, prohlídka
n  Mobilní filmový klub: „PĚJME PÍSEŇ  
 DOHOLA“, 22:00 Mariánské Lázně
 u Kolonády, Letní kino na Arnice promítá 
 československou komedii

n  DEJA VU, 19:30 Mariánské Lázně Městské  
 divadlo, Nové pojetí Originálního černého 
 divadla Metro Praha

n  SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POHÁDKOVÝCH 
 SOCH, 14:30 Mariánské Lázně Krakonoš,
  odhalení soch v sochařském ráji u hotelu 
 Krakonoš

n  OBYČEJNÝ MUŽ ČI JOSEFÍNA?, 
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Dům Chopin,  
 1. část cyklu „ Letní setkání u Chopina“

n  MOJE RODNÁ VYSOČINA, 17:00 Mariánské 
 Lázně Městské divadlo Mariánské Lázně - 
 Divadelní galerie, Vernisáž výstavy
n  Mobilní filmový klub: „KAFE A CIGÁRA“,  
 22:00 Mariánské Lázně u Kolonády, Letní  
 kino na Arnice promítá několik krátkých filmů,  
 tvářících se dohromady jako hraný film

n  FOLKLORECLASSIC aneb OD FOLKLORU 
 KE KLASICE, 19:30 Mariánské Lázně 
 Městské divadlo, Originální koncert přirozeně  
 propojující dva hudební žánry, jimž se 
 Markéta Janoušková věnuje – vážnou hudbu  
 a folklor.
n  PROMÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ, 18:30 - 19:45  
 Mariánské Lázně Městská knihovna, 
 ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE

n  GRAND PRIX Mariánské Lázně, 
 8:30 - 21:50 Mariánské Lázně Ferdinandův  
 pramen, X. ročník Pétanque klub Mariánské  
 Lázně

n  ŠVEJK BAND, 19:30 - 21:00 Mariánské  
 Lázně Dům Chopin, 2. část cyklu 
 „Letní setkání u Chopina“

n  DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 17:00 
 Mariánské Lázně Městské divadlo - Divadelní  
 galerie, prohlídka
n  Mobilní filmový klub: „ZTRATILI JSME  
 STALINA“, 22:00 Mariánské Lázně 
 u Kolonády, Letní kino na Arnice promítá 
 britsko-francouzské komediální drama

n  THE BACKWARDS - BEATLES REVIVAL,  
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Městské 
 divadlo, působivá hudebně - vizuální show

PÁTEK  22.6. 

SOBOTA  23.6. 

NEDĚLE  24.6. 

PONDĚLÍ  25.6. 

ÚTERÝ  26.6. 

STŘEDA  27.6. 

ČTVRTEK  28.6. 

PÁTEK  29.6. 

SOBOTA  30.6. 

NEDĚLE  1.7. 

ÚTERÝ  3.7. 

STŘEDA  4.7. 

SOBOTA  7.7. 

NEDĚLE  8.7. 

ÚTERÝ  10.7. 

STŘEDA  11.7. 

SOBOTA  14.7. 

NEDĚLE  15.7. 

ÚTERÝ  17.7. 

ČTVRTEK  19.7. 

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

VÍCEDENNÍ SPOLEČENSKÉ 
UDÁLOSTI
n  12.6. - 8.7., PRAHA, JIŽNÍ ČECHY  
 A ZÁTIŠÍ, Mariánské Lázně Městské 
 divadlo - Divadelní  galerie, Výstava 
 akademické malířky
n  21. - 22.6, JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE,  
 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, české znění
n  21. - 22.6, JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D, 
 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, 
 české znění
n  23.6. - 24.6., JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D,  
 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, české znění
n  23.6. - 24.6., JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE,  
 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, české znění
n  25.6. - 27.6., JSEM BOŽSKÁ, 17:00 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie /  
 romantický, USA, 2018, 110 min., titulky
n  25.6. - 27.6., JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE,  
 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, české znění
n  28.6. - 29.6., JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE,  
 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Dobrodružný / akční, USA, 2018, české znění
n  23.6. - 29.6., JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018,  
 Mariánské Lázně kolonáda, 
 hudební festival
n  28.6. - 30.6., LÁSKA BEZ BARIÉR, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie,  
 Francie, 2018, 107 min., titulky
n  9.7. - 22.7., KAPSA PLNÁ POHÁDEK - 
 17. ročník, Mariánské Lázně Dům Chopin,  
 akce  - formou open-air divadelní scény.
n  10.7. - 15.8., MOJE RODNÁ VYSOČINA,  
 Mariánské Lázně Městské divadlo - Divadelní  
 galerie, výstava

n  JANA SEDLÁČKOVÁ a MEMORY JAZZ  
 BAND MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 15:00 
 Mariánské Lázně Kolonáda, 
 JAZZOVÉ LÁZNĚ 2018
n  PAT A MAT ZNOVU V AKCI, 15:00 
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Animovaná  
 komedie, ČR, 2018, 75 min.
n  HAHA CREW, 21:00 Mariánské Lázně 
 D-Club Dyleň, HAHA CREW vyráží na svou  
 novou tour ROCKSTAR STEEZ
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ZPRÁVY Z KULTURY
Přijel i Jára Cimrman

Ve středu 6. června se v mariánskolázeňském muzeu početné veřejnos-
ti  představilo výtvarné oddělení Základní umělecké školy Fryderyka 
Chopina. 

Pedagog ZUŠ Martina Voříšková na odpolední vernisáži uvedla: „Letošní téma je 
Jára Cimrman, český génius. Zkusili jsme se zamyslet nad jeho podobou, cestami, 
jak by to vypadalo v dalekých zemích, které navštívil jen on, kreslili jsme jeho škr-
pály a podobně. Zúčastnily se všechny děti od 5 let až po ty nejstarší šestnáctileté.  
Kromě malování se věnovalo Járovi i keramické oddělení, které vede Marta Nykle-
sová. Vyrobili už zmíněný škrpál, Járův batůžek, mořský svět a Járovy busty, které 
jsou velmi krásné. Kromě kreseb a keramiky tam máme také animaci, dělali jsme 
filmy s tématikou vynálezce a přemýšleli jsme o tom, co by Jára mohl vynalézt.“  
O úvod se postaralo klarinetové trio a poté pedagogové výtvarného oddělení Martina 
Voříšková a Marta Nyklesová společně s Járou Cimrmanem, který přijel na vernisáž 
s červeným kufrem.  Moderátorce se vyzpovídal a v davu přítomných našel svou 
vyvolenou. Jako vždy byla vernisáž nápaditá a zajímavá.      (Jana Drahokoupilová)

Klarinetové trio a zaplněné prostory muzea. Foto Jana Drahokoupilová

Divadelní představení dětí ze ZŠ Čtyřlístek. Foto Městská knihovna ML

Malířka Libuše Pilařová-Kverková, kurátorka Eva Smejkalová a děti z kytarového souboru 
Tima Honzírka. Foto Jana Drahokoupilová

Akademická malířka Libuše Pilařová-
-Kverková vystavuje v divadelní galerii 
Přes svůj vysoký věk se autorka obrazů, které potěší i duši laika, zú-
častnila vernisáže svých děl v divadelní galerii 12. června. 

Její Praha, jižní Čechy i zátiší vypovídají o vnímání krás různých městských 
zákoutí dosud neposkvrněných turismem a technikou, jako je třeba Nový Svět. Jsou 
poetické, milé a krásné. Autorka vyprávěla o své lásce k jihu naší země, kam od 
dětství jezdila, zejména do míst okolo Jindřichova Hradce, o přírodě, kterou pro-
chodila křížem krážem a nezapomenutelně zachytila na svých obrazech. Jihočeská 
krajina na nich ožívá zejména v zimě a předjaří, což je oblíbené roční období Libuše 
Pilařové. Dnes prý už tolik nechodí, zdravotní problémy to nedovolí, ale má spousty 
náčrtků z doby svých pobytů v přírodě a k těm se vrací a podle nich maluje. Na 
jejích zátiší dominují květiny, zejména ty prosté, luční, jednoduché, ale poetické. 
Libuše Pilařová pracuje tam, kde to má nejraději, v jihočeské Jindřiši a v Praze a její 
díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách. I tato výstava je prodejní, 
a pokud jste nezvládli bohatě navštívenou vernisáž, máte možnost do 8. července. 
(Jana Drahokoupilová) 

Divadelní pohádky bavily i poučily
Letní měsíce jsou tady a v knihovně jsme na ně náležitě připraveni. Nejenom 
kvalitně doplňovaným knižním fondem a časopisy, ale také akcemi, které pro 
vás chystáme a díky kterým k vám chceme být zase o něco blíž.

Jak víte, knihovna je tady pro všechny věkové kategorie, pro malé i velké.  
A právě pro ty malé, konkrétně z MŠ Pramínek, jsme tady ve středu 13. června 
měli připravené překvapení v podobě divadelního představení, kterého se ujaly děti  
z prvního stupně ze ZŠ Čtyřlístek pod vedením své paní učitelky. Dvě veršované po-
hádky byly zábavné i poučné a děti celou dobu ani nedutaly.    (Městská knihovna ML)

INZERCE, REKLAMA, 
PARTNERSTVÍ NOVIN
B 775 980 988, e-mail: inzercemlnoviny@seznam.cz
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Tři nejúspěšnější „logici“ Dan Marek, Jana Vodičková a Pavel Kalhous. Foto Dana Vagaiová

Členové českého a německého Lions clubu s ředitelkou Monikou Šumovou. Foto archiv ÚSP

V rámci setkání pěveckých sborů oslavilo pěvecké uskupení Fontána jubilejní padesátiny. 
Foto Jana Drahokoupilová

SPORTZPRÁVY Z KULTURY

V muzeu uvedou díla malířů 
z Mariánských Lázní 

Galerie Goethe představí díla mariánskolázeňských malířů konce 19. a první 
poloviny 20. století. 

Tvůrci spjatí s geniem loci našeho města téměř zapomenutí kvůli pohnutým udá-
lostem, které zmítaly na počátku minulého století nejen Československem a jeho 
příhraničím, ale celým světem, se představí v několika dílech ze sbírek Městského 
muzea Mariánské Lázně. Tematicky převažují krajinky a pohledy na naše město  
v různých obdobích, z těchto obrazů je patrná láska malířů k městu a jeho oko-
lí.  Soubor obrazů Bernharda Zicklera zachycuje lidové stavby a kroje typické pro 
vesnice v okolí našeho města. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  28. června  
v 18:00 hodin v Galerii Goethe.                                                      (Městské muzeum)

Hádankáři zápolili na 29. ročníku 
Mariánskolázeňských slavností

O víkendu 9. - 10. června pořádali Lázeňáci již 29. ročník Marián-
skolázeňských hádankářských slavností. Nejprve dorazili do školy  
v Úšovicích zájemci o soutěž „Sudoku pro příchozí“. S osmi úlohami 
Roberta Babilona si z 21 řešitelů nejlépe poradila Jana Vodičková před 
Danem Markem, Zdeňkem Vodičkou a Františkem Vokatým. 

Poté už následovali „příchozí“, většinou účastníci korespondenční soutěže  
„O krále sudoku“ v pořadí Milan Zelingr, Jiří Spáčil a nejlepší z rodiny Noskových 
Klára. Petr Vejchoda poté odstartoval GP v logických úlohách, jejichž byl autorem. 
Pro vítězství si přijela Jana Vodičková, která vyřešila všechny úlohy a získala plný 
počet 145 bodů. Za ní se umístili s velkým odstupem Daniel Marek a Pavel Kalhous. 
Po předání diplomů nejlepším řešitelům Lázeňských oříšků začal 29. ročník soutěže 
o „LÁZEŇSKÝ POHÁREK - Memoriál Mirka Kučavy“. Autorem všech křížovek 
pro oba dny byl již pojedenácté Jaroslav Flaišhanz. V hlavní soutěži řešili 3 řešitelé 
na nulu, čas rozhodl, že se umístili v pořadí Petr Vejchoda, Dan Marek a Jaroslav 
Karpíšek. 

Jaromír Kvíčala nezklamal. Do hádanek opět zakomponoval názvy likérů
Stejně, jako již v šesti předchozích letech, Jaromír Kvíčala zakomponoval vždy 

do 5 hádanek název likéru. Po první hádance stála láhev všem pěkně na očích až 
do chvíle, kdy si ji odnesl třetí řešitel páté hádanky, případně řešitel s nejvyšším 
počtem třetích míst. S 36 body zvítězil Petr Vejchoda před Ivo Husarem a Dagmar 
Rusou. Autorem vedlejších večerních hádanek byl Jaroslav Kula. Vítězem se stala 
Miroslava Schmidová s plným počtem 15 hádanek před Danou Vagaiovou a Jirkou 
Zvolánkem. S křížovkami si nejlépe poradila Stanislava Teichmanová, dále s nulou 
řešili ještě Dana Vagaiová a  Karel Bezděk, další již nasbírali nějaké ty trestné bo-
díky. Celkem se slavností zúčastnilo 50 lidí, nejmladším účastníkem byla Patricie 
Richtáriková, která luštila sudoku. Doufám, že kromě věcných cen si všichni odvá-
želi i pěkné zážitky a že za rok přijedou ve větším počtu zase.        (Věra Kučavová)

Lions cluby potěšily klientky ÚSP Mnichov
LIONS Club Mariánské Lázně a LIONS CLUB Hilswerk Marktredwitz-Fichtel-

gebirge tradičně 1. června připravily velkou odpolední akci, spojenou s grilováním, 
tancem a dobrou náladou pro klienty Domova „PRAMEN“ v Mnichově. Děkujeme 
za dlouholeté přátelství, pomoc a krásný sponzorský dar. 

(Monika Šumová, ředitelka domova) 

Pěvecký sbor Fontána slaví 50 let
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SPORTZPRÁVY ZE SPORTU
Monika Škorničková: Že se v Česku nedá vychovat 

kvalitní krasobruslař? To mě rozzlobilo
Nově zvolená předsedkyně trenérsko-metodické komise Českého krasobruslařského svazu Monika Škor-
ničková by ráda navázala na koncepci českého krasobruslení a trochu ho oživila. „Máme v republice dost 
šikovných dětí a některé jsou z vesnic a já - my - je chceme hledat, komunikovat s rodiči a s jejich trenéry, 
pracovat s nimi od začátku v systému. Mám v hlavě spoustu nápadů, tak uvidím, co se nám povede prosadit.“

Jak dlouho se pohybujete v prostředí kra-
sobruslení? Od svých šesti let. Začínala jsem 
krasobruslit ještě na otevřeném zimáku  
v Příbrami, nikdy jsem neměla ambice být 
vynikající závodnicí. Od mala jsem touži-
la být co nejlepší trenérkou. Vystudovala 
jsem FTVS UK - obor trenérství a začala 
jsem sbírat trenérské zkušenosti. Pořádně 
systematicky jsem se začala trenérské prá-
ci věnovat po příchodu do Karlovarského 
kraje před 12 lety. 

Jaké podmínky má podle Vás kraso-
bruslení v Mariánských Lázních? 
Podmínky pro krasobruslení v Ma-
riánských Lázních jsou vynikající. 
Hlavně vstřícností  všech zaměst-
nanců a dostatečný počet volných 
dopoledních hodin. I město je k nám vstřícné, a tak je nám 
tady dobře.

Jaká je nyní mládežnická základna v Mariánských 
Lázních? V klubu teď máme generační výměnu. Jedna ge-
nerace odešla a je na řadě druhá. Nerada někoho vyzdvihuji, 
protože vím, že dnes je to tak a zítra jinak. Talenty máme, tak 
nám držte palce. Od září se chystáme pořádat nábor malých 
krasobruslařů adeptů. Ještě jsme ho, co tady trénujeme, nedě-
lali, tak se těším.

V současné době působíte v SKK Mariánské Lázně 
jako trenérka a manažerka. Plánujete v těchto pozicích 
setrvat i po zvolení do vedení ČKS? Ano, ve funkcích v ma-
riánskolázeňském klubu zůstanu. Jsem trenérka tělem a duší 

a toho se nechci vzdát. Trénování mě naplňuje a zjišťuji, 
že role manažerky mě také baví. Mám k ruce ohromně 

schopné maminky svých svěřenkyň a bez nich bych to 
nedokázala tak pohodově. Mají můj velký dík.

Po zvolení jste řekla, že byste se měli „alespoň 
zachytit rozjetého vlaku světového krasobrus-
lení“. Domníváte se, že české krasobruslení 
zaostává za světovou úrovní? Proč tomu tak 
je? Ano, to jsem řekla a je to můj názor. Byla 
jsem na světových a mezinárodních závodech  
a vnímala tu atmosféru, pozorovala práci trenérů  

i jejich energii i energii závodníků.  Napadá 
mě spousta důvodů, proč zaostáváme  
a přiznávám, že mě upřímně rozzlo-
bilo, když jsem kdesi slyšela, že se v 
Česku nedá vychovat kvalitní závod-
ník. Proč?  Nemáme zimáky? Máme! 

Nemáme kvalitní trenéry? Máme! Nemáme kvalitní děti? Máme, 
tak kde je problém? Problém vidím v přístupu k tomuto procesu, 
a to ve všech směrech. To by bylo na další článek. 

Nechala jste se také slyšet, že českému krasobrusle-
ní chybí základna talentované mládeže. Proč tomu tak 
je a jak lze tento stav zlepšit? Jsem ve funkci měsíc (od 
12. května) a mým prvním krokem je přijít všem směrnicím  
a funkcionářským principům na kloub. Ale prvním praktic-
kým krokem je návrh koncepce výběru talentovaných dětí, 
tak uvidíme, jestli bude úspěšný. Mám tajné přání a snahu 
-  získat konzultačně zahraničního trenéra. Někdo se rýsuje,  
a pokud to vyjde, bude to pro české krasobruslení fantastické.

(Jiří Škroch)

Na Indiánský den zavítalo 290 dětí
Tradiční Indiánský den se konal 9. června v areálu Přírodního parku Prelát. Akce startovala v jednu hodinu 
a pro účastníky byly připraveny zajímavé trasy s množstvím úkolů, které bylo potřeba splnit.

Na děti čekaly dva okruhy. Velký 
okruh měl 12 stanovišť, včetně Kimovy 
stezky, Finské stezky či hodu oštěpem na 
bizona, a byl určen především starším dě-
tem. Na malém okruhu se sedmi stanoviš-
ti děti stopovaly i jezdily na koni.

Každý, kdo splnil všechny úkoly  
a uhodl heslo, byl náčelníkem, který če-
kal na malé indiány v TeePee, odměněn 
amuletem. Na každého navíc čekala ještě 
další překvapení. Všichni se mohli svézt 
zdarma na koních, zatančit si s indiánem 
za zvuku bubnů nebo se projet v kánoi  
s indiánem. Pořadatelé připravili dále díl-
ničku pro děti, kde si každý mohl vyrobit 
indiánskou čelenku, náhrdelník, talisman 
nebo pavoučka. Po celý den přálo počasí, 
a proto se této akce zúčastnilo 290 dětí se 
svými rodiči. 100 odvážných prcků absol-
vovalo malý okruh a na velký se vydalo 
190 dobrodruhů. Akci pořádala Správa 
městských sportovišť ve spolupráci se 
sdružením Hravý pramen a RKC Dome-
ček. Akci finančně podpořilo město Mariánské Lázně. Velký dík patří také 78 dobrovolníkům, kteří přišli ve svém volném čase 
pomoci a bez nichž by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Nová Karna vyrobila pro tuto akci bizona, který se téměř nelišil od 
skutečného.Všem organizátorům, dobrovolníkům a sponzorům děkuji za perfektně provedenou akci a těším se na příští rok ve 
stejnou dobu a na stejném místě.   

Indiánský den 2018. Foto David Kurc

Judistického trenéra 
překvapil svým 
výkonem Beneš 

Dvanáct judistů reprezentovalo Budo 
Club Mariánské Lázně v 2. kole kraj-
ské ligy Karlovarského kraje, jež se 
konalo v sobotu 16. června v Sokolově 
a bylo zároveň krajským přeborem 
mladšího a staršího žactva.

V případě mladších žáků (11-12 let) 
se bojovalo rovněž o postup na pod-
zimní přebor České republiky, který se 
bude konat v Ostravě. 

Na turnaji se představilo 56 závodníků 
z pěti oddílů. Mariánskolázeňští obsadili 
tato medailová místa: mláďata do 29 kg – 
2. Marc Bykovskij, 3. Michal Strnad, do 
35 kg – 1. Ondřej Kalivoda, do 42 kg – 2. 
Marsel Aidarkeev, do 45 kg – 1. Šimon 
Lazur, mladší žákyně do 48 kg – 1. Niko-
la Tomanová, mladší žáci do 34 kg – 1. 
Ondřej Schuster, 2. Josef Beneš, do 38 
kg – 1. Matěj Fictum, do 42 kg – 1. Alex 
Klier, do 55 kg – 3. Jakub Markuzzi. 

Výsledky okomentoval jeden z trené-
rů Martin Schuster: „Tentokrát bych se 
chtěl zmínit o těch, kteří až tolik nebo-
dují. Jedním z takových je Pepa Beneš. 
Ten prohrál pouze utkání se Schuste-
rem. Na druhou stranu „ubojoval“ ví-
tězný zápas v prodloužení s chebským 
Nguyenem. Rovněž se mi líbili Kali-
voda a Fictum, který vyhrál váhu do 38 
kg. Tu normálně obsazuje (a vyhrává) 
Klier. Alex měl ale nějaké kilo navíc,  
a tak se pral ve váze do 42 kg. Tu stejně 
vyhrál a asi by zvítězil v jakékoliv váze 
této věkové kategorie. Ostatní se prali 
tak nějak jako vždy.“

Postup si díky vítězství ve svých va-
hách zajistili Schuster, Fictum a Klier. 
Tomanová může jet také, děvčata mají 
přebor ČR otevřený. Do Ostravy poje-
dou v říjnu i Beneš s Markuzzim. Oba 
byli dopsáni do volných vah, ve kterých 
na krajském přeboru nikdo nestartoval.

   (Josef Milota)

Fotbaloví Viktoriáni skončili 
v divizi na výborném 3. místě
Nezvykle vyrovnaný byl letošní ročník 
fotbalové divize A. Medailové umístění 
dělilo od sestupu pouhých 7 bodů. . 
Konečná tabulka divize A po 30. kole
1.   Karlovy Vary           70 b
2.   Aritma Praha           55 b
3.   Mariánské Lázně     47 b
4.   Rakovník                 47 b
5.   Hořovicko               47 b
6.   Sedlčany                  47 b
7.   Soběslav                  46 b
8.   Březová                   46 b
9.   Klatovy                   45 b
10. Doubravka              44 b
11. Dobříš                     44 b
12. Malše Roudné         43 b
13. Přeštice                    43 b
14. Český Krumlov       40 b
15. Jankov                     32 b
16. Petřín Plzeň            24 b
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ZPRÁVY ZE SPORTU

Členové KČT Balatá, Běláčová a Brandl v cíli pochodu. 
Foto archiv KČT. Finalistky čtyřher. Foto TCF SIGNALBAU ML

Také Marie Bartošová se v zá-
věru nedělních štafet podívala 

do bažin. Foto Josef Milota

Největší zájem o orientační program měly děti. Foto Josef Milota

Na ploché dráze proběhl 
Světový orientační den

Ve středu 23. května se v areálu mariánskolázeňské ploché dráhy uskutečnil už 
podruhé Světový orientační den - World Orienteerig Day (WOD).

V oblasti sportu se jedná o ojedinělou záležitost. V sedmdesáti třech státech 
planety a na 1636 různých místech (z toho 79 v ČR) se odehrála tato propagační  
a náborová akce. Navštívilo ji dohromady 267 tisíc lidí. Jsou to podobné počty jako 
v předchozích dvou letech: 2016 – 250 tisíc, 2017 – 288 tisíc

Členové Mariánskolázeňského orientačního klubu zvolili pro centrum WOD 
venkovní hřiště u plochodrážní tribuny. Tam se během pošmourného odpoledne 
dostavilo pět desítek zájemců, vesměs z řad mládeže. 

Na programu byly tři různé orientační aktivity. Jednak stálý areál pevných kon-
trol, který si kdokoliv v průběhu celého roku může s mapou nebo i bez ní projít, 
pospojovaný závod na necelé dva kilometry a orientační bludiště na tréninkovém 
fotbalovém hřišti. Nespornou výhodou bylo, že i úplný laik měl jistotu, že nikam 
nezabloudí. 

Časy, které se měřily, pokud měl běžec zájem, nebyly až tak důležité. Přesto stojí 
za zmínku, že trojkolové bludiště zvládli nejlépe Veronika Placková (2 min. a 28 s.) 
 z Lázní Kynžvart a Samuel Janoch (2:30) z Chodové Plané. Závod s pevným pořa-
dím kontrol proběhl nejrychleji učitel tělocviku Marek Petruš ze ZŠ Jih za 8 minut 
a 39 sekund.                                                 (Josef Milota)

Plzeň hostila orientační závody 
Českého poháru 

Poslední květnový víkend byly v orientačním programu tři závody 
Českého poháru – dvoje štafety a jeden městský sprint.

Štafety v režii oddílu Lokomotiva Plzeň se ode-
hrály u Třemošné, sprint, jenž měl start přímo na 
plzeňském náměstí Republiky u katedrály sv. Barto-
loměje, uspořádal KOS Plzeň. Vzhledem k blízkosti 
konání se na tyto závody vydaly také tři desítky čle-
nů mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK. 
Výsledkově se až na výjimky ale nikdo neprosadil. 

Sobotní tříčlenné štafety, jichž se postavilo na 
start 420, byly ztíženy dohledávkami v terénních de-
tailech i pátráním po jámách ve vzrostlém borůvčí, 
což je vždycky tak trochu loterie. Nejlépe dopadla 
Marie Bartošová, která v dresu výběru západočeské 
oblasti obsadila společně se Šauli a Richtrovou (obě 
KOS Plzeň) bronzovou příčku v kategorii D14. Čtvr-
té obsadilo trio Josef Milota, Jan Fišák a Libor Černý  
v kategorii H165, která ale nebyla příliš obsazena. 

V podvečerním sprintu se vymetly kdejaké pl-
zeňské uličky, sportoviště nebo parky. Několikrát 
se každý podíval na některý z mostů. Právě jejich 
překonávání patřilo k nejzajímavějším orientačním 
rébusům. Dobrý výkon podal Černý sedmým místem 
v kategorii H45 (50 účastníků).

Nedělní štafety byly obohaceny o blátivé pasáže, 
kterým ale bylo možno se vyhnout. Kdo honil čas, 

proběhl cílem v barvě hnědé. Tato vložka určitě nevadila Petru a Veronice Placko-
vým, kteří se pravidelně účastní nejrůznějších survivalových akcí. Čtvrtou příčku si 
zopakovali Mariánskolázeňští v kategorii H165, tentokrát v sestavě Milota, Bartoš 
a Kamaryt. Prvenství patřilo dámské sestavě Jana Bartošová, Stanislava Opavová  
a Helena Tenglerová v kategorii D165. Ta ale neměla žádnou konkurenci. 

O víkendu se zápolilo rovněž o vítězství ve Vyzývacím poháru žactva, do něhož 
se započítávaly pouze výsledky v kategoriích dvanácti a čtrnáctiletých. Západočeši 
neobhájili loňské třetí místo a skončili šestí. Vyhrál výběr Jižní Moravy. Nevedlo 
se však ani dvojnásobným suverénním vítězům z východočeské oblasti, kteří brali 
pouze bronz.                                                                                            (Josef Milota)     
  

Turisté prošli krajem léčivých vod
V sobotu 2. června se uskutečnil 42. ročník turistického pochodu Krajem lé-
čivých vod. Pořadatelé z Klubu českých turistů Mariánské Lázně připravili 
několik tras - vedoucích CHKO Slavkovský les a okolím osady Kladská. Tam 
byl také v areálu Domu přírody cíl.

Velký dík patří Lesům ČR 
- Zámečku Kladská, vedení 
Správy CHKO Slavkovský les, 
Janu Schlossarovi a členům 
mariánskolázeňského KČT, 
kteří v cíli zajistili pro po-
chodníky z Aše, Chebu, Plzně, 
Karlových Varů, Nýrska, Ta-
chova... a Mariánských Lázní 
občerstvení, diplomy, pamětní 
razítka, samolepky a také „Sto-
leté losování“ k 100.  výročí 
založení republiky a 130. výro-
čí založení KČT.

Sedm šťastných výherců se 
radovalo z hodnotných cen. 
Počasí na vycházku bylo ide-
ální. Škoda, že se akce zúčast-
nilo „jen“ 109 turistů. Zveme 
všechny příznivce 1.- 8. čer-
vence  na celostátní Letní sraz 
turistů - do Sokolova. Přidejte 
se k nám.
(Za KČT ML Milena Kafková, 

Jiří Černý)

Na turnaji dorostenek se představilo 70 tenistek
Ve dnech 11. - 15. června se na tenisových kurtech TCF SIGNALBAU 
Mariánské Lázně konal turnaj dorostenek nejvyšší kategorie „A“. 

Zúčastnilo se celkem 70 hráček z celé České republiky. Na turnaj a jeho hladký 
průběh dohlížela hlavní rozhodčí Ivona Jelínková. K vidění byla celá řada špičko-
vých utkání. Ve dvouhře si vedla nejlépe Karolína Nováková, která porazila Agátu 
Černou 4:6, 6:4, 6:4 a ve čtyhře zvítězil pár Havlíčková, Pluhařová nad dvojicí 
Nová, Sedláková 6:3, 6:2.                                   (Tomáš Marzy, TCF Signalbau ML)
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INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu 
 z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání). 

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví 
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti. 
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám velkou chalupu, udržovanou, 
vybavenou pohodlím – polosamota v 
CHKO Slavkovský les, na zahradním 
pozemku 5 000m2. Tel.: 420731194401. 
• Prodám podíl zem. pozemku v katastrální 
oblasti Dolní Kramolín velikosti 3,2 ha. Po-
zemek 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, 6 km od M.L. Tel.:721636804.
• Prodám stav. pozemek se studnou, 
1432 m2, v Krásném, 6km od M.L. Sítě 
na hranici pozemku. Tel.:728832313.
• Prodám byt 1 + 1 v přízemí cihlového 
domu, 37m2, částečně vybavený. Info: 
lllucie@centrum.cz
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo 
3+1v Mariánských Lázních. Tel.: 
723885034.
• Hledám k pronájmu garáž v Beze-
jmenné ulici a okolí. Tel. 739469994
PRONÁJEM – NABÍDKA •••••••••••••
• Pronajmu nový nebytový prostor o 
výměře 40 m2 (prodejna, malý skladový 
prostor a WC). Velká výkladní skříň, 
možnost neonu, parkování před objek-
tem. Prostor se nachází v přízemí do-
mu“Rezidence Dvořákova“, Dvořákova 
622, M.L., topeni - elektricky přimotop, 
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 vel-
ké nebytové prostory od 100m2 do  
3 000m2, vhodné jako autodílna, auto-
doprava, výrobní haly, skladové haly, 
truhlárna, dřevovýroba, dřevoprodej, 
uhelné sklady. Možnost i jednotlivě. 
Chodová Planá, atraktivní lokalita u 
hlavní silnice. Tel.: 602143327.
• K pronájmu nebytový prostor 31m2, 
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 bri-
gádu. Tel. 724109062.

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Soukromá psychologická praxe Mgr. 
Michaela Parma, Nemocnice Mariánské 
Lázně. Tel.: +420 606 488 626, www.
psychologie-parma.eu.
• Malířské a natěračské práce. Tel. 
730615052,

• Jsem pedagog z MŠ. Hlídám děti Po 
– Ne. Čas dle potřeby, věk nerozhodu-
je. Hlídám i o prázdnnách trvale. Cena 
dohodou. M.L. a okolí. Tel..777513445

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

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

SLUŽBY

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Prosím nálezce tří klíčů na čer-
venobílé stužce ze dne 14. května 
kolem 9. hod. ranní poblíž přecho-
du u Lužické ul. nebo za domem 
Lužická ul., aby zavolal na tel. 
608060230. Předem děkuji.

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

• Kavárna Dominik Hlavní 51, 
Pasáž Omega přijme brigádnici 
pro přípravu a výdej kávy, nápo-
jů, palačinek, pohárů a toustů . 
Tel.:603811747.

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

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

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

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

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

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

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• 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). 
• Muž 43 let by rád našel milenku pro 
sex od 20 do 45 let. Možný společný ži-
vot. Zájemkyně se můžou ozvat na tel.: 
731321535.
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor 
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i 
začínající), kteří by si s námi chtěli za-
zpívat. Tel.:732448400. 

 

Den pro město 
nepřízni počasí odolal

Připravit třídenní program náročné 
akce Den pro město nebylo jistě nic 
snadného. 

Koncerty kapel a sborů na kolonádě  
a v areálu Arnika sklízely potlesk. Ale 
nepříznivé počasí jen prohlubovalo 
vrásky na čele obětavých organizátorů. 
Četní návštěvníci se však nedali odradit 
od veselé zábavy. Při závěrečném kon-
certu v neděli v podvečer se mnozí do-
konce zuli a s úsměvem tančili v té nej-
větší louži, kde bylo vody po kotníky. 
Nejvytrvalejšími prodejci byly dívky  
v bílém stánku s drobným textilem. Ale 
ani závěrečná snížená cena na 20 Kč, za 
kterýkoli kus výprodeji nepomohla.                      

(Václav Větrovský)      

Na Krakonoši
 bude další
 kamenná 
pohádka

K odhalení soch dojde 7. července
 ve 14:30. Akt provede herečka 

Michaela Kuklová, poté pobeseduje 
s návštěvníky. Vstup zdarma. 
Odpoledne zpestří program 
s překvapením. Všichni jste 

srdečně zváni!

Letní program městské knihovny
1. Promítání dokumentárního filmu „Život začíná po stovce“
11. července od 18:30 ve studovně. Vstupné zdarma. Délka pro-
mítání: 58min. Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně 
přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se svými přáteli a 
sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, kde 
nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů, 
lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá 
nepodstatný.
2. Individuální PC kurzy, kdykoliv, dle vašich potřeb a možností
Začínáme 2. července, stačí si domluvit konkrétní datum a čas dle vaší potřeby 
ve studovně u knihovnic. Lektorkou bude Klára Jakubková. Cena 1 hod. / 100Kč. 
Společně se můžete zlepšit nejen v práci na PC, ale také s mobilním telefonem či 
tabletem

INZERCE, REKLAMA, 
PARTNERSTVÍ TVML

B 602432743, e-mail: chlad@tvsat.cz
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Hladové koruny byly ve velikosti běžných (platných) korun.  Velká odezva  na měnovou 
reformu byla  např. v  Plzni,  tam došlo i k protestům.  U nás v městě  kdosi v té době polil  

sochu Stalina  fialovým inkoustem. Stalina ohradili,  inkoust po několik dnů oklepávali. 
 Foto sbírka Jan Bajer, Praha

Po roce 1953 stál příkladně dopis 60 haléřů, stejně tak oplatka i jízdenka (dospělého) 
trolejbusem, kopeček zmrzliny (vanilkové) 1 Kčs.  Foto sbírka Jan Bajer, Praha

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Strážce zahrad. ... (1. tajenka) a plodnost byla v řecké mytologii symbolizová-
na Priápem, synem Afrodíty, kterého matka kvůli znetvoření opustila. V římském 
světě byl pověřený dohledem nad ovocnými sady a zahradami, chovem ovcí a ry-
bolovem. Jako nižší božstvo byl stavěn na roveň Dionýsovi, Satyrům a Silénům, 
chyběly mu ovšem jejich ... (2. tajenka). Je zobrazován s mohutným falem, což je 
vada, kterou ještě nenarozenému dítěti způsobila žárlivá Héra. Směšná figura vou-
satého, břichatého, polooblečeného starce se ztopořeným údem se často umísťovala 
do zahrad, aby odháněla ptáky, zloděje a závistivce. (dokončení příště)

VODOROVNĚ: A. Druh sýra; český student, který se v r. 1968 upálil; kropicí 
nádoba. - B. 1. tajenka. - C. Kód Islandu; situace; pokožka obličeje; lapat. - D. 
Zlatnická váhová jednotka; dravec; potrava (knižně); vzorec oxidu bornatého. - E. 
Drahý kámen; protiklad; karlovarský hotel; srnec (knižně). - F. Vada; patentní stis-
kací knoflík; surová nafta; žlab pod střechou. - G. Povzdechnutí; obilovina; nádoba 
na koupání; zrní určené k setí. - H. Český varhaník; Olin; reklamní šot; sibiřský 
veletok. - I. 2. tajenka. - J. Hvězdnice; porobený člověk; makat.
SVISLE: 1. Přátelské srovnání (řídce); promenády. - 2. Část; povzdech; Okresní 
vojenská správa (zkratka). - 3. Teprve; příkrý svah; opojit. - 4. Postavit se; část 
domu. - 5. Způsob barvení textilu; domácky Orest; název značky poloměru. - 6. 
Pyšný pták; hudební skladba; otázka při sázce. - 7. Možná; husitská zbraň; vpravit 
litím. - 8. Noční pták; radiolokátor. - 9. Krasobruslařský skok; kalaba; ukazovací 
zájmeno. - 10. Jeden ze smyslů; hromada; usrknutí. - 11. SPZ Karviné; modře kve-
toucí bylina; kopie. - 12. Sídlo řeckých bohů; postava. - 13. Vlákna na šití; ruský 
poustevník; slovenská řeka, přítok Laborce. - 14. Značka žehliček; menší hospodář-
ský dobytek; mužské jméno. - 15. Vycpávkový materiál; přebývání.
Nápověda: akavi, amika, skit.
Řešení křížovky posílejte do 5. července 2018 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně 
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz 
Řešení květnových křížovek:  ...nešťastná plavba,  ... fantastický svět
   ... Achilleovy zbraně, ... přítel Patroklos 
Výherce: pan Zdeněk Sedláček
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POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

Nabízíme kompletní pohřební služby 
a odborné kamenické práce

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

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)

info@vasekamenictvi.cz

Koruny se povalovaly po lesích
Peníze byly všude. Stačilo je sebrat. Platit se jimi ale nedalo. Proto-
že nebyly pravé. Šlo o letákovou akci Svobodné Evropy v roce 1953.  
V červnu téhož roku byla měnová reforma (před 65 lety). Tu dobře 
pamatuje starší generace. 

Náhle peníze přestaly platit, bylo je možno během tří dnů vyměnit za nové. Část 
hotovosti (300 Kčs) v poměru 5:1, zbytek hotovosti 50:1. Vklady se měnily v lep-
ším poměru než 50:1 (podle doby uložení), dluhy se přepočítaly 5:1. Hladové koru-
ny byly dopravovány pomocí balonů, na nichž bylo rozmetací zařízení.  Občanům 
bylo nařízeno, aby  podobné nálezy sbírali a odevzdávali na nejbližším místním 
národním výboru. Trvalejší podobnou akcí byly letáky Svobodné Evropy, jakési 
voduvzdorné skládačky s texty a fotografiemi, dokonce číslované. Na zdejším úze-
mí byly letáky časté, pro blízkost hranic, kde byly z Bavorska vypouštěny. Hladové 
koruny se sbírají a kolují mezi numismatiky, staly se po létech sběratelskými arte-
fakty. Velmi zachovalé jsou prodávány až za stovky korun. Takže... koruny z lesů 
našly dodatečně svoji cenu.  

Skalním příznivcům  této rubriky přeji hezké prožití letních měsíců. Aby o nic 
nepřišli, pokračování zajímavostí bude po prázdninách. 

Zdraví vás všechny Václav Kohout. 


