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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

Co je QR kód 
a jak jej přečíst?
QR kód funguje podobně jako klasic-
ký čárový kód, ale umožňuje zakódo-
vat daleko více informací. 

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

Î  Honosný nápis na budově  Měst-
ská nemocnice dávno neodpoví-
dá skutečnosti

Î  Největší pivní lázně otevírají po-
bočku

Î  Pirátský starosta ukořistil rad-
niční Zpravodaj

Î  Za nepřítomného starostu im-
provizoval projevem Zdeněk 
Král

Î  Strážníci doprovodili děti bez-
pečně na prázdniny

Î  Zprávy ze sportu a kultury

V tomto čísle si přečtete:

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. 2: Rekonstrukce mariánskolázeňské stáčírny za 99 milionů se chýlí ke konci

Loni schválili dvanáctimilionovou 
investici, letos jsou proti 

Dvanáct milionů korun do průmyslové zóny, které chystá investovat mariánskolázeňská radnice, vyvolalo 
diskuzi. Velká část z městských peněz by totiž měla sloužit na vybudování příjezdové silnice a chodníků  
k tamnímu výrobnímu závodu. Více než polovina členů městského zastupitelstva proto s investicí nesouhlasí.

Investiční akce byla schválena v roce 2017 jako jedna  
z položek balíku v rámci ročního rozpočtu. Nyní se ukázalo, 
že kdyby se o těchto dvanácti milionech hlasovalo samostat-
ně, investice by podporu zastupitelstva nezískala. „Byl bych 
zásadně proti, uvedl zastupitel Radek Šnajdr (ML100). „Já 
tuto variantu nové silnice určitě nepodpořím,“ sdělil radní Mi-
loslav Chadim (ANO). Investici by nepodpořil ani místosta-
rosta Vojtěch Franta (Piráti). „Pokud bych měl odpovědět 
jednoslovně, tak bych byl proti,“ konstatoval místostarosta.  
V podobném duchu se vyjádřilo i dalších 10 zastupitelů. Inves-
tici by naopak podpořil například starosta města Martin Kalina 
(Piráti). Podle něj se nejedná o podporu jediného soukromého 
subjektu a pro město má stavba význam odpovídající výši in-
vestice. „Ano, komunikace spojuje město s druhým největším 
zaměstnavatelem v Mariánských Lázních,“ uvedl starosta. 

Elektrometall sníží počet zaměstnanců. Investice by 
se dala využít efektivněji, míní mnozí zastupitelé

Některým zastupitelům se nelíbí, že by se měla budovat 
infrastruktura za miliony korun pro soukromou firmu jen  

z městských prostředků a navíc v době, kdy tento podnik pro-
chází přeměnou, kdy se již nebude zabývat samotnou montáží, 
ale pouze speciálními procesy a počet zaměstnanců ze stávají-
cích 469 sníží na cirka 250 - 270. Mariánsklázeňští tvoří pak 
zhruba polovinu. „Důvodem tohoto opatření jsou dlouhodobé 
problémy s chybějícími pracovními silami v regionu a s tím 
související nárůst výrobních nákladů,“ přiblížil důvody Alois 
Minář, jednatel společnosti Elektrometall. Podle lázeňského 
místostarosty Franty by dokonce průmyslová zóna Hamrníky 
měla být úplně vyjmuta ze strategického plánu města, protože 
není ve strategických cílech spojených s rozvojem cestovního 
ruchu, gastronnomie a hotelnictví. 
„Při pohledu na stávající stav ko-
munikací, který ve měste je, tak by 
se ta investice dala využít daleko 
efektivněji, než budovat nějakou 
novou infrastrukturu, navíc v části, 
která není tak exponovaná,“ uza-
vřel zastupitel Radek Šnajdr. 

(Jiří Škroch)

Průmyslová zóna Hamrníky. Místo, kde se plánují milionové investice do příjezdové komunikace. Foto archiv redakce

V QR kódu video
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Pivní lázně. Foto  Spa Beerland

Ve stáčírně u Ferdinandova pramene probíhají dokončovací práce rozsáhlé 
rekonstrukce. Foto Bohemia Healing Marienbad Waters

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Z chátrající stáčírny bude chlouba města
Od loňského září prochází areál mariánskolázeňské stáčírny léčivých vod u Ferdinandova pramene rozsáh-
lou rekonstrukcí. Opravují se budovy a instalují nové technologie. Stavební práce se přehouply do závěreč-
né etapy. Investice za téměř sto milionů korun by měla být dokončena v říjnu letošního roku.

“Zatím se držíme harmonogramu, ale 
očekáváme, že by se nám to mohlo poda-
řit i urychlit, což bych si přál, ale netlačí-
me na to,” uvedl Vojtěch Milko, výkonný 
ředitel Bohemia Healing Marienbad Wa-
ters. V současné době je hotová výrobní  
a skladová hala a ve zbytku areálu pro-
bíhají dokončovací práce. Finalizují se 
výrobní stroje a nová technologie za cel-
kem 57 milionů korun, která kompletně 
nahradila tu původní. Také se rozhodova-
lo, jestli plnit do plastů nebo skleněných 
lahví. 

“Děláme vše proto, abychom v září 
stáčírnu otevřeli,” uvedl ředitel společ-
nosti. Léčivá voda by se měla stáčet do 
plastu i skleněných lahví. “Očekáváme, 
že gastronomie bude chtít léčivé i mine-
rální vody odebírat ve skle. Také některé 
exportní země mají o sklo zájem. Dimen-
zovali jsme tedy plnič, který umí jak sklo, 
tak plast,” přiblížil ředitel stáčírny.

Na investici do technologie získala spo-
lečnost Bohemia Healing Marienbad Wa-
ters pětačtyřicetiprocentní dotaci z ope- 
račního programu podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. Samotná re-
konstrukce stáčirny se vyšplhala na dva-
čtyřicet milionů korun. I zde se podařilo 

investorovi dosáhnout na evropské dotační prostředky, a to ve výší 19 milionů korun. 
Včetně zachování výroby vznikne i muzeum a kavárna
Bohemia Healing Marienbad Waters počítá se zachováním plnohodnotné výroby. “Chceme stáčet všechny prameny, které 

vyvěrají do stáčírny, to znamená Rudolfův pramen, Ferdinandův pramen a Aqua Maria,” dodal Milko. Projekt však počítá  
i s vybudováním lázeňské kavárny, která by měla být propojena s kolonádou Ferdinandova pramene, školicím centrem a po 
vzoru Bílinské kyselky, kterou společnost provozuje na severu Čech, i s muzeální částí, kde by měly probíhat pravidelné ex-
kurze. “V Bílině je děláme pro školy, pro seniory i pro všechny obyvatele naší země, dokonce k nám jezdí návštěvníci už i ze 
Saska. Je to jakýsi den otevřených dveří, kdy umožňujeme všem zájemcům nahlédnout do výroby,” přiblížil ředitel společnosti. 
Investor se netají ale i dalším záměry. Po zprovoznění stáčírny plánuje zpracovat studii na využití volného pozemku, který je 
také součástí stáčírny. Vybudovat by zde chtěl kliniku pro sportovce. “Určitě nechceme suplovat medicínu, ale díky odborní-
kům bychom chtěli vybudovat kliniku, kde by se mohli sportovci po úrazech zase dostat do formy. Pokud to nebude možné, 
zlobit se nebudeme, ale rozhodně bychom chtěli tento pozemek využít ke zvelebení této lokality,” uzavřel Milko.  (Jiří Škroch)

Za nepřítomného 
starostu improvizoval 
projevem Zdeněk Král

V letošním roce si připomínají Ma-
riánské Lázně desetileté výročí od 
uzavření partnerství s německým 
Weidenem. O víkendu 23. a 24. červ-
na u německých partnerů proběhl 
tradiční Bürgerfest. V rámci oslav 
vzpomínali představitelé obou měst 
na dlouholeté přátelství. 

Svaz pro partnerství měst Weiden 
pořádá každý rok autobusový zájezd 
na zahájení lázeňské sezóny a žehná-
ní pramenů v Mariánských Lázních 
a zdejší občané naopak přijíždějí na 
weidenský Bürgerfest i ostatní slav-
nosti. Improvizační vložku zažil ofi-
ciální protokolární akt, který proběhl 
v sobotu 23. června od 11 hodin na 
weidenské radnici. „Musel jsem im-
provizovat, protože dle programu 
měl po weidenském starostovi Se-
gewisovi mít projev náš starosta pan 
Kalina, který byl nepřítomný. Bylo 
to opět kouzlo nechtěného, že jsem 
měl možnost promluvit už potřetí. 
Poprvé při uzavření partnerství před 
10 lety, podruhé při pětiletém výročí  
a potřetí letos po deseti letech,“ vy-
světlil někdejší lázeňský starosta 
Zdeněk Král. Přítomni byli starostové 
dalších čtyř partnerských měst Weidenu 
a US posádka Grafenwöhr. 

Výhodou partnerství mezi těmito 
městy je blízkost. „Každý tam lehce za 
třičtvrtě hodiny dojede a tak partnerství 
žije bez ohledu na to, který papaláš je 
zrovna na radnici. I když na rozdíl od té 
naší, na weidenské radnici již vládnou 
druhé období stále stejní lidé. Mám s ni- 
mi již přátelské vazby,“ dodal Král. Po-
dle bývalého starosty je důležité, že mezi 
občany obou měst vznikly sympatie ke 
konkrétním lidem, ale i k oběma městům 
navzájem.                                   (Jiří Škroch)

Největší pivní lázně otevírají 
pobočku v Mariánských Lázních
Západočeský lázeňský trojúhelník se nově stane i trojúhelníkem piv-
ního lázeňství. Skupina Spa Beerland otevře po Karlových Varech  
a Františkových Lázních novou provozovnu i na Hlavní třídě v Mari-
ánských Lázních. Slavnostní otevření proběhne 25. července.

„Jedná se o velký milník, neboť se tímto naše pivní lázně stanou největšími 
pivními lázněmi nejen u nás, ale budou největší i ve světovém měřítku,“ uvedl 
Martin Laciak, jednatel společnosti. Za použití přírodních materiálů, včetně kou-
pelových van, které jsou vyrobeny z českého dubu, vznikly lázně přebudováním 
sklepních prostor bývalé Oděvy na Hlavní třídě. Pro návštěvníky jsou připraveny 
celkem čtyři kádě ve dvou lázeňských místnostech. Koupelová lázeň je namíchána  
z ingrediencí, ze kterých se vaří pivo. Jedná se o žatecký chmel, pivovarské kvas-
nice, slad a krušovický ležák. Konzumaci chmelového moku během odpočinkové 
procedury pak umožňuje pípa umístěna přímo u pivní lázně. „Návštěvníci mohou 
vypít neomezené množství světlého a tmavého piva a během procedury je pak ka-
ždému zákazníkovi podáván pravý domácí pivní chléb, který je specialitou našich 
lázní,“ přiblížil manažer mariánskolázeňské provozovny, Tomáš Fiala. Zajímavostí 
je, že místo klasické obuvi jsou pro návštěvníky připraveny dřeváky z lipového 
dřeva. Kromě Mariánských Lázní již fungují tyto lázně v Praze, Karlových Varech 
a ve Františkových Lázních.                             (Jiří Škroch)
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Pirátský starosta ukořistil radniční Zpravodaj
Od roku 2016 vydává mariánskolázeňská radnice měsíčník, který by měl zvýšit informovanost obyvatel. 
Jen tisk stojí městskou pokladnu ročně okolo 190 tisíc korun. Přestože město schválilo pravidla, upravující 
vydávání Zpravodaje, dodržována nejsou. Kdo je autorem anonymních textů, kde je citován výhradně sta-
rosta, neví ani někteří členové redakční rady.

„No tak asi jo, já se budu příště podepisovat, slibuju,“ uve-
dl starosta Martin Kalina (Piráti) na dotaz, jestli publikování 
anonymních článků není v rozporu se Zásadami pro vydávání 
městského Zpravodaje a potvrdil, že články píše on. Dokument, 
který schválila městská rada a upravuje pravidla pro vydávání, 
totiž uveřejňování anonymních příspěvků nepovoluje. Jedná se 
o články v rubrice Radnice, kde bývá citován výhradně staros-
ta města, který je zároveň předsedou redakční rady měsíčníku. 
Přestože Martin Kalina původně uvedl, že autorem textů je on, 
v souvislosti s otázkou, jestli tedy v příspěvcích cituje sám sebe, 
vyjádření upravil. „Já celý ten článek nenapíšu, já na to mám jed-
noho člověka, který to pro mě dělá,“ vysvětlil. Dále uvedl, že této 
osobě pouze předloží rámec, co chce, aby v článku bylo. „Když 
to dostanu, tak si to přeberu, přepíšu si části, které se líbí mně, 
ale sestavení toho článku, na to mám kamaráda,“ přiblížil Kalina. 
Kdo je touto osobou, ale starosta říci nechce.

Radniční noviny jako nástroj informovanosti, 
nebo politické propagace?

„Chápu oprávněnost vašich dotazů, ale otevřeně vám 
sděluji, že na ně kvalifikovaně odpovědět neumím,“ sdělil 
místostarosta a člen redakční rady Luděk Nosek (Volby 94)  
k otázce, jestli je toto vhodný stav pro noviny financované  
z městského rozpočtu. Od červencového čísla se u všech textů 
v rubrice Radnice objevil jako autor Redakce. Kdo je autorem 
článků označených tímto způsobem, ale odmítl starosta sdělit 
i Jiřímu Škrochovi, přestože je členem redakční rady Zpravo-
daje. „Děkuji za dotaz. Autorem je redakce. Pokud jako její 
člen cítíte potřebu se od článků distancovat, sdělte mi to pro-
sím,“ uvedl pirátský starosta.

Při bližším pohledu na hlavní rubriku Radnice v tomto roce 
výplývá, že v redakčně zpracovaných článcích bylo použito 
celkem 89 citací. Z toho se mohli čtenáři dočíst dovětky - uve-
dl starosta, podotkl starosta či přiblížil starosta - hned 75 krát.  
Z pohledu zastoupení politických stran a uskupení byli 77 krát 
citováni představitelé České pirátské strany, zatímco ostatní 
politická uskupení ani jednou.                                 (Jiří Škroch)

Primář Kraus: Honosný nápis na budově  
Městská nemocnice dávno neodpovídá skutečnosti

Ještě o tři roky déle než MUDr. Zdeněk Sosnovský působí v mariánskolázeňské nemocnici MUDr. Jaroslav 
Kraus, nejprve jako lékař, později jako primář rentgenového oddělení. 

V šedesátých letech ještě v Ma- 
riánských Lázních nebylo samo-
statné rentgenové oddělení. Z toho 
důvodu sem byl v roce 1965 po- 
slán plzeňský rodák Jaroslav 
Kraus, aby je založil. „Po třech 
letech dojíždění 1. září 1968 jsem 
byl jmenován primářem radiodia-
gnostického oddělení a přestěho-
val jsem se do našeho města a stal 
jsem se jeho patriotem,“ vzpomí-
ná primář Kraus, který přiblížil 
půlstoletí své práce v jednom 
zdravotnickém zařízení.
Nemocnice na dvou místech 
působilo komplikace, ale pano-
valy u nás harmonické vztahy

Svůj obor jsem miloval. I když 
práce bylo nad hlavu a skoro trva-
le jsme se potýkali s nedostatkem 
radiologických asistentů - labo-
rantek, vždycky se to nějak stačilo. Naštěstí u nás panovaly 
skoro bez výjimky harmonické poměry. Muselo se hodně 
„makat“, o to více, že oddělení bylo na dvou místech, v uli-
cích Zeyerova a U nemocnice. To působilo nemalé komplika-
ce. Odborná úroveň radiologických asistentek byla - a je stále 
- výborná. Spolupráce s ostatními odděleními i s praktickými 
lékaři byla velmi dobrá. Za takových poměrů jsem neměl dů-
vod odcházet jinam. Kromě toho na mne vedla StB pro mé 
angažmá v českobratrské církvi evangelické svazek pod ozna-
čením „Doktor“ a dokonce se mi dostalo „cti“ být zařazen na 
seznam nepřátelských osob. Takže vyhlídky stát se primářem 
někde jinde byly mizivé. Jsem rád, že jsem tu zůstal. Možná 
jsou rádi i někteří pacienti. 
Asklepion navýšil kmenové jmění a město spadlo na 
13 procent

Původní nemocnice s poliklinikou se stala jen městskou 
nemocnicí se statutem příspěvkové organizace. Od roku 2005 

byla zesoukromněna a stala se  
z ní s.r.o., v níž společnost Askle-
pion doktora Šmuclera měla  
66 % a město takzvanou blo-
kační minoritu 34 %. Ta ovšem 
vzala za své, když Asklepion na-
výšil kmenové jmění, na zákla-
dě čehož město spadlo na 13 %.  
S tím se ovšem dají hrát jen druhé 
housle. Honosný nápis na budově 
- Městská nemocnice - dávno ne-
odpovídá skutečnosti, vždyť zaří-
zení nedisponuje už ani chirurgií, 
ani internou, natož gynekologicko 
porodnickým oddělením. Má již 
od té doby třetího majitele a vez-
mete-li to kolem a kolem, pak je-
nom rentgenodiagnostické oddě-
lení nedoznalo úhony, ba dokonce 
se ještě rozmohlo o počítačový 
tomograf (popravdě budiž řečeno, 

že se tak stalo zásluhou MUDr. Šmuclera) a o diagnostický 
ultrazvukový přístroj. Na nich pracuje MUDr. Fišerová, takže 
už nejsem sám voják v poli. 
Nejšťastnější období pro nemocnici

Které období bylo pro toto zařízení nejšťastnější, dovolte 
mi místo přímé odpovědi tuto ilustraci: když jsem svého času 
potřeboval ortopeda, stačilo přejít na poliklinice v budově 
Westminster chodbu, když ORL nebo neurologa, vystoupit do 
prvního patra, když oční nebo kožní, do druhého, když inter-
nistu, přejít na druhou stranu Zeyerovy ulice. Ale nakonec si 
člověk musí říci se starými latiníky: fluctuat, dum moveat - ať 
se kymácí, jen když jede.                    (Jana Drahokoupilová)

Pracovníci rychlé záchranné služby 
vysvětlují dětem, jak se chovat v rizikových 

situacích. Foto Městská policie ML

Strážníci doprovodili 
děti bezpečně na 

prázdniny
Třetí ročník bezpečnostní akce pro 
školáky uspořádala městska policie 
v Mariánských Lázních. U místní ho-
telové školy se 22. června vzdělávalo 
okolo 150 žáků pátých ročníků zá-
kladních škol. Tématem byla doprav-
ní výchova a rizika, která mohou děti 
potkat o prázdninách.

„Snažíme se děti připravit na ty dva 
měsíce volna a zábavnou formou je 
poučit o všech možných rizicích,“ uve-
dl velitel městské policie Jiří Ďurčo. 
Kromě strážníků byla přítomna i rychlá 
záchranná služba. Odborníci tak dětem 
vysvětlili, jak si počínat při drobných 
zraněních, nebo kam zavolat, když se 
stane nějaký větší úraz. Velitel městské 
policie připomněl, že málokdo si dnes 
uvědomí, že zavolat záchranku může 
být docela problém. „Každý v tom stre-
su řekne honem, přijeďte sem, leží tu 
člověk, ale už málokdo dokáže popsat, 
co tomu člověku je, nebo kde se nachá-
zí,“ poznamenal Ďurčo. 

Na dalším stanovišti, kterých bylo 
připraveno celkem šest, Vladimír Kan-
tor ze Správy městských sportovišť 
děti informoval o různých nebezpečích, 
jak si počínat, když najdou injekční 
stříkačku, žiletku, nebo jak se správně 
zachovat, když najdou neznámý před-
mět či tekutinu. Další stanoviště byla 
zaměřena na znalost značek, dopravní 
výchovu a jízdu na kole. „Děti tady píší 
dokonce i test v souvislosti s dopravní-
mi značkami a dopravní výchovou a ty 
nejlepší pak vyhodnotíme a společně se 
sponzory odměníme,“ uvedl Ďurčo. Na 
bezpečnostní akci se podílela také orga-
nizace BESIP.                     (Jiří Škroch)

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

Memoriál Pavla 
Rokošného

U příležitosti konání 5. ročníku 
memoriálu Pavla Rokošného - turnaj 
starých gard, zveme všechny bývalé 
hráče a funkcionáře Mariánských 
Lázní na setkání, které se koná 4. 
srpna 2018 na hřišti Viktoria Mari-
ánské Lázně.  Zahájení ve 13:15

MUDr. Jaroslav Kraus. Foto Jana Drahokoupilová
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Člen dozorčí rady a zastupitel Josef Němec 
blahopřeje vedoucímu svozu Michalu 

Fáměrovi k novému vozu  pro Technický 
a dopravní servis s.r.o. a předává mu rozpis 

lokalit, kde budou nádoby na hliníkové 
odpady. Foto David Kurc

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Voříškiáda na cvičišti. Foto Jaroslava Voltrová

Voříškové se 
předvedli na cvičišti
Na cvičišti kynologického klubu jsme 
16. června uspořádali již 6. ročník 
soutěže Mariánskolázeňský voříšek.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích 
kde děti, ale i dospělí předvedli své pej-
sky a ukázali, co umí. Akce proběhla za 
podpory města a sponzorů: Restaurace 
Holiday, Bowling Dyleň, Hotel Flora, 
Hotel Maxim, Park Boheminium, Bohe-
mia-Spa Moor s.r.o., Koval-zmrzlinové 
stroje. Nová Karna s.r.o. 
(Jaroslava Voltrová, ZKO Mar. Lázně)

Lidické události 
jsou stále živé

Po úspěšném atentátu českosloven-
ských parašutistů na Reinharda Hey-
dricha v roce 1942 byla obec Lidice 
v důsledku heydrichiády vypálena  
a dokonale srovnána se zemí. Její 
jméno bylo vymazáno z map a mělo 
být navždy zapomenuto.

Ale lidé nezapomněli. Nezapomněli 
za války, nezapomněli po válce a nemě-
lo by být zapomenuto ani v budoucnu. 
Proto vyhlašuje Památník Lidice spolu 
s dalšími partnery mezinárodní vědo-
mostní soutěž Lidice pro 21. století. 
Letos proběhl již 13. ročník a základní 
škola Úšovice se ho stejně jako v přede-
šlých letech zúčastnila. Soutěž probíhá 
ve dvou kolech, nejprve musí soutěžící 
zodpovědět 15 otázek vztahujících se 
k lidickým událostem. Otázky nejsou 
jednoduché, ale dají se s notnou dávkou 
trpělivosti najít na internetu. Poslední 
úkol je literární. Soutěžící musí napsat 
krátkou úvahu na dané téma. Odborná 
porota posoudí obě části a do 2. kola po-
zve pouze 21 soutěžících v kategorii do 
15 let a 21 v kategorii nad 15 let. V tom-
to kole musí zodpovědět soutěžící dal-
ších 15 otázek ve zkráceném termínu.

Naše škola byla téměř každý rok 
úspěšná. Letos se bohužel nikdo do 
finálové jednadvacítky neprobojoval. 
Přesto jsme byli oceněni i v tomto roce, 
tentokrát jako škola.  Od čtvrtého roční-
ku je oficiální částí soutěže „Lidice pro 
21. století“ soutěž pro české a slovenské 
školy „O nejaktivnější školu“. Podařilo 
se nám probojovat se mezi deset oceňo-
vaných škol a skončili jsme na krásném 
7. místě. Děkuji učitelům a všem přihlá-
šeným žákům za jejich zájem o historii 
a výsledky v soutěži.   (Věra Kučavová)

Hliník se přestěhoval 
do Mariánských Lázní

Na pozvání starosty Mariánských 
Lázní Martina Kaliny a jednatele  
Technického a dopravního servisu 
Daniela Javůrka se podařilo umluvit 
pana Hliníka ke stěhování do Mari-
ánských Lázní.  

Jednání o stěhování do našeho města 
probíhala již od roku 2017 pod taktov-
kou zastupitele Josefa Němce.  Po dlou-
hém jednání a hledání ideálního místa 
mu bylo nabídnuto několik lokalit. Poté 
se pan Hliník rozhodl ke stěhování. 
Nyní je v Mariánských Lázních něko-
lik lokalit, kde ho lze potkat.  Hliník se 
velmi těší na seznámení s občany města. 

Mariánské Lázně se tímto staly jed-
ním z prvních měst, kde kromě papíru, 
skla a plastů, lze třídit i hliníkové obaly. 
Pro tuto iniciativu bylo i vedení města, 
které celou akci plně podporuje. Pojď-
me společně třídit i další odpad, který se 
v přírodě sám nerozloží. Speciální kon-
tejnery jsou černé a označeny nápisem 
hliník. Prosím, kontrolujte, do jakého 
kontejneru vyhazujete své odpadky a hli-
níkové obaly. 

Každý rok se zvyšuje počet odpadu, kte-
rý se v přírodě nerozloží. Tříděním odpadu 
dochází i k eliminaci černých skládek a za-
chování lepšího životního prostředí.  Tím-
to krokem se město snaží zachovat lepší 
prostředí pro budoucí generace. Pojďme 
ho tímto krokem společně podpořit. 

(Josef Němec, člen dozorčí rady TDS)

Drmoulským druhákům se 
letos v soutěžích dařilo

Žákům druhé třídy se letos podařilo 
v celostátní soutěži Objevte to nejlep-
ší knihkupectví získat 2. místo. Jako 
odměnu dostali balík knih z různých 
nakladatelství a sponzorský knižní 
dar od nakladatelství Kosmas.

Úspěšně si druháci vedli i v soutěži 
Vylaďte si svého Ladu pořádané nakla-
datelstvím Grada, kde za knihu vlastních 
Podzimních říkadel získali 3. místo. 

Děti se celoročně vydávaly za obje-
vy a pozorováním také do přírody a to  
v rámci programu Les ve škole. Za spl-
nění kritérií byl třídě udělen titul Lesní 
třída a na rok se žáci stali patrony části 
Nového pralesa na vrcholcích Ještědu.    

(Zdena Hurtová)

Děti z dětského domova 
zakončily školní rok

Zahrada u Dětského domova Paprsek ožila v úterý 19. června nejen 
dětskými hlasy jako obvykle, ale také přítomností hostů, ředitelů a pe-
dagogů škol, které děti navštěvují, a samozřejmě tradičního nejvítaněj-
šího hosta Petra Vondráčka. 

Ten přijíždí každoročně a rád, je totiž patronem domova a kamarádem ředitelky 
Ivany Dudarcové a jejího muže Alexandra Dudarce, který pracuje v zařízení Jako 
„strýc“. Děti se na tohoto oblíbeného hosta těší a on na ně, užívá si pobyt mezi nimi 
a pravidelně se chopí nejen kláves nebo kytary, ale také moderování a řídí celý 
program, ve kterém se samozřejmě prezentují děti. Je samozřejmě nacvičený, ale 
probíhá spontánně za velkého potlesku přítomných. Kultura je jižn tradičně dopro-
vozena i chuťovými zážitky v podobě výborného občerstvení domácí výroby. Celé 
pohodové odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, až mě napadlo, jestli tam mají 
také problémy, které jsou v takových zařízeních zcela běžné, myslím tím útěky. 
Ředitelka Ivana Dudarcová mi prozradila, že v poslední době to byl jen jeden pokus 
o útěk, zřejmě včas zlikvidovaný. Děti se nyní už připravují na prázdniny, někteří 
pojedou domů, další se rozprchnou po různých táborech, v každém případě si dobu 
volna všichni užijí. Od prvního ledna tohoto roku se mariánskolázeňské zařízení 
spojilo s ašským, a vznikl tak nový právní subjekt Dětský domov Mariánské Lázně 
a Aš, příspěvková organizace.                                                  (Jana Drahokoupilová)

Děti s Petrem Vondráčkem. Foto Jana Drahokoupilová
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Devátý ročník soutěže robotů RoboOroienteering. Foto Karel Čermák

Předání titulu Ekoškola v Senátu Parlamentu ČR. Foto Renata Rothová.

Ocenění pedagogové: Olga Vohnoutová, ZUŠ F. Chopina, Michaela Pecherová, ZŠ Úšovice, 
Jana Nápravníková, ZŠ Úšovice, starosta Martin Kalina, Jaroslava Klusáková, ZŠ Jih, 

Alena Koubková, ZUŠ F. Chopina, Mareš Petruš, ZŠ Jih. Foto Petr Čech

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Robotický klub opět obhájil prvenství
V devátém ročníku soutěže robotů RoboOroienteering se i letos pro-
bojovali na první příčku robotici z mariánskolázeňského domu dětí  
a mládeže. Je to již jejich šesté vítězství. Soutěž probíhala v sobotu 
16. června v parku po bývalých kasárnách v Hamrníkách. 

Bývalý vojenský areál je vynikající jak svou rozlohou, tak i množstvím překá-
žek, které tvoří porost. Roboti zde mohou naplno ukázat své schopnosti pohybu 
v neznámém terénu. Základní idea soutěže je autonomní pohyb robotů po parku. 
Úkolem robotů je nejen dojet k určenému bodu, ale dopravit tam a vyložit malý 
náklad (golfový míček), tím by měla být naplněna myšlenka užitečnosti - roboti 
jako kurýři. Robot se musí sám umět vyhnout překážkám,  jako jsou stromy, keře 
či lavičky a pomocí GPS navigace najít předem určené body. Pro orientaci využívá 
sonary – obdoba parkovacích senzorů moderních automobilů a kameru, jejíž obraz 
zpracovává počítač, který si robot veze s sebou. Ten je i jeho hlavním mozkem.  
Letošní klání bylo mezinárodní. Na start se  postavily tři týmy z Čech a čtyři týmy  
z Německa. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému domu dětí a mláde-
že a Správě městských sportovišť, kteří nám poskytli materiální podporu při konání 
soutěže a Správě veřejné zeleně a parků Mariánských Lázní, bez jejichž podpory by 
nebylo možné závody pořádat.                                                                (Karel Čermák) 

Závěr školního roku opět patřil 
nejlepším žákům a pedagogům

Tentokrát se slavnostní akt ze známých důvodů bohužel nemohl konat v zase-
dací síni na radnici, přesunul se do sálu školy Jih.

Tam ve středu 20. června starosta Martin Kalina a pracovnice odboru školství a tě- 
lovýchovy odměnili děvčata, chlapce, sportovní kolektivy a pedagogy za jejich vý-
kony a výsledky v letošním školním roce.  Celkem bylo vyhlášeno 77 osob - 15 žáků,  
8 sportovců, 5 kolektivů v celkovém počtu 48 dětí a 6 pedagogů. Úvodem přišel za- 
hrát svým kamarádům kytarový soubor ZUŠ Tima Honzírka. (Jana Drahokoupilová)

Drmoulská škola získala
mezinárodní titul Ekoškola
Drmoulská základní škola převzala 20. června v Senátu Parlamentu ČR již  
3. mezinárodní titul Ekoškola. Udílení se ujali ředitel vzdělávacího centra Te-
reza Petr Daniš, zástupce Ekoškoly, zástupce Zelené školy ze Slovenska, zá-
stupkyně společnosti IKEA, státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč a paní sená-
torka Zuzana Baudyšová.

V České republice je zapojeno téměř 400 škol (základní a střední). Více než 140 
se jich může pochlubit mezinárodním titulem Ekoškola. Nyní bylo oceněno 37 zá-
kladních a středních škol.V prostorách Valdštejnské zahrady si zástupkyně ekotýmu 
prohlédly pávy, sala terrenu, krápníkovou stěnu i voliéru s výry a zvládly hru „Zá-
chrana kosmické lodi“. Zaslouží si velkou pochvalu. Nebylo to vůbec jednoduché. 
Potom se všichni přemístili do hlavního sálu, kde se konalo slavnostní předávání 
titulů oceněným školám. Následovala prohlídka sálů a reprezentačních místností 
Valdštejnského paláce a seznámení s jeho historií. Nahlédli jsme i do jednacích pro-
stor Senátu PČR. Po náročném výstupu do restaurace Nebozízek na úbočí Petřína 
nás čekal společný oběd a občerstvení zmrzlinou. Nakonec jsme se lanovkou svezli 
na vrchol, vystoupali na rozhlednu a užili si i zrcadlové bludiště. I přes velké horko 
jsme si celý den moc užili a domů se vrátili s hromadou zážitků, krásných pocitů  
i drobných dárků.                                                                             (Renata Rothová)

Ve školách se luští SUDOKU
V letošním roce byl poprvé vyhlášen Turnaj v sudoku, který byl určen 
žákům a studentům základních i středních škol. Soutěž probíhala ve 
třech domácích kolech, nejlepší řešitelé byli pozváni na společné finálo-
vé kolo. Soutěžilo se o věcné ceny, které byly zakoupeny z dotace fondu 
sportu Mariánských Lázní.

Do soutěže se zapojilo 28 účastníků, 16 nejúspěšnějších bylo pozváno na finále, 
které proběhlo 22. června v jídelně ZŠ Jih. Soutěžili zde vedle sebe žáci 5. tříd, žáci 
2. stupně ZŠ a víceletého gymnázia i studenti místní hotelové školy. Všichni měli 
jeden cíl. V průběhu 60 minut doplnit co nejvíce čtverečků správnými číslicemi  
a co nejlépe se umístit. V domácích kolech se naučili řešit i jiná než klasická 
sudoku, proto je nepřekvapilo, že i ve finále řešili sudoku diagonální nebo nepra-
videlné. Hodina uběhla velice rychle a pak už se sčítaly body a vyhlašovaly vý-
sledky. Na správné hodnocení dohlížela neúplatná porota - Adam Kasl a Tomáš 
Petrák ze ZŠ Úšovice. Na všechny soutěžící čekaly věcné ceny a diplomy, první 
tři získali zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Zvítězila Viktorie Voňavková 
z 5. třídy ZŠ Jih před Matějem Strakou z HŠ, bronz si odnesl Samuel Janoch  
z GOAML. Ale zvítězili vlastně všichni, přišli, rozhýbali své mozkové závity  
a ukázali, co umí.

Viktorka navíc zvítězila i v malém finále, které bylo určeno pro žáky 1. stupně.  
V ZŠ Úšovice se v květnu sešlo 22 soutěžících z obou základních škol a i ti si vedli 
velice úspěšně. Domácí barvy zde hájila stříbrná Patricie Richtáriková (7. ve vel-
kém finále), bronzová Lucie Burdová a Patrik Šuta (10. ve velkém finále).

Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím od těch nejmenších až po středoškoláky. 
A dále bych chtěla poděkovat za spolupráci učitelům dalších škol, kteří pro své žáky 
jednotlivá kola organizovali: Jitce Rollové a Miloslavu Pelcovi z GOAML, Šárce 
Mallé a Pavlu Knížákovi ze ZŠ Jih a Petru Zenklovi ze SHŠ.         (Věra Kučavová)
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SPORT

Dechový orchestr ZUŠ A. M. Buxton z Úpice koncertoval v Mariánských Lázních. 
Foto Miroslava Tlučhořová

Zachycení 18. ročníku Jazzových lázní. Foto Jan Harvánek

ZPRÁVY Z KULTURY

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

Lázeňskou kolonádou opět 
zněly jazzové melodie

Líbivé tóny amerického hudebního stylu z počátku 20. století zněly Marián-
skými Lázněmi. Neobarokní kolonáda se od 23. do 29. června stala domovem 
pro 18. ročník tradičních Jazzových lázní. O kvalitní jazzovou atmosféru se 
postaraly kapely a zpěváci z různých koutů republiky, včetně těch domácích.

Letošní  ročník Jazzových lázní odstartovala kapela s názvem Prague Rhythm 
Kings. Tito „Pražští králové rytmu“ nezůstali nic dlužní svému názvu. Z jejich 
muzicírování přímo sršelo mládí spojené s podivuhodnou profesionalitou, tvo-
řivou radostí, muzikantského vtipkování  a šarmu třicátých let minulého století.  
V neděli dorazila ze vzdáleného Humpolce svěží nadílka tradičního jazzu. Hum-
polecký dixieland předvedl takzvanou Anglickou dixielandovou školu. Pondělním 
odpolednem zněla kolonádou především brazilská bossa nova. Pomalu nevím jak 
pokračovat, abych se neopakoval. Další den a opět pořádný jazzový nářez. Stře-
deční odpoledne znamenalo opět malou změnu. Nikoliv v hudebním žánru, ale  
v nástrojovém obsazení. Kapelník a pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka Ond-
řej Kabrna je klavírista, varhaník, ale také hráč na akordeon.

Je až s podivem, jakou jazzovou líheň představuje Karlovarský kraj. Vedle celé 
řady špičkových hráčů na rozličné nástroje, kteří působí v českých profesionálních 
orchestrech,  je náš kraj bohatý i na talentované zpěvačky. Dokladem je Lucie Ze-
manová, která na festivalu zpívala s J.J.Jazzmeny a při čtvrtečním koncertu i Barbo-
ra Rezková, kterou doprovázelo trio trumpetisty Juliuse Baroše. Poslední festivalo-
vý den patřil Memory Jazz Bandu. Kapela vystupovala na všech osmnácti ročnících, 
všichni jí dobře znají a já jen dodávám, že každý rok se spolupodílela na hladkém 
průběhu festivalu a to především svým technickým vybavením. Na závěr musím 
poděkovat městu Karlovarskému kraji a Léčebným lázním, které nám během osm-
nácti let pomáhaly.                                                                                (Jan Harvánek)

Muzikanti z Úpice roztančili kolonádu
Dechový orchestr ZUŠ A. M. Buxton z Úpice již po druhé v rámci své účasti 
na festivalu dechovek v Březové na Sokolovsku zavítal do Mariánských Lázní.  
V orchestřišti na kolonádě se v neděli 24. června rozezněly a přihlížející divá-
ky roztančily chytlavé skladby. Choreografií přispěly tanečnice ze ZUŠ A. M. 
Buxton pod vedením Dagmar Kašparové.

Program byl pestrý a zajímavý pro posluchače i pro samotné muzikanty. Kromě 
znělky orchestru od Rudolfa Koudelky zazněla například skladba Vilém Tell od 
Giachimo Rossiniho za doprovodu sólisty na marimbu Galop Hynka Pacáka, který 
letos získal 2. cenu v celostátní soutěži ve hře na bicí nástroje. Muzikanti vzdali 
také hold Waldemaru Matuškovi se směsí melodií s názvem Vzpomínka na Waldu. 
Se zpěvem zazněly písně Tenkrát na západě, Tell him a O muzikantech. Soubor byl 
založen v roce 1990 jako školní orchestr. Hudebníci i mažoretky pravidelně repre-
zentují školu na přehlídkách a soutěžím v České republice i v zahraničí. Opakovaně 
se účastní soutěží ve Švédsku, Francii, Norsku, Německu, Rakousku, Slovensku, 
Belgii a Itálii. Dirigentem orchestru je Zdeněk Tlučhoř, rodák z Kolína. S Karlo-
varským krajem ho pojí mnoho vzpomínek a událostí. Dlouhou dobu žil v Chebu.  
V roce 1958 patřil mezi 7 zakladatelů Mládežnického dechového orchestru při Li-
dové škole umění Jindřicha Jindřicha v Chebu, tehdy pod vedením Václava Kučery. 
Od svého založení sbíral soubor přezdívaný Kučerovci ocenění u nás i v zahraničí. 
Díky výjezdům a vystupování po celém světě vznikla myšlenka založit roku 1970 
vlastní chebský festival dechových nástrojů - dnešní FIJO. Kromě této významné 
události stál Zdeněk Tlučhoř také u zrodu březovské dětské dechovky v roce 1967, 
je dlouholetým kapelníkem Koletovy hornické hudby ve Rtyni v Podkrkonoší a do 
nedávna byl ředitelem ZUŠ A. M. Buxton v Úpici.                     (Mirka Tlučhořová)

Divadelní galerie láká
Divadelní galerie Městského divadla Mariánské Lázně je stále při-
tažlivější. To potvrzuje i rostoucí účast na pravidelných akcích – od  
tradičních vernisáží až po novinky jako například Divadelní tančír-
na - pečlivě připravovaných Evou Smejkalovou z obchodního oddělení 
mariánskolázeňského Kulturního a informačního servisu.

Ta dovede přilákat právě do Městského divadla Mariánské Lázně přední výtvar-
níky. Od úterý 10. července až do poloviny srpna patří mariánskolázeňská divadelní 
galerie malířskému dílu Ladislava Šauera. Jeho živou hru barev v přírodě si nedejte 
ujít. Hudební doprovod žáků Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mari-
ánské Lázně pozvala Eva Smejkalová na vernisáž jako vždy. Divadelní tančírna  
v Divadelní galerii nemusí být nutně jen titul odehraný na jevišti divadla,  může to 
být  místo, kde se lidé rádi potkávají, aby zapomněli na starosti každodenního živo-
ta. Uprostřed působivého výtvarna.                                                    (Václav Větrovský)

4. Ezoterický večer a individuální PC kurzy v knihovně
Polovina prázdnin je skoro za námi a my vám přinášíme informace o srpnovém 
programu v knihovně. Na co se tedy můžete těšit?
• 4. ezoterický večer v knihovně s Evou Rozsypalovou (regres-
ní terapeutkou ze SR) Propojení duchovních pravd se životem 
– Příběhy z regresní terapie. 16. srpna ve čtvrtek od 19:00 v před-
náškové místnosti, 1. patro. Vstupné 100 Kč. 

Pojďme se společně potkat a užít si příjemný letní večer s poučnými životními 
příběhy z terapie, kterou regresmanka provádí bezmála 20 let. O pauze si vychutná-
me malé občerstvení s pěkným výhledem do parku z malebného balkónu. Vstupen-
ky lze zakoupit předem v dospělém oddělení i přímo na místě. Počet míst je omezen. 
• Individuální PC kurzy, kdykoliv dle vašich potřeb a možností. Cena 100 Kč 
/ 1 hod. Začali jsme již 2. července a stále úspěšně pokračujeme, stačí si domluvit 
konkrétní datum a čas dle vaší potřeby ve studovně u knihovnic. Pokud budete mít 
vlastní PC, bude to jedině výhoda. K dispozici ale samozřejmě jsou i PC knihovny. 
Lektorkou je Klára Jakubková, která vám připraví učební látku na míru dle vašich 
požadavků v rámci našich možností. Cena 1 hod. / 100Kč. Společně se můžete 
zlepšit nejen v práci na PC, ale také například s mobilním telefonem či tabletem.
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Marjánek na soustředění v Pavlovicích. Foto archiv souboru

Čestný občan města Alexandr Smutný. Foto archiv akordeonového orchestru

ZPRÁVY Z KULTURY

Ředitel muzea Jaromír Bartoš zahajuje výstavu mariánskolázeňských malířů. Foto David Kurc

Mariánskolázeňští výtvarníci se poprvé představili
Vernisáž zajímavé výstavy děl mariánskolázeňských malířů konce 19. a 1. poloviny 20. století se konala 28. 
května v městském muzeu. Jedna z jejích realizátorů Marie Plešáková, která po úvodních slovech ředitele 
Jaromíra Bartoše celou výstavou provázela, přiblížila čtenářům podrobnosti.

Jak vznikla idea věnovat se mari-
ánskolázeňským výtvarníkům? – Idea 
se zrodila v hlavě pana ředitele, který se 
rozhodl věnovat se letos k 200. výročí lá-
zeňství Mariánským Lázním, proto tedy 
domácí umělci, zejména ti, kteří tvořili 
před 2. světovou válkou. Je to ale jejich 
výběr, někteří ještě zůstali v depozitá-
ři. - Byli slavní? Věděl o nich svět? –  
„O některých ano, například Marie Zic-
klerová, Norbert Hochsieder, který spo-
lečně s Franzem Leu a Ludwigem Leu 
vystavoval v roce 1912 na Panoramě, 
ale někteří známí nebyli, a kdybychom 
tu neměli jejich díla, zapomnělo by se 
na ně. O to, že se o nich ví, se zasloužil 
Richard Švandrlík, v Hamelice je o kaž-
dém alespoň zmínka.“ Výstava je první 
svého druhu, většina z nás jména autorů, 
jejichž díla zaplnila Galerii Goethe, asi nikdy neslyšela. Marie Zicklerová zachycovala zasněženou krajinu, městskou architek-
turu, zajímavostí je její vítězství v bobových závodech v roce 1908. Bernhard Zickler se věnoval chebské lidové architektuře  
a krojům. Na vystavovaných obrazech si s nostalgií můžete prohlédnout Mariánské Lázně minulého století, přírodu a okolí. 
Všechna díla mají na první pohled patrnou lásku ke krásnému, mnohdy rodnému městu. Výstava potrvá do konce měsíce. 

(Jana Drahokoupilová)

Potlesk pro Alexandra Smutného    
Alexandr Smutný je dirigentem a  zakladatelem Akordeonového or-
chestru, který existuje již od začátku jeho pedagogického působení  
v Mariánských Lázních v roce 1962. S tímto orchestrem patří mezi 
špičku ve své kategorii v České republice.

V zahraničí sklízel mariánskolázeňský orchestr úspěchy na soutěžích, fes-
tivalech a koncertních turné například v Německu, Belgii, Jugoslávii, Bul-
harsku, Francii, Andoře, Španělsku, Itálii, Irsku, Chorvatsku, v Mexiku, na 
ostrově Réunion v Indickém oceánu a v dalších zemích. Česká hudebnost 
pak opakovaně dobývala Mexiko. Většina účastníků tam letěla na měsíční 
turné poprvé, ale nechyběli ani neúnavní akordeonisté, pilíře orchestru, kteří 
letěli potřetí. Hráli též u Pacifiku, kde bylo vedro kolem 40°C. Česká hudba 
byla vždy oceněna nekonečným potleskem. Naši byli ozdobou na Festiva-
lu de Almas 2014 a ve městě Oaxaca měli dokonce dva koncerty – benefiční 
pro chudobinec a druhý pro veřejnost. Píše se o nich v mexických novinách. 
Překrásný večerní koncert na náměstí v Acambaro byl opět veleúspěšný, jako 
všechna vystoupení Orquesta de Acordeones de la Rep. Checa. Přítomen byl  
i český velvyslanec Hladík z ambasády v Mexico City. Srdečně děkoval za skvě-
lou reprezentaci ČR a všechny pozval na večeři spolu s dvaceti hosty z místní 
radnice. Nechyběl ani ohňostroj. Právě v den, kdy zakladatel orchestru a dirigent 
Smutný oslavil své 73. narozeniny. Právem byl Alexandr Smutný v letošním 
roce jmenován čestným občanem Mariánských Lázní.          (Václav Větrovský)

Marjánek vám přeje krásné prázdniny
Konec školního roku oslavil folklorní soubor Marjánek buřtováním na 
Prelátu. Jako každý rok se sešli starší, mladší i nejmenší členové sou-
boru. A že měli, co oslavovat! 

Soubor má za sebou další úspěšný školní rok plný tréninků, vystoupení a společ-
ného dovádění. Někdy to bylo náročnější, ale za ty krásné chvíle to stálo. Jak jsme 
vás již informovali, připravil Marjánek pro své členy na začátku června zelenobílé 
soustředění plné her a tance v Pavlovicích, během kterého se připravoval i na sobotu 
16. června, kdy byl soubor pozván na Zámecký jarmark do Lázní Kynžvart. Sobotní 
oslavy se konaly přímo v areálu zámku Kynžvart. Trh s tradičním zbožím doplnil 
rozmanitý kulturní program, kterého se zúčastnil nevelký počet tanečníků a muzi-
kantů z Marjánku. Předvedli několik starších tanců a také nové pásmo „Husičky“.

Soubor Marjánek teď čekají dva měsíce prázdnin – všem malým i velkým přeje-
me krásný čas, a protože přípravy našeho Marjánského podzimu jsou v plném prou-
du, již teď si datum zapište do kalendáře 13. – 16. září. Až za dva měsíce nebudete 
vědět, jak dál, rádi vás uvidíme nejen na festivalu, ale i na zkouškách souboru na 
začátku září v Dráčku. Pěkné prázdniny! Sandra

INZERCE, REKLAMA, 
PARTNERSTVÍ TVML

B 602432743, e-mail: chlad@tvsat.cz
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Žáci, kteří vybojovali postup do závěrečného kola. Foto archiv ZŠ.

Vítěz Gagarinova poháru Jiří Sekáč. 
Foto Jiří Škroch

SPORTZPRÁVY ZE SPORTU

Hromadné cvičení mužů na 16. všesokolském sletu. Foto Hana Knárová

Na XVI. všesokolském sletu nechyběli 
ani mariánskolázeňští sokolové

Česká republika má za sebou největší sportovní událost letošního roku. V rámci oslav 100. výročí založení 
Československa se do Prahy slétly tisíce sokolů na 16. všesokolský slet. Program zakončilo hromadné cvičení 
na ploše sporotvního stadionu v Edenu, při kterém se vystřídalo 15 tisíc cvičenců. Dva sokolové reprezento-
vali i Mariánské Lázně.

Vyvrcholením programu, který  
v Praze probíhal od 1. do 6. červen-
ce byla hromadná cvičení. Soko-
lové připravili pro diváky celkem 
jedenáct skladeb. „Byla to pove-
dená oslava sokolské myšlenky  
i důstojný příspěvek k oslavám 100. 
výročí samostatné republiky. Cvi-
čenci si to užívali a skvělé reakce 
publika byly sladkou odměnou za ty 
nervy a úsilí. Sokolové ukázali, co 
v nich je,“ říká náčelník České obce 
sokolské Petr Svoboda, který měl 
program na starosti. V pražském 
Edenu se představili sokolové nejen 
z České republiky, ale i ze Sloven-
ska, USA, Kanady, Austrálie, Bra-
zílei či Německa, nebo Rakouska. 
O bližší dojmy se podělil jeden  
z mariánskolázeňských sokolů Pa-
vel Knára. 

Kolikátý to pro Vás byl slet?  
Byl jsem poprvé a doufám, že ne naposledy. Snad se mi podaří do příště zapojit daleko více lidí. Ostatně ve své rodině už 

jsem začal.
Víte, kolik sokolů se zúčastnilo tohoto sletu z Mariánských Lázní a Karlovarského kraje? 
Karlovarská župa odcestovala několika autobusy, z Mariánských Lázní jsme za Sokol nacvičovali pouze dva - já a Robert 

Kalina. Jako hosté sletu cvičili svou skladbu i členové místní České asociace Sport pro všechny.
Všesokolské slety nahradily v určité době spartakiády, jak to bylo? 
Tradice sokolských sletů sahá do roku 1882. Od té doby se konaly pravidelně až do roku 1938, kdy na znamení jednoty  

a odporu proti nacismu cvičilo skladbu mužů najednou 30 tisíc sokolů. Po obsazení Německem byl Sokol perzekuován, až 
byl v roce 1941 poprvé úplně rozpuštěn. Další slet se pak konal v roce 1948, kdy pochodující sokoli odmítli pozdravit nového 
prezidenta Gottwalda a provolávali slávu bývalému prezidentovi Benešovi. Za toto přišla odezva v podobě druhého rozpuštění, 
tentokrát  ale na dlouhých 41 let. Slety se dál pořádaly v zahraničí a u nás je nahradily spartakiády, kde se však jednalo pouze 
o tělovýchovu. Sokol se kromě tělovýchovy zabývá i kultivací člověka jako takového. Narozdíl od spartakiády si účastník sletu 
hradí téměř vše sám: pronájem tělocvičen na nácvik, úbory, sletový průkaz, ubytování atd. 

Byl 16. všesokolský slet něčím výjimečný?
Za výjimečnost považuji sté výročí Československa, na jehož vzniku měl Sokol nemalý podíl. V roce 1924 prohlásil prezident 

Masaryk, že „bez Sokola by nebyly legie, bez legií by nebyla republika.“ To podtrhla i československá skladba s názvem Spolu.
Co pro Vás z celého programu bylo největším zážitkem? 
Nikdy jsem se nesetkal s takovou sounáležitostí a ohleduplností u takového množství lidí. Například při každodenní čtyřiceti-

minutové cestě v tramvaji přeplněné Sokoly zůstala vždy řada sedadel neobsazena - mladší je uvolnili starším, nejstarší muži ale 
pouštěli sednout ženy a ty zas tyto dědečky. Nebo šatny - jako šatny sloužily tělocvičny, kde se naráz převlékalo 2000 cvičenců 
a kde se nechávaly volně ložené všechny osobní věci (klíče, peněženky, telefony) a z této nezamčené tělocvičny si večer po 
nácviku každý své věci odnesl. Pokud vím, neztratilo se nic.

Příští, v pořadí 17. všesokolský slet je plánován za šest let v roce 2024.                                         (Jiří Škroch)

Hokejista Sekáč 
přívezl Gagarinův 

pohár pro vítěze KHL
Odchovanec místního hokejového klu-
bu a nyní hráč ruského AK Bars Ka-
zaň Jiří Sekáč přivezl 20. června do 
Mariánských Lázní Gagarinův pohár 
pro vítěze Kontinentální hokejové 
ligy. Po Stanleyovu poháru z kanad-
sko-americké NHL se jedná o druhou 
nejcennější hokejovou klubovou trofej.

Český reprezentant chtěl pohár na ma-
riánskolázeňském zimním stadionu ukázat 
především mladým hokejistům, aby vě-
děli, kam až může vést cesta z místa, kde  
s hokejem sám před třiadvaceti lety začí-
nal. „Já jsem tady hokejově vyrůstal od tří 
let do nějaké třetí třídy, takže jsem tady 
toho zažil hodně a hlavně tedy ty začátky, 
na které vzpomíná asi úplně každý,“ uvedl 
lázeňský odchovanec Jiří Sekáč.

V historii KHL je teprve devátým 
českým hokejistou, kterému se povedlo 
Gagarinův pohár získat. Co se honí v hla-
vě hráči, který jako žák v Mariánských 
Lázních s hokejem žačínal a nyní stojí 
vedle poháru pro vítěze Kontinentální 
hokejové ligy, prozradil šestadvacetiletý 
útočník ruského AK Bars Kazaň. „Je to 
zvláštní pocit, když člověk začíná hrát, 
tak se samozřejmě vidí se Stanley Cupem 
a kdo ví, kde ještě, ale potom, když začne 
hrát třeba mezi chlapama, tak trošku vy-
střízliví a zjistí, že se to nepoštěstí úplně 
každému něco vyhrát,“ přiblížil Sekáč.

Mariánskolázeňský odchovanec byl 
v uplynulé sezóně nejproduktivnějším 
hráčem ruského celku. Držitel Gagari-
nova poháru říká, že za dnešní úspěchy 
vděčí i přísným rodičům, kteří ho od 
mala vedli k poctivosti. Hokejový tre-
nér Petr Neč na Jiřího Sekáče vzpomíná 
jako na kluka, který měl talent od Boha. 
„On hlavně na tom talentu pracoval. 
Někteří hráči, kteří mi prošli pod ruka-
ma, tak na talent zhřešili a dopadli, jak 
dopadli, ale Jirka právě díky tomu talen-
tu na sobě ještě víc pracoval a tohle je 
logické vyústění,“ okomentoval vítěz-
ství v KHL Sekáčův někdejší trenér. Pro 
Mariánské Lázně může být příslibem, 
že v této hokejové generaci se dokáza-
li prosadit i další lázeňští odchovanci. 
„Další vynikající výsledek uplynulé se-
zóny byl úspěch Dominika Kahuna, kte-
rý byl stříbrný na olympiádě a zároveň 
potřetí obhájil titul v německé hokejové 
lize a v neposlední řadě úspěch Jakuba 
Fleka, který pomohl Energii Karlovy 
Vary k postupu do hokejové extraligy,“ 
dodal předseda HC Mariánské Lázně, 
Karol Greizinger.               (Jiří Škroch)

Úšovičtí žáci obsadili ve Street Hockey Cupu 3. místo
25. května se žáci 5. – 7. tříd ZŠ Úšovice zúčastnili Street Hockey Cupu, který se konal na zimním stadionu v Tachově. 
Street hockey je modifikovaná hra hokejbalu, kde se hraje bez brankářů, nebruslí se, ale běhá a místo puku se hraje s umělo-
hmotným míčkem. Každé družstvo má v poli 3 hráče. ZŠ Úšovice obsadila 3. místo.
ZŠ ÚŠOVICE 4:3 ZŠ TACHOV (HORNICKÁ)
ZŠ ÚŠOVICE 1:4 STŘÍBRO
ZŠ ÚŠOVICE 6:3 ZŠ BĚLÁ NAD RADBÚZOU
ZŠ ÚŠOVCE  2:4 ZŠ PLANÁ 
Postup do závěrečného kola v Plzni, které se bude konat v září, 
vybojovali tito žáci: Jindřich Brill, Karel Mora, Patrik Šuta, Jind-
řich Dlesk, Jakub Mařík, Josef Hornák, David Kodajek. Jsem moc 
rád, že jsme se opět po roce mohli zúčastnit tohoto projektu - jako 
jediní z Karlovarského kraje. Žáci si turnaj užili, vstřelili mnoho 
gólů a celkově zanechali pěkný herní dojem. Touto cestou jim pa-
tří pochvala za vzornou reprezentaci školy.           (Vladimír Kafka)
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SPORTZPRÁVY ZE SPORTU

Michal Nevrklo. Foto archiv

Účastníci běhu. Foto archiv ZŠ.

Kategorie ženy: klečící Peterková Petra, stojící zleva: Rubanická Jarka, Tonarová Vlaďka, 
Chalupová Petra

Děti s Kirillem Kožuchovem a vedením DD před klubovnou. Foto archiv RGCML.

Děti z dětského domova hrají golf
Na konci školního roku již po páté navštívily 25. června děti z Dětského 
domova v Mariánských Lázních Royal Golf Club Mariánské Lázně. 

Připravili jsme pro ně zajímavý program, který zahájil organizátor akce viceprezi-
dent RGCML Kirill Kožuchov. Děti začaly svůj golfový zážitek prohlídkou našeho 
historického hřiště, poté proběhl na driving range dvouhodinový trénink pod dohle-
dem našich profesionálních trenérů Oldřicha Nechanického, Petra Budky a Oldřicha 
Nechanického jr. Během tréninku bylo pro všechny zajištěno občerstvení all inclu-
sive. Poté následoval oblíbený golfový turnaj na devítijamkovém hřišti chip & putt  
a nakonec byl pro sportovce přichystán oběd v klubovně, kde byly vyhlášeny výsled-
ky turnaje a každý z účastníků dostal na památku dárky. Ředitelce dětského domova 
Ivaně Dudarcové předal Oldřich Nechanický krásný golfový obraz a my jsme dostali 
od dětí nejen jejich dobrou náladu, ale i velké poděkování za krásný výlet do světa 
golfu. Akci podpořila společnost Lotus Development s.r.o.             (Kirill Kožuchov)

Lázeňský pohár v elektronických 
šipkách zná své vítěze

V sobotu 16. června se uskutečnil v Bowling baru Dyleň Lázeňský pohár v elek-
tronických šipkách. Přihlásilo se 42 mužů a 18 žen. Šipkaři si nepřijeli zahrát 
pouze z Mariánských Lázní, ale z celého Karlovarského kraje. 
Taky přijeli Jan Hlaváček a Vlaďka Tonarová z Příbrami a dokonce si přijel zahrát 
i jeden šipkař z Rumunska. Organizátor Jan Jadlovský  touto cestou děkuje všem 
partnerům turnaje, hráčům a hráčkám za vynikající výkony. Obsluze pak za profe-
sionální  přístup.                                                          (Jan Jadlovský)

 

 Kategorie mužů:
  1. Hlaváček  Jan (Příbram)
  2. Korčok David (Mariánské Lázně)
  3. Šťastný Jan (Cheb)
  4. Boško Jan (Mariánské Lázně)
  Kategorie dvojic:
  1. Hlaváček Jan (Příbram) + Jadlovská Eliška (Mariánské Lázně)
  2. Švehla Jaroslav (V. Hleďsebe) + Tomany Roman (Mariánské Lázně)
  3. Tunkyv Štěpán (Ostrov) + Páník Martin (V. Hleďsebe)

Oddíl juda založil v Mariánských 
Lázních Michal Nevrklo

Už se to tak někdy stane, že na škole bývá někdo za otloukánka, na 
kterého si každý dovolí. To byl případ i Michala Nevrkla. 

Jako synovi kulaka mu bylo umožněno jít pouze na hor-
nické učiliště v Ostravě. To se psal začátek padesátých 
let. Kdesi se dozvěděl o zázračném bojovém umění 
jiu-jitsu. To by mohlo být ono, zajásal. Chyběla mu 
ale pořádná sportovní figura, začal proto chodit 
alespoň do zápasnického oddílu. Po vyučení šel 
na střední hornickou školu a po ní na vojnu do 
Tábora. Tam už se díky aktivitě jednoho důstoj-
níka začal učit něco ze sebeobrany. Vojna skon-
čila a začalo dojíždění na motorce do Karlových 
Varů, kde byl pod Rudou hvězdou oddíl juda. Tam 
mu doporučili, aby si ho založil i v Mariánských 
Lázních. Ve městě fungoval oddíl těžké atletiky, 
přibrat judo nebyl problém. Nevrklo byl ale jedi-
ný opravdový zájemce. Kolem roku 1960, to už 
se trénovalo místo v Tržnici v Ekonomické škole 
v Lužické ulici, se utvořila skupina, která se poz-
ději stala páteří oddílu. Začalo se jezdit na soutěže a předváděly se ukázky juda.  
V roce 1962, když se konal filmový festival v K. Varech, měli herci akci na Golfu. 
Tam zhlédli místní judistickou exhibici. Miloš Kopecký se tehdy vyjádřil, že judo 
je sport, kde se lítá luftem. Už normálně fungovaly skupiny žáků, dorostenců a do-
spělých a přišly i dílčí úspěchy na různých soutěžích. V roce 1966 prodělal Nevrklo 
vážný pracovní úraz. Po dlouhé rekonvalescenci se k judu už nevrátil. Vždycky 
ale tvrdil, že mu judistická průprava pomohla jak fyzicky, tak psychicky v mno-
ha těžkých životních situacích, bez ohledu na to, že nedosáhl mimo založení juda  
v Mariánských Lázních žádných významných sportovních výsledků. Lázeňští judis-
té na Michala Nevrkla nezapomněli, pokaždé když bylo kulaté výročí vzniku oddí-
lu, byl zván na posezení. Vždycky rád přišel. V posledních letech po přestěhování 
do Úšovic byl vítaným hostem v Šenku u kovárny. S tamním osazenstvem chodil 
vcelku pravidelně hrát petánque do parku u Ferdinandova pramene. V tomto kolek-
tivu platil za dobrého parťáka. V pondělí 11. června Michal Nevrklo zemřel. Bylo 
mu 82 let.                                                                                               (Josef Milota)

T-Mobile Olympijského běhu se 
zúčastnilo 150 úšovických žáků

V roce 1894 byl založen Mezinárodní olympijský výbor a od těch dob 
se tento den slaví po celém světě jako Olympijský den. Cílem je moti-
vovat lidi, aby tento den oslavili pohybem. 

Společnými silami se podařilo rozběhnout v minulém roce 76 385 běžců po celé 
České republice! Naše škola za svůj aktivní přístup k této akci obdržela od Českého 
olympijského výboru čestné uznání za organizaci akce ve škole. V letošním roce 
se žáci naší školy ZŠ Úšovice zúčastnili T-Mobile Olympijského běhu již podruhé,  
a to žáci třetích a čtvrtých tříd, tedy celkem 150 žáků. Organizace se jako vloni ujala 
paní učitelka Jana Klečková. Myslím, že se akce vydařila. Děkujeme hlavním orga-
nizátorům za balíček pro zdárný průběh akce.                                   (Alena Hálová)

Kategorie žen:
1. Tonarová Vlaďka (Příbram)
2. Rubanická Jarka (Velká Hleďsebe)
3. Chalupová Petra (Velká Hleďsebe)
4. Peterková Petra (Ostrov)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ 
PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ

n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30, 15:00 
 Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského  
 symfonického orchestru
n  SUMMER BEAT PARTY 2018, 21:00 
 Mariánské Lázně D-Club Dyleň, Taneční párty

n  DUDÁCI Z ČESKÉHO LESA, 19:30 - 21:00  
 Mariánské Lázně Dům Chopin, 3. část cyklu „  
 Letní setkání u Chopina“
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30 Kolonáda  
 Mariánské Lázně, Západočeského 
 symfonického orchestru
n  Děsivé dědictví, 19:30 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Horor / drama / mysteriozní,  
 USA, 2018, 126 min., titulky

n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30, 15:00  
 Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského  
 symfonického orchestru
n  DĚSIVÉ DĚDICTVÍ, 17:00 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Horor / drama / mysteriozní,  
 USA, 2018, 126 min., titulky
n  MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Muzikál,  
 USA, 2018, 114 min., titulky

n  DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 17:00 
 Městské divadlo Mariánské Lázně - Divadelní  
 galerie, prohlídka
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30, 15:00   
 Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského  
 symfonického orchestru
n  MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB: 
 „LENINGRADŠTÍ KOVBOJOVÉ DOBÝVAJÍ  
 AMERIKU“, 22:00 Mariánské Lázně areál  
 Arnika u Kolonády, Letní kino na Arnice 

n  SWING & RAGTIME, 19:30 - 21:00 Městské  
 divadlo Mariánské Lázně, stylový vícehlasý  
 jazzový zpěv 
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 15:00 Kolonáda  
 Mariánské Lázně, Západočeského 
 symfonického orchestru

n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 15:00 Kolonáda  
 Mariánské Lázně, Západočeského 
 symfonického orchestru

n  HOUSLOVÉ MISTROVSKÉ KURZY, 
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský
 dům Casino, Koncert Západočeského  
 symfonického orchestru

n  KONCERT BAROKNÍ HUDBY, 19:30  
 Mariánské Lázně Římskokatolický děkanský  
 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Georg 
 Philipp Telemann, Antonio Vivaldi - Čtvero  
 ročních období

n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30, 15:00 
 Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského  
 symfonického orchestru

n  DIVADELNÍ TANČÍRNA, 19:30 Městské  
 divadlo Mariánské Lázně - Divadelní galerie,  
 příjemné posezení v divadelní galerii s hudbou 
 a tancem
n  KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30, 15:00 
 Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského  
 symfonického orchestru
n  MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB: „DOKUD NÁS  
 SVATBA NEROZDĚLÍ“, 22:00 Mariánské  
 Lázně areál Arnika u Kolonády, Letní kino na  
 Arnice promítá francouzskou komedii

n  KYTICE OPERETNÍCH MELODIÍ, 
 19:30 - 21:00 Městské divadlo Mariánské  
 Lázně, Komponovaný večer s krásnými 
 áriemi z operet a muzikálů

n  HOUSLOVÉ MISTROVSKÉ KURZY, 
 19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský  
 dům Casino, Koncert Západočeského 
 symfonického orchestru

SOBOTA  21.7. 

NEDĚLE  22.7. 

PONDĚLÍ  23.7. 

ÚTERÝ  24.7. 

STŘEDA  25.7. 

ČTVRTEK  26.7. 

PÁTEK  27.7. 

SOBOTA  28.7. 

PONDĚLÍ 30.7. 

ÚTERÝ 31.7. 

STŘEDA 1.8. 

PÁTEK 3.8. 

VÍCEDENNÍ SPOLEČENSKÉ 
UDÁLOSTI
n  20.7. - 21.7., MAMMA MIA! HERE WE GO  
 AGAIN, 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia  
 3D, Muzikál, USA, 2018, 114 min., titulky
n  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ  
 DOVOLENÁ 3D, 15:00 Mariánské Lázně  
 Kino, Animovaná komedie, USA, 2018, 
 87 min., české znění
n  19.7. - 22.7., MAMMA MIA! HERE WE GO  
 AGAIN, 17:00 Mariánské Lázně Kino, 
 Muzikál, USA, 2018, 114 min., titulky
n  9.7. - 22.7., KAPSA PLNÁ POHÁDEK - 
 17. ročník, Mariánské Lázně Dům Chopin,   
 Dětská akce pořádaná formou open-air 
 divadelní scény
n  24.7. - 25.7., ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ,  
 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,  
 Drama / komedie, ČR, 2018, 96 min.
n  26.7. - 27.7., CHATA NA PRODEJ, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie /  
 drama, ČR, 2018, 77 min.
n  28.7. - 29.7., CHATA NA PRODEJ, 17:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie /  
 drama, ČR, 2018, 77 min.
n  28.7. - 29.7., HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:  
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D, 15:00
 Kino Slavia 3D, USA, 2018, 87 min.
n  28.7. - 29.7., MAMMA MIA! Here we go  
 again, 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia  
 3D, Muzikál, USA, 2018, 114 min., titulky
n  28.6. - 29.7., MALÍŘI Z MARIÁNSKÝCH  
 LÁZNÍ, 9:30 - 17:30 Městské muzeum -  
 Galerie Goethe, Výstava v Galerii Goethe
n  30.7. - 31.7., HOTEL ARTEMIS, 19:30  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční / krimi  
 / sci-fi, Velká Británie, 2018, 93 min., titulky
n  30.7. - 31.7., NEŽ PŘIŠLA BOUŘE, 17:00  
 Kino Slavia 3D, Akční / romantický / drama /  
 thriller, USA, 2018, titulky
n  1.8. - 2.8., KOLONÁDNÍ KONCERT, 15:00  
 Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského  
 symfonického orchestru
n  10.7. - 15.8., MOJE RODNÁ VYSOČINA,  
 Městské divadlo Mariánské Lázně - Divadelní  
 galerie, Výstava

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

SRPEN	2018

Západočeský	symfonický	orchestr	Mariánské	Lázně	-	přehled	koncertů

Předprodej	vstupenek:		
MĚSTSKÉ	INFOCENTRUM	–	dům	Chopin,	Hlavnı	́47,	Mariánské	Lázně,	tel.	354	622	474,	CK	Cup	Vital	–	tel:	354	546	217,	

INFOCENTRUM	KOLONÁDA	-	kolonáda	Mariánské	Lázně,	tel.	354	655	510
nebo	hodinu	před	začátkem	koncertu	u	večerní	pokladny	ve	Společenském	domě	Casino	nebo	v	Městském	divadle	v	Mariánských	Lázních

Západočeský	symfonický	orchestr	o.p.s.,	Hlavnı	́47,	353	01	Mariánské	Lázně,	tel:	354	622	141,	Fax:	354	625	641,	zso@zso.cz,	www.zso.cz

 

...	od	r.	1821

 Změna	programu	vyhrazena!

www.zso.czZměna	programu	vyhrazena!

pátek	3.	srpna	2018	–	Společenský	dům	Casino	–	19.30	hodin

HOUSLOVÉ	MISTROVSKÉ	KURZY
slavné	houslové	koncerty	v	podánı	́mladých	virtuózů	z	celého	světa
P.	I.	Čajkovskij,	H.	Wieniavski,	M.	Bruch,	F.	Mendelsohn-Bartholdy
Maurizio	Sciaretta	(Itálie)	a	Jitka	Hosprová	–	lektoři,	Jan	Mikoláš	–	dirigent

pátek	10.	srpna	2018	–	Společenský	dům	Casino	–	19.30	hodin

MOZART	A	HAYDN
	Wolfgang	Amadeus	Mozart	-	Symfonie	č.	36	C	dur	„Linecká“	KV	425
J	oseph	Haydn	-	Symfonie	č.	45	fis	moll	„Na	odchodnou“	Hob.	I/45
	Martin	Peschıḱ	–	dirigent		

pátek	17.	srpna	2018	–	Společenský	dům	Casino	–	19.30	hodin

CHOPINŮV	FESTIVAL	–	ZAHAJOVACÍ	KONCERT	
Fryderyk	Chopin	–	Koncert	pro	klavír	a	orchestr	e	moll	op.	11
Felix	Mendellsohn-Bartholdy	–	Symfonie	č.	4	A	dur	op.	90	„Italská“
klavıŕ	–	Piotr	Pawlak	(Polsko),	dirigent	–	Pasquale	Veleno	(Itálie)

sobota	25.	srpna	2018	–	Společenský	dům	Casino	–	19.30	hodin

CHOPINŮV	FESTIVAL	–	ZÁVĚREČNÝ	KONCERT	
Fryderyk	Chopin	–	Koncert	pro	klavír	a	orchestr	č.	2	f	moll	op.	21
Antonín	Dvořák	–	Symfonie	č.	7	d	moll	op.	70
klavıŕ	–	Rémi	Geniet	(Francie),	dirigent	–	Bartosz	Zurakowski	(Polsko)

středa	29.	srpna	2018	–	Kolonáda	–	19.00	hodin
LETNÍ	GALAKONCERT	NA	KOLONÁDĚ		
KONCERT	VĚNOVANÝ	100.	VÝROČÍ	ZALOŽENÍ	ČESKOSLOVENSKÉ	REPUBLIKY
Antonín	Dvořák,	Bedřich	Smetana,	Zdeněk	Fibich
Karolıńa	Z� molıḱová	–	soprán,	Martin	Peschıḱ	–	dirigent

KOLONÁDNÍ	KONCERTY
středa 1. 8. od 15:00 hod.
čtvrtek 2. 8. od 15:00 hod.
sobota 4. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
neděle 5. 8. od 10:30 hod.
pondělí 6. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
úterý 7. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
středa 8. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
čtvrtek 9. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
pondělí 27. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
úterý 28. 8. od 10:30 hod. a od 15:00 hod.
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INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu 
   z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání). 

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví 
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti. 
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám velkou chalupu, udržovanou, 
vybavenou pohodlím – polosamota v 
CHKO Slavkovský les, na zahradním 
pozemku 5 000 m2. Tel.: 420731194401. 
• Prodám podíl zem. pozemku v kata-
strální oblasti Dolní Kramolín velikosti 
3,2 ha. Pozemek má po celé polovině 
obvodu okresní komunikaci, možnost 
pozdějšího oddělení od celku 19 ha, 
nebo jako investice. Nabídky prosím 
pouze SMS - 774 327 155.
• Prodám 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 domu 
„Rezidence Dvořákova“, Dvořákova 
622,M.L., topeni - elektricky přimotop,-
voda měst. vod. Cena pronájmu 10 000 
Kč/měsíc. Kontakt  602 707 801.

• 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, autodopra-
va, výrobní haly, skladové haly, truhlár-
na, dřevovýroba, dřevoprodej, uhelné 
sklady. Možnost i jednotlivě. Chodová 
Planá, atraktivní lokalita u hlavní silni-
ce. Tel.: 602143327.
• K pronájmu nebytový prostor 31m2, 
Goethovo nám 14. Cena dohodou. 
Tel.:724109062.
• Pronajmu byt 1 + 1 s patrem na spaní, 
Hlavní třída, měsíční nájem 5 800,-Kč + 
energie, kauce. Tel.: 737264264.
VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v 
okolí Chebské. Tel.: 608060230.

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

• Cestovní agentura hledá řidiče sk. B a 
D – na brigádu. Tel. 724109062.
• Stavební společnost Luxury Home 
s.r.o., se sídlem v Mariánských Lázních 
hledá do pracovního poměru hlavní 
účetní, min. 3 – letá praxe v účetnictví, 
nástup dle dohody, kontakt: info@vdo-
group.cz

• 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. 

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• 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 nerozhodu-
je. Hlídám i o prázdnnách trvale. Cena 
dohodou. M.L. a okolí. Tel..777513445
• Malířské a natěračské práce. Tel. 
730615052,

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím dívčí kolo na 9 let cca za 
500,-Kč. Tel.:722696222.
• 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 novou barevnou tiskár-
nu, nepoužitou, HP JET 2130. Tel. 
775172616. Cena 1900 Kč.

OSTATNÍ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Společenství nájemníků Ruská 494/19 
nabízí zeď otočenou na sever k použití 
na reklamu. Je vidět z dálky. Podmínky 
dohodou. Tel.:605288641..
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor 
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i 
začínající), kteří by si s námi chtěli za-
zpívat. Tel.:732448400. 
• Daruji černé pianino za odvoz. Zn.: 
vážný zájemce. Tel.: 723885034

• 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.

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

SLUŽBY

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

•  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 
80 m2 – 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.

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

• Pronajmu jednomu či dvěma stu-
dentům nebo studentkám zařízenou 
garsonku v Úšovicích. Cena doho-
dou. Tel.: 606665161.

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

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

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

Text inzerátu:
HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 
tel. 605 288 641
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Mezinárodní projekt
Západočeský symfonický orchestr 
Mariánské Lázně v koprodukci s OK 
Production organizuje dirigentské 
kurzy, na které přijedou studenti  
s celého světa do ML a budou účin-
kovat na koncertech s klavírem 26.7. 
a 2.8. a dále na velkých koncertech  
s orchestrem v Casinu 27.7. a 3.8. 

Pedagogicky vede kurzy profesor 
Sciarretta z Itálie. Jedná se o kulturní 
událost s mezinárodním přesahem. 

(Ondřej Krbec, director)
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Zahradní partie
Císař František Josef I. a král Edward VII. před 

hotelem Weimar, při setkání 16. srpna 1904

Hotel Weimar a Hvězda v roce 1907

Řešení:
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Strážce zahrad Priápos (dokončení). Římská tradice podtrhuje groteskní rysy to-
hoto nižšího božstva, které bylo odsunuto do role strašáka v zahradách a na vini-
cích. Priápovy ... (1. tajenka), vyřezávané z fíkového dřeva, a dary, které mu lidé 
přinášeli, byly často jen z vosku. V Malé Asii byl Priápos původně uctívaný jako 
válečník. Héra ho dokonce pověřila, aby  ... (2. tajenka) malého Area. Tím se dostal 
Priápos do okruhu vychovatelů a Area naučil nejprve umění tance a poté i umění 
válečnickému. 

VODOROVNĚ: A. Domácky Olga; slitina mědi a zinku; kout. - B. 1. tajenka. - C. 
Snad; cizokrajná moucha; otevřený turnaj; pouze. - D. Skončení lovu; mořský korýš; 
žvanec tabáku; značka niobu. - E. Sarmat; bratr (básnicky); koupací nádoba; ruský 
vládce. - F. Snížený tón; hostina; český spisovatel knih pro děti; právo odporu. - G. 
Iniciály herečky Jirešové; vzorec chloridu sodného; spojovat kroucením; mužské 
jméno. -  H. Savec podobný žirafě; německá karetní hra; hluboké hlasy; iniciály 
spisovatelky Krásnohorské. -  I. 2. tajenka. - J. Jiráskovo jméno; klece v psinci; 
druh moučníku.
SVISLE:  1. Část vesnice; součástka mající jen dvě elektrody. - 2. Severský paroháč; 
přípravek na smažení; okolo. - 3. Německy „já“; květenství obilí; nahota. - 4. Che-
mické vlákno; blázni. - 5. Slovenské historické území; dětské citoslovce; maďarsky 
„a“. - 6. Hlodavec; vlněná látka; Správa dálkových kabelů (zkratka). - 7. SPZ Olo-
mouce; pracovat na poli; výplň okna. - 8. Posypávat; paznehtník. - 9. Nebo; provdat; 
zkratka abcoulombu. - 10. Směr v buddhismu; moře v severní Evropě; klekání. - 11. 
Slůvko k  vyjádření poměru; jméno herečky Paulové; zařízení na mletí obilí. - 12. 
Písmeno řecké abecedy; chatrná. - 13. Přínos nevěsty do manželství; tretky; v pořád-
ku. - 14. Pobídka; poté; ženy. - 15. Barva zvuku; odkoupení.
Nápověda: Abov, és.
Řešení červnových křížovek:    ...zmocnil se zbroje,  ... štít byl rozdělen
   ... mužská sexualita,  ... zvířecí atributy 
Výherce: pan Bartolomej Bombár
Řešení křížovky posílejte do 5. září 2018 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  SUDOKU Z FINÁLE SOUTĚŽE SUDOKU MEZI ŠKOLAMI

Hotel Weimar-Kavkaz má 
slavnou historii

Stavebníkem dominantní palácové budovy hotelu Weimar byl Franz 
von Klebelsberg. Stavba začala v roce 1818 a byla dokončena v květnu 
1821. 

Původně byl dům dvoupatrový, uvnitř bylo 35 pokojů, 3 kuchyně. Zřízeny stáje 
pro 24 koní a ve dvoře stání pro 10 povozů. Nad hlavním vchodem uprostřed čelní 
fasády byl vyhlídkový balkon. Na dvůr za palácem do svahu plynule navazovaly 
upravené zahrady o rozloze cca 3 700 m2 . Dům byl znám jako Klebelsberkův 
palác, po několika návštěvách výmarského vévody Karla Augusta později přejme-
nován na jeho počest na „Gasthof zur Stadt Weimar“, - zkráceně Hotel Weimar

6. března 1870 koupil hotel Filip Hammerschmid a v roce 1872 jej nechal přesta-
vět.  Filipův syn Josef Hammerschmid v roce 1904 hotel znovu přestavěl ve velko-
rysém stylu pro slavného hosta – anglického krále Eduarda VII., který již předtím  
v hotelu několikrát pobýval. Secesní přestavbu navrhoval vídeňský architekt Arnold 
Heymann a došlo během ní jak ke změnám fasád a rozsáhlým úpravám zahrad, tak 
k výrazné modernizaci interiérů.  

V roce 1945 hotel přejmenovali američtí vojáci na King of England (a okolní 
náměstí na Americké náměstí) a ubytovali se v něm američtí důstojníci. Okolo roku 
1950 převzaly hotel Československé státní lázně a přejmenovaly na Kavkaz (ná-
městí na náměstí Klementa Gottwalda). Nový majitel nechal provést rekonstrukci 
interiérů tak, že došlo k propojení se sousedními domy - Zelený kříž (tehdy Split) 
a Černý orel (tehdy Jitřenka). Celý komplex sloužil do roku 1990 jako lázeňské 
sanatorium, poté krátce opět jako lázeňský hotel, ale 1994 byl uzavřen a opuštěn. 

V lednu 2018 se v zadním křídle hotelu propadly stropy a kvůli narušené statice 
nosných zdí byl v následujících dnech celý zadní trakt stržen k zemi. 
Z významnějších hostů:
• V r. 1821 a poté v r. 1822 zde pobýval Johann Wolfgang Goethe. Na domě bývala 
až do roku 1945 jeho pamětní deska. 
• Karl Augustus, velkovévoda Sasko-výmarský. 
• Edward VII., král Spojeného království zde pobýval 9x.
• 16. srpna 1904 se zde král Edward VII. a císař František Josef I. setkali na slav-
nostní hostině (císař však bydlel jinde).
• V r. 1922 Alexandr I. Karaďorděvič, král Srbů, Chorvatů a Slovinců, s královnou 
Marií, která zde pobývala poté ještě v r. 1926 a v r. 1927. Zdeněk Buchtele (3/2018)


