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NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK pro Mariánské Lázně a okolí

Kolonádu Ferdinandova pramene
oživí historické pítko

Vedle velké rekonstrukce stáčírny minerálních vod se u kolonády Ferdinandova pramene připravuje i další
investice. Město plánuje obnovit pítko pramene Excelsior, které se tu v minulosti nacházelo.

V tomto čísle si přečtete:
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Î

Richarda Švandrlíka zavála do
Mariánských Lázní vojna
Tarify MHD platné od 1. září
O parkovací systém se zajímala
policie
Jednalo se o obnovení
balneologického ústavu
Blíží se Chopinův festival
Zprávy ze sportu a kultury

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 17. srpna 2018
(Příspěvky posílejte do čtvrtka 9. 8. do 12.00 hodin.)

Najdete nás na facebooku
facebook.com/MarianskolazenskeNoviny

Historické pítko pramene Excelsior. Foto odbor investic a dotací MěÚ

Zatímco oprava stáčírny za téměř sto milionů korun se chýlí ke konci a chystá se spuštění provozu, obnova historického
pítka je teprve na začátku. Přesto se již ví, jak by asi mělo
vypadat a jméno kterého pramenu by mělo nést. „Původní
pramen neměl dostatečnou vydatnost. Připojen bude pramen
se složením velice podobným původnímu a ponese název Excelsior II,“ přiblížil Miroslav Míka, radní města.
Vzhled plánované stavby by měl vycházet z historického
pítka. „Zatím není zpracována řádná projektová dokumentace. Bude se pravděpodobně vycházet z původního pítka,
pokud to bude technicky možné a finančně přijatelné,“ uvedl
Jarmil Svoboda z odboru investic a dotací. Projekt je v po-

čáteční fázi. Odbor investic potvrdil, že město již jednalo se
zástupci Léčebných lázní, které jsou majitelem pozemku, kde
by mělo být vybudováno. Dále se společností Bohemia Healing Marienbad Waters, která je investorem probíhající rekonstrukce stáčírny a zároveň držitelem práv na čerpání zdroje
minerální vody Excelsior a také majitelem jímacího zařízení
na pozemku pro pítko. „Bude zadáno zpracování projektové
dokumentace. Tato dokumentace bude muset být v souladu
s dokumentací na úpravu jímací šachty, kterou si nechala
zpracovat firma BHWM,“ přiblížil Svoboda. Přesné náklady
ještě vyčísleny nejsou, ale v rozpočtu na letošní rok je na tuto
akci připraveno pět set tisíc korun.
(Jiří Škroch)

str. 2: Stav chátrajících budov v posledních 15 letech

Víte, kde všude si můžete Mariánskolázeňské noviny zakoupit?

Trafika v úšovické poliklinice • Trafika v Husově ulici • Trafika na Chebské vedle tržnice • Trafika na Chebské vedle Kebabu • Trafika
v Kauflandu • Trafika vedle Zlaté Koule • Trafika vedle optiky na Hlavní ul. • Texaco - čerpací stanice • OMV - čerpací stanice • Zdravotnické
potřeby v Kamenném dvoře • Večerka u zastávky Luna v Úšovicích • Potraviny ve Skalníkově ul. (bývalý Neckermann) • Květinářství vedle Penny
Marketu • Domov pro seniory v Úšovicích • Infocentrum - KIS • Nápoje Svoboda Velká Hleďsebe • Prior Velká Hleďsebe
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PATNÁCT LET STAVEBNÍCH PROMĚN 1. díl
Chátrajících budov ubylo, ale stále zůstávají
TRŽNICE

VOJENSKÝ LÁZEŇSKÝ ÚSTAV

2007 - Na objekt je vydáno stavební povolení (mělo dojít k jeho celkové opravě)
2009 - Objekt změnil před několika týdny majitele, který pokračuje ve stavbě podle původního
stavebního povolení
2013 30.9. - Objekt zkolaudován jako bytový dům. Nyní v provozu.

ROZKVĚT

Foto Jiří Škroch

učinili potřetí a v roce 2009 počtvrté. Letos byl se stejnou žádostí osloven
vedoucí stavebního odboru Jan Panoš, který přidal několik stejně postižených objektů. Sami zjistíte, zda se stav změnil, nebo zůstává stejný.
Takový je stav budov, které sledujeme již 15 let. (Jana Drahokoupilová)

Foto Jiří Škroch

V roce 2003 jsme poprvé prostřednictvím tehdejšího vedoucího stavebního odboru Martina Pospíšila zjišťovali situaci ohledně objektů, které
svým stavem hyzdí město. Po dvou letech v roce 2005 jsme ho opět oslovili, aby aktualizoval své informace z roku 2003. V roce 2007 jsme tak

2003 - 2005 - celý blok - 7 objektů se bude rekonstruovat včetně dostavby ocelového torza
budovy Imperial naproti ZUŠ. Toto stavební řízení ale povede Vojenský stavební úřad, protože
jde o vojenské objekty
2007 - Rekonstrukce a dostavby areálu Vojenského lázeňského ústavu probíhá
2009 - Rekonstrukce areálu byla z důvodů vzniklých na Ministerstvu obrany bohužel těsně před
dokončením přerušena
2018 25.5. - kolaudace všech objektů jako Grandhotel Nabokov. Nyní v provozu

2003 – není sice památka, ale stojí v památkové zóně, má závažně narušené stropy
2009 - po pravidelné kontrolní prohlídce provedené na podzim loňského roku jsme nařídili
zpracování statických posudků a projektu statického zajištění
2014 2.11. - došlo k požáru a zničení celého objektu Rozkvět
2016 - příprava projektu
2017 - příprava projektu
2018 27.6. - vydáno územní rozhodnutí na nový hotel

Foto Jiří Škroch

Foto David Kurc

KAVKAZ

2003 - patří Léčebným lázním a.s.
2007 - vlastník z důvodu plánované rekonstrukce a přestavby celého areálu (Kavkaz, Jitřenka,
Split) zažádal Ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany, žádost ale byla minulý měsíc
zamítnuta
2009 - vlastník nechal zpracovat nový projekt rekonstrukce a přestavby celého areálu, který
respektuje památkovou ochranu, tento projekt byl odsouhlasen památkovou péčí a bylo na něj
vydáno územní rozhodnutí.
2013 - vydané stavební povolení na rekonstrukci objektu
2018 7.1. - došlo ke zřícení zadního traktu objektu, provedena podrobná kontrolní prohlídka,
zajištění části stavby táhly, čeká se na stanovisko statika k upřesnění celkového stavu objektu

LESNÍ MLÝN

2003 - má v současnosti bohužel minimální šanci na rekonstrukci. Stavební úřad sice neustále pokutuje
majitele (a.s. Aura Group Praha) za nedostatečné zabezpečení objektu, naše právní prostředí však zatím
stále neumožňuje (tak jak je to v mnoha západoevropských zemích) nařízení celkové opravy v případě,
že stavba je kulturní památkou či leží v památkově chráněném území.
2009 - vlastníkovi stavby jsme uložili pokutu ve výši 1 milion korun
2010 - zpracován statický posudek objektu
2011 - vydáno rozhodnutí o správním deliktu, následně došlo ke zrušení na základě vysvětlení vlastníka.
2015 - výzva ke zjednání nápravy spočívající v zamezení přístupu do objektu, ve zpracování statického
posudku, opravě střešní krytiny, odstranění černé skládky a odstranění náletových dřevin
2018 - bude provedena podrobná kontrolní prohlídka, objekt na prodej

Foto Youtube.com

Foto Jiří Škroch

NIMROD

2018 12.2. - zahájeno řízení o odstranění stavby, stavba by měla být odstraněna do konce roku
2018
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
systém
Od 1. září budou platit nové tarify MHD Oseparkovací
zajímala policie
CENY A DRUHY JÍZDENEK ZAKOUPENÝCH PLATBOU V HOTOVOSTI U ŘIDIČE
Druh jízdenky

základní nepřestupní

24 hodinová (přestupní)

dospělý

20 Kč

50 Kč

dítě od 6 let do 15 let

10 Kč

20 Kč

student od 15 let do 26 let

20 Kč

50 Kč

důchodce do 70 let

20 Kč

50 Kč

důchodce nad 70 let

20 Kč

50 Kč

zavazadlo, pes

10 Kč

20 Kč

CENY A DRUHY JÍZDENEK ZAKOUPENÝCH „BEZHOTOVOSTNĚ“ A TO „PK“ („MARIÁNKOU“),
NEBO BEZKONTAKTNÍ BANKOVNÍ KARTOU (VISA, MASTERCARD)
Druh jízdenky

základní nepřestupní

60 minutová (přestupní)

24 hodinová (přestupní)

dospělý

12 Kč

18 Kč

40 Kč

dítě od 6 let do 15 let

6 Kč

9 Kč

18 Kč

student od 15 let do 26 let

12 Kč

18 Kč

40 Kč

důchodce do 70 let

12 Kč

18 Kč

40 Kč

důchodce nad 70 let

12 Kč

18 Kč

40 Kč

zavazadlo, pes

6 Kč

9 Kč

18 Kč

Richarda Švandrlíka zavála do
Mariánských Lázní vojna

Letos v květnu uplynuly dva roky od úmrtí Richarda Švandrlíka. Zanechal ale po sobě nesmrtelnou stopu,
která nedovolí, aby Mariánské Lázně na svého vlastivědníka zapomněly. Povídali jsme o něm s jeho nejmladším synem Davidem.

V polovině července se na mariánskolázeňské radnici objevili příslušníci
policie České republiky, kteří se zajímali o informace související s „novým“ parkovacím systémem.
„Potvrzuji, že policie ČR projevila
zájem o informace ohledně parkovacího systému v Mariánských Lázních.
V dané věci nejsem kompetentní sdělovat informace. Doporučuji obrátit se
přímo na policii ČR,“ uvedl vedoucí odboru investic a dotací Petr Řezník.
Podle neoficiálních informací konala policie na základě trestního oznámení, které by se mělo týkat způsobu
zadávání zakázky zpracování parkovacího systému. Tuto informaci se
ale ověřit nepodařilo a ani vyjádření
policejní mluvčí situaci příliš neosvětlilo. „Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje si nežádalo žádné
podklady od města Mariánské Lázně
v souvislosti s parkovacím systémem ve
městě,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová.
(Jiří Škroch)

V bývalé drogérii
na Chebské
vznikne bistro
Společnost AUTAN by se měla stát

novým nájemcem nebytového prostoru Hlavní 259 (bývalá drogérie
na Chebské). Provozovat by zde
měla bistro - prodej slané a sladké, teplé a studené pokrmy, prodej
kávy a mléčné nápoje. Smlouva by
měla být uzavřena na 5 let. Roční
nájemné činí 468.103 korun.
(Redakce)

Kdy a odkud přišel Váš otec do Mariánských Lázní? Tatínek se narodil v Praze na Žižkově a po
ukončení studií dostal v roce 1957 povolávací rozkaz na dva roky do Mariánských Lázní. Po skončení
vojenské povinnosti zde zůstal a pracoval sedm let jako horník v uranových dolech Zadní Chodov,
na šachtě Vítkov.
Byl inženýr ekonom, jak se dostal k historii? V šedesátých letech si našel práci v hamrnické mlékárně jako mzdový účetní a začal při zaměstnání
dálkově studovat vysokou školu ekonomickou v Praze.
Po jejím absolvování zůstal v mlékárně jako ekonom
a v této době se začal zajímat o historii Mariánských Lázní. Založili s přáteli vlastivědný kroužek klubu zdravot- Podezření ze spáchání pokračujících přečinů krádeže a poškození cizí věci spáFoto David Švandrlík
chaných ve spolupachatelství sdělili mariánskolázeňští policisté jedenadvacetiníků, který začal vydávat občasník Hamelika.
Kromě jiného pracoval taky v muzeu jako ředitel. Kdy to bylo? V roce 1989 letému a dvaadvacetiletému muži. Druhému z podezřelých bylo navíc sděleno
pracoval jako ekonom v Balneologickém ústavu, který byl po revoluci zrušen. Ta- i podezření ze spáchání přečinu omezování osobní svobody.
„Dvaadvacetiletý muž měl nejdříve sám 25. května poškodit víčko od nádrže
tínek pak dostal místo ředitele mariánskolázeňského muzea, kde se mohl naplno
bagru zaparkovaného poblíž Trstěnic. Z pracovního stroje měl pak odcizit přes 200
věnovat svému největšímu koníčku – historii.
Jak se promítal jeho koníček do rodinného života? Na rodinný život měl dle litrů motorové nafty,“ uvedl policejní
mého názoru jeho zájem o historii kladný vliv. Dodnes se sourozenci vzpomínáme na mluvčí Michal Žáček. Na další krádež
společné výlety po okolí spojené s bádáním, hledáním a objevováním, což bylo pro nafty už nebyl sám. „Ve společném
nás jako děti, ale i naše kamarády zábavné, dobrodružné a poučné. Stále se mi stává, jednání se zmíněným jedenadvacetiže přijdu na nějaké místo a vzpomenu si, že jsem tam jako malý kluk už byl a tamhle o letým mužem měl na stejném místě
kus dál stával vrak starého vojenského džípu, nebo základy domu, pramen atd. Třeba ze dvou zaparkovaných bagrů odcizit
i kompletování občasníku Hamelika, který byl dříve tištěn na cyklostylu a každé číslo téměř 300 litrů nafty,“ dodal Žáček.
Dvaadvacetiletý muž měl navíc
muselo být poskládáno a sešito ručně, byla pro nás jako pro děti odpovědná práce.
Kolik času věnoval svému „bádání“? Myslím, že veškerý čas, co mohl, ale na konci června uzamknout v Marinerad bych, aby to vyznělo nějak špatně. Prostě někdo rád čte, jiný sleduje televizi, ánských Lázních dvě osoby v jedné
z garáží a znemožnit jim tak garáž
nebo sportuje a táta ve volném čase pročítal staré knihy, kroniky a bádal.
Jste tři sourozenci, jdete některý v jeho šlépějích? Myslím, že jako děti, ale opustit. „Pomohla jim až hlídka městIlustrační foto: Foto David Kurc
i v dospělosti jsme mu pomáhali všichni, v jeho šlépějích však bohužel (zatím) ské policie Mariánské Lázně, která při
nikdo nejdeme. Bratr Richard je umělecky zaměřen a jeden čas se zajímal o staré kontrole garáží a přilehlých zahrádek
fotografie a pohlednice Mariánských Lázní a měl zde i několik výstav. Nyní se ale slyšela hlasité rány. Dvaadvacetiletý muž měl v osobní svobodě omezit muže a jeho
věnuje své tvorbě a práci. Musím se přiznat, že se někdy „začtu“ do tatínkových známou pravděpodobně kvůli neshodám o výchovu dítěte,“ přiblížil policejní mluvmateriálů a přestávám vnímat čas a okolí, protože jsou to velice zajímavé věci, tak čí. V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na dva
(Jiří Škroch, TZ PČR)
možná jednou třeba...
(Jana Drahokoupilová) roky.

Z bagru ukradli přes 500 litrů nafty
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Jetelový kříž vstává z mrtvých Společnost Fryderyka Chopina
stále připomíná historii

S podporou místních obyvatel a dobrovolníků začala obnova památkově chráněného kovaného jetelového kříže, který před více než padesáti
lety skryla orba a náletové dřeviny. Toto unikátní řemeslné dílo, které je zasazeno do zdobeného kamenného podstavce považoval NPÚ za
ztracený. Samotný podstavec teprve čeká na kompletní odhalení.

Kovaný železný kříž o výšce
3400 mm stojí u bývalé polní cesty z obce Zádub do obce Závišín.
Je nejspíše klasicistní ukázkou
dokonalé řemeslné práce, u které
můžeme pozorovat bohaté zdobení
a nádherné tordování, které vzniklo rozseknutím těla kříže na čtyři
pruty a jejich následným svinutím.
Podobné kříže tvořily výrazný krajinný prvek a zhotovovat je nechávali na zakázku například sedláci
poté, co jejich syny naverbovali na
vojnu.
Financování celé obnovy probíhá zapojením místních obyvatel
a institucí. Jedná se o dokonalý
důkaz spolupráce obyvatel obce v
jinak složitém příhraničním regionu. Je vyjednávána podpora od
Farnosti Mariánské Lázně, od poslance PČR Petra Třešňáka, obce
Zádub - Závišín a například také
Jetelový kříž vstává z mrtvých. Foto Zdeněk
od hejtmanky Karlovarského kraje
Buchtele
Jany Vildumetzové.
Je otevřen Transparentní účet 3138123023/0800 u České spořitelny, který je
k dohledání na www.csas.cz pod názvem Jáchym Klimko Jetelový kříž. Podpořit
obnovu může každý zasláním částky na účet.
(Jáchym Klimko)

ROZPOČET AKCE

· Montáž a demontáž kříže 6.000 Kč
· Restaurování kříže + doplnění chybějící části 21.300 Kč
· Sanace pískovcového soklu 4.000 Kč
· Doprava 7.300 Kč
· Terénní úpravy 5.000 Kč
· Administrativní poplatky 6.000 Kč
Celkové náklady na obnovu 60.565 Kč (včetně 15% DPH).
K 17. červenci 2018 je vybráno 9.742 Kč od 8 dárců. Děkujeme.

Zveme vás na

VÝSTAVU
OBRAZŮ
olej na plátně - Květa Čapková
Tóny v barvě života

Výstava probíhá
od 30.7. - 27.8.2018
Galerie Atrium hotelu Hvězda
v Mariánských Lázních

Začátkem května je Památník Fryderyka Chopina v provozu jako každé léto už od roku 1960. Při turistické akci Krajem léčivých vod začátkem února jsme uvítali v Památníku 42 turistů z Karlových Varů, kteří
pozorně poslouchali vyprávění o Chopinových cestách s rodiči a rodiny
Wodzinských v roce 1835-1836 v západočeských lázních.

Chopinův festival 2017. Foto KIS Mariánské Lázně

V březnu se uskutečnila spolupráce s Hotelovou školou v Mariánských Lázních
– studenti si připravili k celostátní soutěži festivalový stůl, na který jsme poskytli
potřebné rekvizity. Umístili se na krásném 2. místě a my gratulujeme. Základní
umělecká škola Fryderyka Chopina oslavila nedávno devadesáté výročí založení
a při letošním festivalu si za účasti mnoha vzácných návštěv připomeneme 40. výročí pojmenování ZUŠ jménem Fryderyka Chopina. K této příležitosti jsme věnovali
ZUŠ dvě reprodukce podobizny F. Chopina francouzského malíře Eugéne Delacroix z roku 1838 a Polky Marie Wodzinské z roku 1836 k výzdobě hudebního sálu
školy. Při festivalu vzpomeneme 95 let od narození ředitele LŠU/ZUŠ Emila Vlka
a 100 let od narození Jaroslava Procházky. Oba byli zakládajícími členy společnosti
a oba přinesli pro Mariánské Lázně mnoho obětavé práce.
Na příjemném letním koncertu 21. června, který se každý rok koná na Velvyslanectví Polské republiky, jsme pozvali především pražské hosty k návštěvě Mariánských Lázní a hudebního festivalového svátku v srpnu. Zapojili jsme se do akce
Dne evropských památek v neděli 9. září, kdy bude v Památníku Fryderyka Chopina
otevřeno od 10 - 12 a 14 - 17 hodin a vstup zdarma. Přijďte si připomenout historii.
Už v této době se chystají přípravy na propagační koncert k 60. výročí Chopinova
festivalu a založení Společnosti F. Chopina. Uskuteční se 12. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Těšíme se na nové hosty a příznivce
příjemné a neopakovatelné hudební chopinovské poezie. Program letošního Chopinova festivalu na straně 7.
(R.Knedlíková, Společnost F. Chopina)

Srpen 1968: Výstava
připomene tanky v ulicích

V srpnu se můžete těšit na novou výstavu v Galerii Goethe „21. srpen
1968 v Mariánských Lázních“. Soubor černobílých fotografií zachycujících okamžiky ze středy 21. srpna 1968 v našem městě bude takto
ucelený vystaven poprvé.

Zvětšené fotografie zachytily tanky v ulicích Mariánských Lázní, protestní průvody, podpisové akce atd. Výročí 50 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy do
tehdejšího Československa si v Galerii Goethe připomeneme na den přesně 21.
srpna v 18:00. Vzpomínkový večer bude spojen se křtem publikace s fotografiemi
a vzpomínkami pamětníků na tento významný den naší historie. Výstavu bude možné navštívit od úterý 31. července do neděle 26. srpna.
(Marie Plešáková)

Sovětský tank v Karlovarské ulici. Foto Městské muzeum ML
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI
OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Náplň práce:
Odpovědnost za kvalitu hotových výrobků
Spolupráce s technikem procesu plnění a údržbou na dané směně
Včasná kontrola dostatku výrobního materiálu a surovin
Odpovědnost za správnost použitého materiálu dle požadavků uvedených na
denním hlášení (poznámky, receptura, atd.)

Uvítáme:
Základní vzdělání/vyučení – technické, nebo potravinářské výhodou
Průkaz řidiče vysokozdvižných vozíků skupin L, E1 výhodou
Manuální zručnost

ŘIDIČ VZV
Náplň práce:
Odvoz hotových výrobků od výrobních linek a správné uložení
ve skladu s přihlédnutím k datu výroby a vyráběnému sortimentu
Kontrola aplikace paletových etiket
Úzká spolupráce s expedientem
Udržování čistoty a funkčnosti přiděleného vysokozdvižného vozíku

Uvítáme:
Výuční list
Průkaz řidiče vysokozdvižných vozíků skupin L, E1
Řidičský průkaz „B“ výhodou, ne podmínkou

ELEKTRIKÁŘ
Náplň práce:
Provádění údržby a oprav elektrických částí výrobního i nevýrobního zařízení firmy
Zajištění provozuschopnosti technologie ve spolupráci s kolegy ostatních oddělení
Dohled nad stavem elektronických zařízení a elektrických rozvodů v rámci závodu
Diagnostika a odstranění závad
Plánování preventivních revizí
Technická podpora výroby

Uvítáme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru
Odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Orientace v oblasti automatizace, mechaniky, elektrotechniky a technické
dokumentace
Schopnost lokalizace závady na strojním zařízení
Znalost MS Office a řidičský průkaz sk. B

ELEKTRONIK
Náplň práce:
Provádění údržby a oprav elektrických částí výrobního i nevýrobního zařízení firmy
Zajištění provozuschopnosti technologie ve spolupráci s kolegy ostatních oddělení
Dohled nad stavem elektronických zařízení a elektrických rozvodů v rámci závodu
Diagnostika a odstranění závad
Plánování preventivních revizí
Technická podpora výroby

Uvítáme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru
Odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Orientace v oblasti automatizace, mechaniky, elektrotechniky a technické dokumentace
Schopnost lokalizace závady na strojním zařízení
Znalost MS Office a řidičský průkaz sk. B
Orientace v oblasti automatizace, mechaniky, elektrotechniky a technické dokumentaci.
Výhodou znalost programování PLC, zvláště pak Siemens Simatic S7, Mitsubishi,
Omron
Výhodou znalost SCADA/HMI vizualizace Siemens - WinCC
Povědomí o programování v TIA Portal

RÁDI NABÍDNEME
Možnost pracovat v prostředí úspěšné společnosti, ve výrobním
závodě cca 15 km severovýchodně od Mariánských Lázní
Velmi stabilní práci, pracovní úvazek na dobu neurčitou
Zajímavé a motivační platové ohodnocení
Týden dovolené navíc
Stravenky v hodnotě 80 Kč
Benefit Plus Cafeterie – 6000 Kč na rok dle vlastního uvážení
(penzijní připojištění, sport, kultura, dovolená)
Karta Multisport
Zvýhodněné mobilní tarify
Bezúročné půjčky
Nástup možný IHNED

Kontakt:

Karlovarské minerální vody a.s, závod Mnichov, Mnichov 151, 354 83
Barbora Vosecká, email: barbora.vosecka@mattoni.cz, tel: +420 720 945 357
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ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Zástupci kraje jednali o obnovení
balneologického ústavu

Představitelé Karlovarského kraje se sešli 10. července s odborníky na lázeňství a balneologii a diskutovali
na téma strategického směřování obou odvětví v Karlovarském kraji. Hovořilo se především o obnovení
vědecko-výzkumného balneologického ústavu, který v regionu dlouhodobě chybí, a o tom, že by kraj měl
mít roli lídra v oblasti rozvoje balneologie a lázeňství v regionu.

Výzkumný ústav balneologický v Mariánských Lázních.
Zdroj foto: Mariánské Lázně - Přírodní zdroje a jejich léčebný význam,
MUDr. Vladimír Křížek a kol., Praha 1958

Pozvání na setkání přijali zástupci organizací, jako je
například Balneologický institut Karlovy Vary, Výzkumný ústav balneologický, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, MEDISPA nebo Český inspektorát lázní
a zřídel.
Lázeňství a balneologie prošly v posledních třiceti
letech nelehkým obdobím, kdy se výrazně změnily podmínky poskytování lázeňské péče. Pokud chceme udržet
lázeňství na vysoké úrovni, musíme mít jeho účinky vědecky podložené od instituce, která by se tomu odborně
věnovala,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.
Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání uskutečnil v letošním roce již
dvě setkání odborné platformy v oblasti lázeňství. „Kraj
se chce aktivně věnovat lázeňství, hlavním úkolem je obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie
a hledání nových forem léčby. Odborníci i zástupci kraje
se shodli na tom, že kraj má převzít vůdčí roli v této oblasti,“ uvedl Vojtěch Franta, uvolněný člen Zastupitelstva
Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.
(Jana Pavlíková, redakčně kráceno)

Zapojte se do fotografické soutěže „Proměny
Karlovarského kraje za posledních 100 let“

Karlovarský kraj připravil pro všechny, kteří rádi fotí, soutěž o proměnách
našeho regionu v uplynulých sto letech. Soutěž začala 16. července, potrvá do
30. září 2018. Vítězové získají finanční ocenění a z jejich prací vznikne putovní
výstava. Akce se koná u příležitosti letošního výročí 100 let vzniku Československé republiky.
Na stránkách fotobanky Karlovarského kraje www.kvpoint.cz najdou soutěžící
fotografie míst či pamětihodností Karlovarského kraje, které dodali zástupci krajských a městských muzeí a galerií. Fotografové by si některý ze snímků měli vybrat
a nafotit proměnu místa do současné podoby. Soutěže se mohou účastnit amatéři
i profesionálové bez rozdílu věku, kteří v termínu zašlou maximálně 5 fotografií.
Své snímky mohou doručit prostřednictvím elektronické zásilkové služby (např.
Úschovna apod.) na email: 100let@kvpoint.cz, a to do 30. září 2018. Každá zaslaná
fotografie musí být opatřena názvem podle historického snímku, jenž si autor vybral
jako předlohu.
Na základě rozhodnutí odborné poroty vítěz soutěže získá 3 000 korun, soutěžící
na 2. místě dostane 2 000 korun a na třetího v pořadí čeká 1 000 korun.
(Jana Pavlíková, redakčně kráceno)

O titul v soutěži Dobrota
Karlovarského kraje letos
soupeřilo 68 výrobků

Do soutěže se přihlásilo celkem 17 producentů z našeho regionu, kteří splnili stanovené podmínky. O krajskou
značku kvality Dobrota Karlovarského
kraje v tomto roce soutěžilo 68 výrobků. Výrobky posuzovala hodnotitelská
komise v pěti kategoriích. V každé
z nich vybrala tři nejlepší.
„První ročník soutěže se setkal s velkým ohlasem ze strany zemědělců, farmářů
a dalších výrobců, proto jsme soutěž o krajskou značku kvality vyhlásili i v roce 2018.
Místním výrobcům tak chceme i tímto způsobem pomoci jejich výrobky zviditelnit
a představit zákazníkům a spotřebitelům,“
uvedl krajský radní Karel Jakobec.
Do kategorie Masné výrobky přihlásili
3 výrobci 12 produktů, do kategorie Mléčné výrobky celkem 6 producentů přihlásilo 17 výrobků. V kategorii Pekařských
a cukrářských výrobků soutěžili 3 výrobci s 9 výrobky, v kategorii Alkoholické
a nealkoholické nápoje pak 3 výrobci se
14 produkty. V kategorii Ostatní bylo
přihlášeno 16 výrobků pěti producentů.
Soutěžní výrobek přitom musí být vyroben v Karlovarském kraji a hlavní surovina musí mít tuzemský původ. Kompletní
výsledky na webu Karlovarského kraje.
(Jana Pavlíková, redakčně kráceno)

Prezidentský vlak přijede do
Karlových Varů

Unikátní Prezidentský vlak, jehož součástí budou mimo jiné tři salónní
vozy československých prezidentů, přijede ve dnech 13. - 14. srpna na
horní nádraží do Karlových Varů. Veřejnost bude mít možnost si první
den od 13 do 18 hodin a druhý den v době od 10 do 18 hodin prohlédnout celý vlak, kterým kdysi cestoval například první československý
prezident T. G. Masaryk.

Odjezd Prezidentského vlaku. Foto Martin Harák

Náměstí v Lokti. Foto Muzeum Sokolov

Projekt připravilo Národní technické muzeum ve spolupráci s národním dopravcem – Českými drahami a se Železnicemi Slovenské republiky u příležitosti 100.
výročí založení Československa. Nejvýstavnějším vozem bude salónní vůz Aza 86
z roku 1909 pocházející z Ringhofferovy továrny v Praze na Smíchově, který má
ještě rakousko-uherskou historii, neboť byl vyroben pro následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este a jeho rodinu. Druhým salónním vozem je vůz Aza 80 speciálně vyrobený pro prezidenta T. G. Masaryka k jeho osmdesátým narozeninám
v březnu roku 1930. Třetí vůz zařazený do „Prezidentského vlaku“ byl vyroben pro
prezidenta republiky Ludvíka Svobodu ve vagónce v Görlitz v tehdejší NDR v roce
1968. Součástí soupravy budou i další doprovodná kolejová vozidla a v jejím čele
pojede parní lokomotiva. Dopravcem Prezidentského vlaku budou České dráhy.
„Jako národní dopravce chceme široké veřejnosti připomenout, že železnice hrála
v historii samostatné Československé republiky velice významnou roli,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu.
(Jana Pavlíková, redakčně kráceno)
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ZPRÁVY Z KULTURY

Blíží se největší hudební svátek
n PO 20. 8. 2018 ve 20.00 h., Městské divadlo

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Ivo Varbanov (Velká Británie) – klavír. Vstupné 220/160/90 Kč

n ÚT 21. 8. 2018 v 15.00 h., Malá scéna dům Chopin

PŘEDNÁŠKA - „F. CHOPIN A PAŘÍŽ…“,
doc. MUDr. Richard Urbánek, CSc., vstup zdarma

n ÚT 21.8. 2018 v 18.00 a ve 20.30 h., Zámek Kynžvart

KLASICKO – JAZZOVÝ RECITÁL
Vít Křišťan (ČR) – klavír
Doprava do zámku autobusem od Městského divadla - odjezd v 17.15 a v 19.45
hodin. Vstupné 450 Kč

n ST 22.8. 2018 ve 20.00 h., Společenský dům Casino

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Tomáš Vrána (ČR) – klavír, Andreas Weiser (Německo) - dirigent. Filharmonie
Hradec Králové. Vstupné 400/300/200 Kč

n ČT 23.8. 2018 ve 20.00 h., Městské divadlo

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Sergio Marchegiani (Itálie) – klavír. Vstupné 220/160/90 Kč

n PÁ 24. 8. 2018 ve 20.00 h., Klášter Teplá

KOMORNÍ KONCERT
Jiří Hanousek (ČR) - violoncello, Eliška Novotná (ČR) – klavír. Vstupné 400 Kč
Doprava do kláštera - autobusem od Městského divadla, odjezd v 19.15 hodin.
návrat do Mariánských Lázní autobusem po skončení koncertu

n SO 25. 8. 2018 v 10.30 h., Evangelický kostel

KOMORNÍ MATINÉ
Kateřina Englichová (ČR) – harfa, Vilém Veverka (ČR) – hoboj.
Vstupné 220 Kč

n SO 25.8. 2018 v 19.30 h., Společenský dům Casino

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Rémi Geniet (Francie) – klavír, Bartosz Zurakowski (Polsko) – dirigent.
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ČR), Alexandr
Komarnický (ČR) - moderátor. Vstupné 600/500/400 Kč

59. Chopinův festival 2018 - PROGRAM
n ČT 16.8. 2018 v 18.00 h., Hudební síň,

FESTIVALOVÉ PRELUDIUM - Marek Kozák (ČR) - klavír. Vstupné 220 Kč

n PÁ 17. 8. 2018 v 19.30 h., Společenský dům Casino

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT - F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr e moll op. 11. F. Mendelssohn- Bartholdy:Symfonie č. 4 A dur op.
90, Piotr Pawlak (Polsko) - klavír, Pasquale Veleno (Itálie) – dirigent. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ČR). Alexandr Komarnický (ČR)
- moderátor. Vstupné 700/600/500 Kč

n SO 18. 8. 2018 v 10.30 h., Hudební síň Chopin

KLAVÍRNÍ MATINÉ - Marie Šumníková (ČR) – klavír. Vstupné 220 Kč

n SO 18. 8. 2018 ve 20.00 h., Evangelický kostel

KOMORNÍ KONCERT - Claudio Piastra (Itálie) – kytara, Giuseppe Nova
(Itálie) – flétna. Vstupné 220 Kč

n NE 19.8. 2018 ve 20.00 h., Městské divadlo

KLAVÍRNÍ RECITÁL - Aljoša Jurinič (Chorvatsko). Vstupné 220/160/90 Kč

n PO 20. 8. 2018 v 15.00 h., Městské divadlo

LENOŠKA IVA ŠMOLDASE. Program: veřejné natáčení rozhlasového pořadu Českého rozhlasu 2. Hosté: katolický kněz Zbigniew Czendlik, předseda
Společnosti F. Chopina – prof. Ivan Klánský, hudební doprovod česko-polské
violoncellové duo TARA FUKI. Andrea Konstankiewiczová a Dorota Barová.
Vstupné 100 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM:
n 22. srpna – středa 9 – 12 hodin

GOLFOVÝ TURNAJ

VÝSTAVY - 1. 8. – 31. 8. 2018 Městské divadlo
n „NEZÁVISLÉ ŽENY POLSKA“

Výstava se koná ve spolupráci s Polským institutem Praha. Vernisáž výstavy
19. 8. 2018 neděle v 16.00 hodin, Předprodej vstupenek: zahájen 1. 3. 2018
Infocentrum, Dům Chopin, Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně – denně
9.00-19.00. Městské divadlo, Třebízského 106, 353 01 Mariánské Lázně –
denně 13.00-20.00 od 1. 8. 2018

REZERVACE VSTUPENEK: Možno provést písemně na adrese:
Společnost F. Chopina, spolek, Dům Chopin, Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně
nebo e-mailem info@chopinfestival.cz. Vstupenky možno rezervovat i zakoupit
kdykoliv na adrese http://vstupenky.marianskelazne.cz
POŘADATEL FESTIVALU:
Společnost Fryderyka Chopina, spolek Mariánské Lázně
PRODUKCE FESTIVALU: KIS Mariánské Lázně s.r.o.
KONTAKT: T: 354 595 267 / M: 777 670 319 / M: 602 143 273 / www.chopinfestival.cz / e-mail: info@chopinfestival.cz / www.facebook.com/chopinfestival
PAMÁTNÍK FRYDERYKA CHOPINA
Otevřeno v ÚT, ČT, NE 14-17 h. V době festivalu denně 14-17 h.
23.8.2018 čtvrtek v 10.30 hodin – promítání filmu „Fuga na černých klávesách“.
Z filmografie režisérky Drahomíry Vihanové
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Trstěnice Open pomohl
handicapované dívce

Na hřišti trstěnického Rozvoje proběhl v sobotu 21. července první ročník turnaje v malé kopané Trstěnice Open. O pohár se utkalo celkem
12 mužstev a z prvenství se radoval tým Retro. Charitativní program
turnaje navíc vynesl více než 35 tisíc korun na podporu postižené Barunky Kloboučníkové.

„Chtěli jsme od
začátku, aby turnaj
nebyl jen o fotbale,
ale měl nějaký hlubší
smysl. Rozhodli jsme
se proto vyvinout aktivity, které by vygenerovaly peníze pro
charitativní účely,“
přiblížil jeden z trojice organizátorů Pavel
Kunert. Nutno poŠek pro postiženou Barunku Kloboučníkovou. Foto Marek Daneziev dotknout, že se to pánům povedlo. Podle
oficiálních informací vybrali celkovou sumu 35.190 Kč. Částku poskytnou Barunce
Kloboučníkové žijící v Mariánských Lázních, která se narodila s těžkou formou
mozkové obrny s kvadruspasticitou, těžkou psychomotorickou retardací a epilepsií.
„Všichni doufáme, že částka Barunce a její mamince pomůže co možná nejvíce
a třeba se díky turnaji přihlásí i další sponzoři, kteří pomohou,“ dodal Kunert. První
ročník turnaje v malé kopané proběhl za účasti dvanácti týmů a s podtitulem hlavního partnera Střechy Svoboda Cup. „Chtěli jsme první rok udržet nižší počet týmů
a nabídnout jim větší porci zápasů ve skupině,“ uvedl k počtu přihlášených jeden z
organizátorů Jaroslav Paseka. V příjemném letním počasí se od deváté hodiny ranní
do páté hodiny odpolední zápolilo o nejvyšší metu. První místo získal po finálovém
zápase s Autodopravou Greguš tým Retro. Soupeři jim byla jak domácí mužstva,
tak i týmy z okolí. Neváhali však přijet i fotbalisté z hlavního města a nebo z jižních
Čech. „Že se podařilo přilákat také týmy z Prahy a jihočeských Bernartic, zvýšilo
atraktivitu a náboj turnaje. Tento trend chceme do budoucna rozhodně udržet,“ podotkl Marek Daneziev, poslední z trojice organizátorů. Sobotní den však neproběhl
pouze ve znamení srdnatých výkonů, dobrého občerstvení a stylové afterparty v
D-Clubu Dyleň. Turnaj se účastníkům líbil a hlavně pomohl dobré věci. Všichni
tři pořadatelé se na závěr jednomyslně shodli na tom, že první ročník i přes velkou únavu všechny účastníky nabil pozitivní energií. ,,Další ročníky budeme určitě
znovu organizovat a charita nebude chybět,“ uzavřel odhodlaně Daneziev a ostatní
pochvalně pokyvovali.
(Jan Budka)

113. Anniversary Golf Tournament:
Prvenství vybojoval domácí Kopejtko

Osmnáctijamkové hřiště Royal Golf Clubu Mariánské Lázně (RGCML) hostilo v sobotu 21. července již 3. ročník mezinárodního golfového turnaje 113th
Anniversary Golf Tournament. Tento turnaj je pořádán k 113. výročí založení
mariánskolázeňského hřiště. Soutěže se zúčastnilo 64 hráčů z 24 golfových klubů, a to z různých koutů světa.
Každá dvojice v rámci flightu vždy reprezentuje svůj vlastní klub. Letošní ročník
vyhrál sympatický tým italského Lamborghini Golf Clubu. V jednotlivcích zvítězil
náš vynikající golfista Stanislav Kopejtko z RGCML (77 ran) a na druhém místě
skončil Colin Camberlain z Royal Cinque Ports Clubu. Hráči byli oceněni i v individuálních kategoriích. Vyhlášení výsledků proběhlo za přítomnosti místostarosty
Mariánských Lázní Luďka Noska, který všechny přítomné přivítal a předal vítězům
ceny společně s prezidentem našeho klubu Jiřím Posem. Velké díky patří všem
zúčastněným za každoročně dechberoucí atmosféru a zvláště Ivě MacPherson za
pomoc s organizací zahraničních hráčů.

Zleva: Jiří Pos, Max Pos, Luděk Nosek, Colin Chamberlain, Stanislav Kopejtko,
Giorgio Callegari, Oldřich Nechanický st. Foto Tereza Klečková

V roce 1905 bylo otevřeno v Mariánských Lázních golfové hřiště s devíti jamkami s golfovou klubovnou na hřišti (Zádub čp.70). Tím byla korunována snaha
mariánskolázeňských radních, kteří vyslyšeli volání západních lázeňských hostů po
zřízení golfového hřiště. Nesporným vyvrcholením historie klubu je získání práva
užívat titul Royal v roce 2003. Stalo se tak velkorysým rozhodnutím britské královny Alžběty II. Royal Golf Club a Mariánské Lázně na tyto historické události
navazují a hřiště pečlivě udržují a zvelebují. Je to jeden z klenotů, které Mariánské
Lázně mají a golfisté z celého světa ho rádi navštěvují. Golf tak významně přispívá
k rozvoji cestovního ruchu ve městě v Karlovarském kraji.
(Jan Budka)

Mistr Japonska hodnotil
mariánskolázeňské krasobruslení

Účastník Zimních olympijských her z Nagana Shin Amano navštívil v červenci
zimní stadion Mariánské Lázně. Mistra Japonska, trénujícího již dvacet let v
kanadském Torontu, pozvala do města pramenů předsedkyně sportovní komise Českého krasobruslařského svazu Monika Škorničková.
Shin Amano byl mistrem Japonska v kategorii mužů a účastník ZOH v Naganu ve sportovních dvojicích. V současné době je technický specialista a trenér
v Kanadě a Japonsku. Druhý červencový týden přijal pozvání Moniky Škorničkové
a trénoval s mariánskolázeňským krasobruslařským klubem. “Je tu hodně talentů, to
vám závidím, ale to vždycky nestačí.
My v Japonsku jich máme méně, ale je tam jiný přístup. Výchova a přístup je
tvrdší, důslednější a zapálenější. Japonec, když se rozhodne, že něco udělá či dokáže, obětuje tomu vše a také to dotáhne do konce. Přitom nemusí být od přírody
talentem,“ srovnává odlišné pojetí japonský kouč. Krasobruslařská práce trenérky
Moniky Škorničkové Shin Amana překvapila vysokou úrovní. Chválil především
vynikající techniku, na které bruslaři mohou stavět trojité skoky a jejich kombinace
už v útlém věku. „Je neskutečné, s jakou skromností a pokorou japonský trenér
přijímal naši pohostinnost. Je mi líto, že toto už se vytrácí z našeho českého mezilidského jednání. Mnoho z toho, co nám Shin Amano ukázal, můžeme využít,” uvedla
lázeňská trenérka Škorničková. Na ukázky se přijeli podívat specialisté z Česka
i z Německa. Záměr svazové předsedkyně sportovní komise je s ním do budoucna
spolupracovat, a to nejen na úrovni klubu, ale i České republiky.
(Jan Budka)

Trenér Shin Amano s krasobruslařkami SKK Mariánské Lázně.
Foto Monika Škorničková
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Musil reprezentoval na Evropě Mariánské Lázně i Česko

V dánském Esbjergu se na přelomu června a července konalo Mistrovství Evropy v extrémním překážkovém závodu (OCR). Evropského šampionátu se zúčastnil také mariánskolázeňský Marek Musil. Přestože na medailové příčky nedosáhl, premiérový evropský šampionát se ctí dokončil.

OCR patří v současné době mezi nejnáročnější sportovní disciplíny. Úspěšnost dokončení závodu se pohybuje od 10% výše podle jeho celkové délky
a náročnosti. V průběhu závodu se plave a potápí, šplhá, ručkuje, balancuje
a v neposlední řadě se táhnou, nebo nosí těžká břemena. Velmi podobným výcvikem prochází nejrůznější vojenské složky a speciální skupiny. Evropského
šampionátu se zúčastnil také mariánskolázeňský Marek Musil, v současné době
již velmi zkušený OCR atlet a současně trenér této zajímavé sportovní disciplíny. Na bednu to tentokrát sice nestačilo, ale dokončení tak náročného závodu je
samo úspěchem, jak sám říká šťastný i zklamaný sportovec zároveň.
Jak jde dohromady současně štěstí a zklamání? Co se stalo? Evropský
šampionát je svou náročností proti národním závodům o několik úrovní výše.
Není to o jednu, je to třeba o pět. I když jsem trénoval opravdu tvrdě, neočekával
jsem, že bych se při své premiéře mezi evropskou špičkou výrazněji prosadil.
Jenže v samotném závodu jsem nakonec se špičkou dokázal držet krok. Bylo to
pro mě neuvěřitelné a zároveň mě to hnalo ještě víc dopředu. Šampionát pro mě
z hlediska boje o umístění skončil až krátce před cílem. Příčinou byla poranění
z překážek. Na té osudové jsem doslova do krve bojoval celou hodinu. V cíli
mi to spustilo potok slz, jak jsem byl zklamaný. Úspěch mi protekl mezi prsty.
Doslova.
Medaile za dokončení závodu
Dokončit závod mistrovství Evropy je ale také úspěch, nebo ne? Porovnal
mistrovství OCR Evropy v Dánsku.
Marek Musil na evropském šampionátu
jsem se s evropskou špičkou a ve své věkové kategorii jsem byl rovnocenným
Foto Petra Jeřábková
v Dánsku. Foto Petra Jeřábková
soupeřem v každém směru. Zastavila mě moje nezkušenost a netrpělivost vedoucí k poraněním, se kterými se už potom na překážkách konkurence těžko válcuje. Jste plný sil, víte, že technicky nezaostáváte, ale poranění vás prostě nepustí dál. Za
sebe nekoukám, koukám dopředu. Přivezl jsem sice placku za dokončení, ale ty tuny zkušeností jsou tím cenným, co jsem v Dánsku získal.
Jaké máte plány do budoucna? Teď jsem povinně dva týdny odpočíval a léčil ruce. Téměř povinná je moje účast na Mistrovství republiky v OCR a pak nominační
závody pro evropský šampionát, který se bude konat za rok v Polsku. Tam prostě musím být! To je cíl číslo jedna. Nyní už pomalu rozjíždím přípravu na celý ten sportovní
kolotoč. Jsem rád, že zázemí pro jednu část tréninků mi poskytnul Milan Uxa a jeho Sport studio Sandow. Velmi poděkovat musím ale hlavně společnosti Nová Karna
a Honzovi Budkovi, protože jeho podpora je skvělá. Byl bych rád, kdyby se objevili noví zájemci o tento sport v mé tréninkové skupině, nebo na mých seminářích.
										
(Jan Budka)

Přijeli turisté z celé republiky

Začátkem července se v Sokolově konala významná turistická akce Letní sraz turistů. Za poznáním našeho kraje se sjelo přes 1300 turistů
z celé republiky.

Na snímku v Ostrově nad Ohří zleva: předsedkyně KČT M.L. Růžena Balatá,
Milena Kafková, Jiří Černý, Václav Jirásek. Foto Jiří Černý

Také členové Klubu českých turistů Mariánské Lázně se podíleli na organizaci
výletů a pěších pochodů v nejbližším okolí našeho města. Naším prvním úkolem
bylo dojít s účastníky srazu z Kláštera Teplá přes Krakonoš a Hameliku do Mariánských Lázní. Druhý den jsme byli připraveni u zámku Kynžvart a se skupinou
jsme vyrazili na Kladskou a pak pěšky kolem úpravny vody do Mariánských Lázní.
V neděli 8. července vypravil odbor Mariánské Lázně autobus se svými členy, kteří
se také chtěli zúčastnit a podpořit tuto mimořádnou a důležitou turistickou akci.
Přivítání v Gymnáziu Sokolov bylo přívětivé a po vyřízení záležitostí na startu
jsme si prohlédli na zámku sokolovské muzeum. Poté jsme pěšky zdolali rozhlednu
Hard a po dobrém obědě jsme navštívili obec Kamenici nedaleko Březové, kde se
nachází nově opravená kaplička a vyhlídkové místo. Všichni účastníci byli s programem spokojeni a budou se rádi opět do našeho kraje vracet.
Poděkování patří sokolovským pořadatelům a členům KČT M.L. - paní Salajkové, Jankovské, Jeřábkové a členům výboru odboru Mariánské Lázně
(Za KČT ML Milena Kafková)

Zde se klábosí vestoje

Zpráva z Mistrovství světa veteránů (WMOC 2018) v orientačním
běhu, které se konalo 6. až 13. července ve vyprahlém Dánsku. Bylo
trvale jasno, +25°.

Orientační běh má tu výhodu, že věkové kategorie od
malých dětí pokračují do veteránského věku. A to od 35 let
po pěti letech až do stovky. Do
Kodaně se přihlásilo například
8 mužů nad 90 let (M90) a 2
ženy nad 90 let (W80), 1 muž
M95 a 1 muž M100. Ten ovšem
nenastoupil. Nejspíš na to zapomněl. V mojí kategorii 70 - 75
let (M70) závodilo 419 dědků.
Čtyři tisíce nadšenců přijelo do Dánska.
Na WMOC se může přihlásit
Foto Jan Fišák
kdokoli, pokud je mu přes 35 let
a je ochoten dostat napráskáno od křepkých severských mistryň a mistrů orientace.
Celková účast byla asi 4000 borců.
Vždycky jsem říkal, že nejhezčí holky jsou v orientačním běhu. Platí to i pro
veteránky. Ovšem zezadu. Zepředu na vás vybafne z houští zarputilá ježibaba, většinou s šílenou parodií pánského účesu na hlavě, smete vás z pěšiny do ostružiní
a zmizí opět v blízkém houští.
Do finále A se v jednotlivých věkových kategoriích z rozběhů kvalifikuje jenom
část. Zbývající borci běží finále B,C,D,E. Na WMOC si člověk všimne některých
zvláštností. Startuje se intervalově a start je několik set metrů daleko. V běžném OB
závodníci těch několik minut, o které přijdou na start dřív, posedávají a klábosí. Zde
klábosí ve stoje. Ze země by se totiž těžko zvedali. Nejstarší kategorie pořadatelé
na start přivezou. (Oni pak v lese běží jak srnci. Viděl jsem do cíle dobíhat dámu
se startovním číslem W80. Předbíhala čtyřicetileté páprdy.) Nevím, jak je možné,
že ti nejstarší dědulové v lese nezapomenou, proč tam jsou – mně už to dělá potíže.
Z Mariánskolázeňského oddílu MLOK se do finále A prodrala pouze Stáňa Opavová. Pánové Fišák a Sklenář v nezvyklých terénech a nejpočetnějších kategoriích
doplatili na chyby, které staříci z kolébky orientace nedělají. Skončili ve finále B
nebo C.
(Jan Fišák)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
PÁTEK 3.8.
n HOUSLOVÉ MISTROVSKÉ KURZY,
19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Společenský
dům Casino, Koncert Západočeského
symfonického orchestru

SOBOTA 4.8.
n KOLONÁDNÍ KONCERT ZSO, 10:30, 15:00
Mariánské Lázně Kolonáda
n ÚŽASŇÁKOVI 2 3D, 14:30 Mariánské Lázně
Kino Slavia 3D, Animovaný / Akční /
Dobrodružný USA, 2018, 118 min
n MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
Dobrodružný / Thriller USA, 2018, 147 min

NEDĚLE 5.8.
n KOLONÁDNÍ KONCERT ZSO , 10:30 Mariánské Lázně Kolonáda

PONDĚLÍ 6.8.
n SWEET COUNTRY, 19:30 Mariánské Lázně
Kino Slavia 3D, Western / Drama / Krimi
Austrálie, 2017, 113 min
n MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 19:30
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Muzikál /
Romantický / Komedie USA, 2018, 114 min

ÚTERÝ 7.8.
n PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA
S PRŮVODCEM, 14:00 Mariánské Lázně
Městské divadlo, prohlídka
n Mobilní filmový klub: TÁTOVA VOLHA,
22:00 Mariánské Lázně areál Arnika
u Kolonády, Letní kino na Arnice promítá
české komediální drama
n WHITNEY, 19:30 Mariánské Lázně Kino
Slavia 3D, Dokumentární / Hudební /
Životopisný VB / USA, 2018, 120 min

STŘEDA 8.8.
n VESELKA LADISLAVA KUBEŠE,
19:30 - 21:00 Mariánské Lázně Městské
divadlo, Koncertní vystoupení jihočeské
dechové kapely, složené ze samých
profesionálních muzikantů.
n LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ
OPERA, 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia
3D, Komedie / Muzikál / Western /
Dobrodružný Československo, 1964, 95 min

ČTVRTEK 9.8.
n NATĚRAČ ANEB TEN CHLAP MÁ
VYMALOVÁNO!, 19:30 - 21:30 Mariánské
Lázně Městské divadlo, Hra, vyšperkovaná
hereckou improvizací

PÁTEK 10.8.
n MOZART A HAYDN, 19:30 - 21:00
Mariánské Lázně Společenský dům Casino,
Koncert Západočeského symfonického
orchestru

SOBOTA 11.8.
n 6. ročník běhu SPA RUN MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ, 11:00 - 12:50 Mariánské Lázně Areál
Viktoria, Běžecký závod

n ORIGINAL ROCK‘N‘ROLL HITS,
19:00 - 22:00 Mariánské Lázně Rybí
restaurace U Pidly, VSTUP VOLNÝ
n MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Muzikál /
Romantický / Komedie USA, 2018, 114 min

NEDĚLE 12.8.
n CHATA NA PRODEJ, 17:00 Mariánské
Lázně Kino Slavia 3D, Komedie / Drama
Česko, 2018, 77 min

PONDĚLÍ 13.8.
n MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
Dobrodružný / Thriller USA, 2018, 147 min

ÚTERÝ 14.8.
n DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 17:00
Mariánské Lázně Městské divadlo Mariánské
Lázně - Divadelní galerie, prohlídka
n MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB: „COCO“,
22:00 Mariánské Lázně areál Arnika
u Kolonády (M.Lázně), Letní kino na Arnice
promítá animovaný film, který ctí tradice
mexické kultury
n ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Drama /
komedie, ČR, 2018, 96 min.

STŘEDA 15.8.
n MISS HANOI, 17:00 Mariánské Lázně Kino
Slavia 3D, Krimi / Drama Česko / Slovensko,
2018, 90 min

ČTVRTEK 16.8.
n FESTIVALOVÉ PRELUDIUM, 18:00
Mariánské Lázně Dům Chopin - Hudební síň,
Marek Kozák ČR - klavír
n 4. LETNÍ EZOVEČER, 19:00 - 21:00
Mariánské Lázně Městská knihovna
Mariánské Lázně, PROPOJENÍ
DUCHOVNÍCH PRAVD SE ŽIVOTEM
n LÉTO, 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia
3D, Životopisný / Romantický / Hudební /
Muzikál Rusko / Francie, 2018, 126 min

PÁTEK 17.8.
n SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT,
19:30 Mariánské Lázně Společenský dům
Casino, 59. ročník Chopinova festivalu
17. – 25. srpna

VÍCEDENNÍ
SPOLEČENSKÉ
UDÁLOSTI
n 2.8. - 3.8., MISSION: IMPOSSIBLE -

FALLOUT 3D, 19:30 Mariánské Lázně Kino
Slavia 3D, Akční / Dobrodružný / Thriller USA,
2018, 147 min
n 2.8. - 3.8., MAMMA MIA! HERE WE GO
AGAIN, 17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia
3D, Muzikál / Romantický / Komedie USA,
2018, 114 min
n 1.8. - 4.8., KOLONÁDNÍ KONCERT,
Mariánské Lázně Kolonáda,
Dechovka (Německo)
Pro zpracování Kulturního přehledu
byla použita data z portálu

www.marianskelazne.cz

n 4.8. - 5.8., Festival čaje - ČAJOKRÁSNO,
Mariánské Lázně Ferdinandův pramen,
4. ročník Festivalu čaje a čajové kultury
n 4.8. - 5.8., CHATA NA PRODEJ, 19:30
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie /
Drama Česko, 2018, 77 min
n 4.8. - 5.8., ÚŽASŇÁKOVI 2, 14:30 Mariánské
Lázně Kino Slavia 3D, Animovaný / Akční /
Dobrodružný USA, 2018, 118 min
n 7.8. - 8.8., CHATA NA PRODEJ, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Komedie /
Drama Česko, 2018, 77 min
n 6.8. - 9.8., KOLONÁDNÍ KONCERT,
10:30, 15:00 Mariánské Lázně Kolonáda,
Západočeského symfonického orchestru
n 9.8. - 10.8., MEG: MONSTRUM Z HLUBIN,
17:00 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční
/ Horor / Sci-Fi / Thriller USA, 2018, 113 min
n 9.8. - 10.8., MISS HANOI, 19:30 Mariánské
Lázně Kino Slavia 3D, Krimi / Drama Česko /
Slovensko, 2018, 90 min
n 11.8. - 12.8., MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN 3D, 19:30 Mariánské Lázně Kino
Slavia 3D, Thriller USA, 2018, 113 min

n 11.8. - 12.8., ÚŽASŇÁKOVI 2, 14:30
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,
Animovaný / Akční / Dobrodružný USA, 2018,
118 min
n 13.8. - 14.8., TEMNÉ SÍLY, 19:30 Mariánské
Lázně Kino Slavia 3D, Sci-Fi / Thriller USA,
2018, 104 min
n 10.7. - 15.8., MOJE RODNÁ VYSOČINA,
Městské divadlo Mariánské Lázně - Divadelní
galerie, Výstava
n 15.8. - 16.8., ROCKY HORROR PICTURE
SHOW, 19:30 Mariánské Lázně Kino Slavia
3D, Muzikál / Sci-Fi / Komedie / Horor Velká
Británie / USA, 1975, 100 min
n 16.8. - 17.8., EQUALIZER 2, 19:30
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Akční /
Krimi / Thriller USA, 2018, 121 min
n 16.8. - 25.8., 59. ROČNÍK CHOPINOVA
FESTIVALU, Mariánské Lázně, druhý
nejstarší hudební festival v ČR
n 31.7. - 26.8., MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SRPEN
1968, 9:30 - 17:30 Mariánské Lázně Městské
muzeum Mariánské Lázně - Galerie Goethe,
Výstava fotografií

Abonentní sezóna skončila, těšíme se na příští

Téměř zároveň s prodejem předplatného na abonentní koncerty sezóny
2018/2019 zazněl ve Společenském domě Casino poslední koncert sezóny právě
končící. V pátek 22. června to byl hudební večer skutečně prvotřídní.
Symfonici pod taktovkou Martina Peschíka
a výborní sólisté Milan Vlček a francouzská sopranistka Frederique Friess vzdali bravurní poctu
americkému skladateli Leonardovi Bernsteinovi,
od jehož narození uplyne příští měsíc 100 let.
Tento hudební velikán oplýval schopností bavit
vážnou hudbou, a tím okouzlil celý svět. Musím
říct, že jsem ho kdysi poznala z televizního pořadu (je to minimálně 40 let) pro děti – přenos
z koncertního sálu a dodnes si pamatuji nadšení
malých posluchačů a nejen hudební, ale hlavně
herecký výkon Bernsteinův a jeho fantastický
kontakt s dětským publikem. První část pátečního koncertu byla věnována jeho muzikálové tvorbě a nesmrtelné West Side Story, v druhé části
zazněla jeho symfonie Jeremiáš (hebrejský prorok velkého utrpení izraelského lidu, které bylo
naplněno). Nádherná hudba vyjadřující hluboký
Sólisté Milan Vlček a francouzská
smutek, ale i laik poznal, že nastudování tohoto
sopranistka Frederique Friess.
díla nebylo ani pro zkušené symfoniky a dirigenFoto Jana Drahokoupilová
ta snadné. O to větší byl potlesk, který byl odměnou za náročný koncert, vrchol sezóny.
(Jana Drahokoupilová)

Letní
promítání v knihovně sklidilo ohlas
Rádi bychom vám poděkovali za přízeň knihovně i v letních měsících, kdy

počasí spíše svádí k vodě a nicnedělání než k návštěvě knihovny.
V polovině července zde proběhlo první promítání dokumentárního filmu „Život začíná po stovce“, které se setkalo s velkou návštěvností a pozitivním ohlasem. Další dokument u nás můžete
zhlédnout v pondělí 17. září od 18:00 ve studovně. Ponese název
„Za hranicemi možností“ Těšíme se na vás!
Srpnový program v knihovně
• 4. ezoterický večer v knihovně s Evou Rozsypalovou (regresní terapeutkou
ze SR). Propojení duchovních pravd se životem – Příběhy z regresní terapie.
Čtvrtek 16. srpna od 19:00 v přednáškové místnosti, 1. patro. Vstupné 100 Kč.
Vstupenky lze zakoupit předem v dospělém oddělení i přímo na místě. Počet
míst je omezen.
• Individuální PC kurzy, kdykoliv, dle vašich potřeb a možností. Cena 100Kč /
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.
• Od druhé poloviny září také budeme opět nabízet doučování matematiky dětí
základních škol. Více na knihovna@knihovnaml.cz nebo 354 627 122.
(Městská knihovna ML)

Strana 11

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY

3. srpen 2018

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti.
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám velkou chalupu, udržovanou,
vybavenou pohodlím – polosamota v
CHKO Slavkovský les, na zahradním
pozemku 5 000m2. Tel.: 420731194401.
• Prodám podíl zem. pozemku v katastrální oblasti Dolní Kramolín velikosti
3,2 ha. Pozemek má po celé polovině
obvodu okresní komunikaci, možnost
pozdějšího oddělení od celku 19 ha,
nebo jako investice. Nabídky prosím
pouze SMS - 774 327 155.
• Prodám stav. pozemek 1432m2 v Krásném, 6 km od M.L. Tel.:721636804.
• Prodám stav. pozemek se studnou,
1432 m2, v Krásném, 6 km od M.L. Sítě
na hranici pozemku. Tel.:728832313.
• Prodám byt 1 + 1 v přízemí cihlového
domu, 37m2, částečně vybavený. Info:
lllucie@centrum.cz.
• Prodám rodinný dům v Teplé nedaleko M.L.. Cena 890 tis. Kč, tel.:
602847706.
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo
3+1v Mariánských Lázních. Tel.:
723885034.
• Hledám k pronájmu garáž v Bezejmenné 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
objektem. Prostor se nachází v přízemí
domu „Rezidence Dvořákova“, Dvořákova 622, M.L., topení - elektrický přimotop,voda měst. vod. Cena pronájmu
10 000 Kč/měsíc. Kontakt 602 707 801.

• Pronajmu kompletně zařízený byt
80 m2 – 2 + 1. Cena dohodou. Tel.:
775541545.
• Pronajmu byt 150 m2 po rekonstrukci, bez zařízení. Lze rozdělit na
2 b. jednotky. Tel.: 775541545.
• Pronajmu jednomu či dvěma studentům nebo studentkám zařízenou garsonku v Úšovicích. Cena dohodou. Tel.:
606665161.
• Pronajmu garáž u Dopravního podniku. Cena 1 100/měs. Tel.:603795140.
• K pronájmu nebytový prostor 31m2,
Goethovo nám 14. Cena dohodou.
Tel.:724109062
VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v
okolí Chebské. Tel.: 608060230.
• Vyměním slunný byt 2 + 1 na Třešňovce v osobním vlastnictví za větší. Krásný výhled, bezbariérový přístup, plastová okna, zasklený balkon.
Tel.:720981277.

• Hledáme kadeřnici - holiče do dobře zaběhnutého pánského holičství. Informace
na telefonu 354625316 nebo 732413065

OSTATNÍ
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 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.
• Koupím staré pohledy a fotografie
starých nádraží na trati Karlovy Vary –
Mariánské Lázně. Tel.: 724516145
• Koupím staré pohledy Mariánských
Lázní, na kterých je zachycena tramvaj.
Tel.: 724516145.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Nabízím domácí bio vejce. Info: 606814907.

• Prodám barevnou tiskárnu, novou,
nepoužitou HP Jet 2130, cena 1 900,-Kč
tel.:775172616
OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••
• 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
• Muž 43 let by rád našel milenku pro
sex od 20 do 45 let. Možný společný život. Zájemkyně se můžou ozvat na tel.:
731321535.
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i
začínající), kteří by si s námi chtěli zazpívat. Tel.:732448400.

ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Kavárna Dominik Hlavní 51,
Pasáž Omega přijme brigádnici
pro přípravu a výdej kávy, nápojů, palačinek, pohárů a toustů .
Tel.:603811747.
• Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, hledá pracovníka v sociálních službách.
Nástup možný ihned. Informace: Ing.
M. Šumová 602 476 759.
• Cestovní agentura hledá řidiče sk. B
a D – na brigádu. Tel. 724109062.
• 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@vdogroup.cz

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

KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI

POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

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

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

Text inzerátu:

HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641

!

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)

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

Pohřební služby

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)
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Vražda četníka ve Velké Hleďsebi

V roce 1935 byl ve Velké Hleďsebi zastřelen četník, který vyrušil
jistého Rudolfa Hellera při pokusu o vloupání se do jakéhosi přístavku k rodinnému domu. Zloděj neváhal a četníka zastřelil. Podařilo
se mu utéct, ale ne na dlouho. Další jeho osudy jsou zaznamenány
v Četnické kronice stanice v Ovesných Kladrubech. Zde je doslovný
přepis:

„17. VIII. 1935 – Spáchána byla krádež vloupáním do chaty M.U.Dr. Viléma
Plasse u Pístova. Pachatel vyřízl otvor ve stěně chaty, vnikl dovnitř a odcizil různé
věci v ceně přes 16.000 Kč. Jako pachatel byl zjištěn Rudolf Heller z Písky u Stříbra, který dne 22. VIII. 1935 zastřelil z pistole odcizené v chatě Plassově, obecního
strážníka Stöhra ve Velké Hleďsebi a před touto vraždou vyprávěl svému společníku o vloupání do uvedené chaty.

3. srpen 2018

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN

Převozník Charón. ... (viz 1. tajenka) byly podle řecké mytologie různé - jeskyně,
propasti, strže. Dostat se do království mrtvých znamenalo přejet přes řeky Styx
nebo Acherón a využít k tomu Charónových služeb. Byl to starý Hádův převozník,
který … (viz 2. tajenka), pokud byli pohřbeni podle pravidel. Tento stařec božského
původu, syn Ereba a Nykty, bránil rovněž v cestě živým, kteří se do království Háda
a Persefony odvážili. Mezi několik smrtelníků, kterým se to podařilo a do podsvětí
sestoupili, patřili Héraklés, Orfeus, Théseus a Peirithoos. (dokončení příště)
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Neudržovaný hrob četníka Stöhra se nachází jako
druhý proti hřbitovní kapli na hleďsebském
hřbitově. Foto Zdeněk Buchtele

Heller potuloval se pak v západních Čechách, a když 16. X. 1935 zastřelil ještě strážmistra Josefa Jirku ze stanice Koloveč, byl pak ještě téhož dne hlídkou četnické pátrací stanice v Klatovech postřelen a vida, že bude dopaden, spáchal sebevraždu.“
Neudržovaný hrob četníka Stöhra se nachází jako druhý proti hřbitovní kapli na
hleďsebském hřbitově. 			
(Zdeněk Buchtele)

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ENERGICKÉHO
TÝMU ZAMĚSTNANCŮ OREA SPA HOTEL PALACE ZVON.

Nyní hledáme do týmu nové kolegy a kolegyně na pozice:

J

VODOROVNĚ: A. Krmivo pro koně; svah hory; líčení. - B. 1. tajenka. - C. Zkratka tělovýchovné jednoty; modely; pražský arcibiskup; vyhrnovat. - D. Vrch u Bělehradu; jezevčík (slangově); zákusek; zkratka Paláce kultury. - E. Neoblečený; horké
prameny; polní práce; kvůli. - F. Touhy; části textu; lyžařský vosk pro ledovatý
sníh; anglický hudební nástroj. - G. Tahle; psací potřeby; lakomec; kříženec rybízu
a angreštu. - H. Zpěvohra; pěstitel lnu; otrokyně (zastarale); 150 římskými číslicemi.
- I. 2. tajenka. - J. Galicijský trubadúr; avivážní přípravky; podnik v Benešově nad
Ploučnicí.
SVISLE: 1. Sůl kyseliny octové; otisk. - 2. Turecký důstojník; nádoba na koupání;
u. - 3. SPZ okresu Rimavská Sobota; pohyby po šachovnici; člen britské Sněmovny
lordů. - 4. Tlustý; úsilí. - 5. Bezbarvá forma některých barviv; ženské jméno; severský bůh. - 6. Končetiny; údaje; nepravdy. - 7. Bobizační slabika; projevy pozornosti;
hlemýžď. - 8. Stavební kameny; útes. - 9. Pes (hanlivě); zřícenina nedaleko Prahy;
značka zirkonia. - 10. Řecká hora; škubat (peří); jméno moderátora Korantenga. - 11.
Psss; ostravský herec; dvouslabičná metrická stopa. - 12. Zabijačkové pochoutky;
správně. - 13. Sevřená ruka; plavecký styl; název nosovky. - 14. Druh palmy; pružná
nerozvětvená větev; poplatky na hranicích. - 15. Cedník; nepříjemnost.
Nápověda: Airas, Ás, Ída, kypa
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

DVĚ SUDOKU Z FINÁLE SOUTĚŽE SUDOKU MEZI ŠKOLAMI

• KUCHAŘ/KA
• MASÉR/KA
• NOČNÍ
RECEPČNÍ

U diagonálního sudoku se číslice 1 - 9 nesmí opakovat ani na obou úhlopříčkách

- brigáda
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Řešení:

V případě zájmu posílejte životopis na email petra.vychodilova@orea.cz
nebo volejte 724 257 166. Těšíme se na Vás!

