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Nemocnice Mariánské Lázně. Foto Jiří Škroch
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Prodejní místa 
ML novin  

Trafika v úšovické poliklinice • Trafika v Hu-
sově ulici • Trafika na Chebské vedle tržnice 
• Trafika na Chebské vedle Kebabu • Trafika  
v Kauflandu • Trafika vedle Zlaté Koule • Trafi-
ka vedle optiky na Hlavní ul. • Texaco - čerpací 
stanice • OMV - čerpací stanice • Zdravotnické 
potřeby v Kamenném dvoře • Večerka u za-
stávky Luna v Úšovicích • Potraviny ve Skal-
níkově ul. (bývalý Neckermann) • Květinářství 
vedle Penny Marketu • Domov pro seniory  
v Úšovicích • Infocentrum - KIS • Nápoje Svo-
boda Velká Hleďsebe • Prior Velká Hleďsebe.

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
 Příští číslo Mariánskolázeňských novin 

vyjde 27. září 2018 
Příspěvky zasílejte v maximální 

délce 1600 znaků. 
Delší texty budou automaticky kráceny redakcí. 

Děkujeme za pochopení.
Příspěvky posílejte do čtvrtka 20. 9. do 12.00 hodin.

Mariánský podzim 
zve na 14. ročník

Přijměte pozvání na letošní roč-
ník Mariánského podzimu a nu- 
dit se během prodlouženého ví-
kendu nebudete. 

Ve čtvrtek 13. září zahájíme fes-
tival ochutnávkou vína a výborným 
občerstvením. Pokud byste si rádi 
prohlédli naše krásné město, zve-
me vás na procházku dudáků, kte-
rá začíná v pátek ve 14 hodin na 
kolonádě. Ve večerních hodinách 
se uskuteční galakoncert v Měst- 
ském divadle, kde můžete vyhrát well-
ness víkendový pobyt. Staňte se tak tře-
tím výhercem, který se může radovat  
z této úžasné ceny. 

Víkendový program bude probíhat  
v klasickém stylu - bohatý program 
v ulicích města, pivo a moravské 
víno potečou plným proudem, velká 
nabídka tradičních prodejců na jar-
marku a spousta zábavy nejen pro 
děti. Na festival vás zve folklorní 
soubor Marjánek, město Marián-
ské Lázně, Karlovarský kraj, Lé- 
čebné lázně Mariánské Lázně, společ-
nost Cup Vital a mnoho dalších.

(Sandra Vápeníková)

Nemocnice vyměnila jednatele. 
O prodeji se nyní nejedná

Srpnová valná hromada přinesla změnu ve vedení mariánskolázeňské nemocnice. Dvojici jednatelů Zdeňka 
Zvoníčka a Petra Dvořáka nahradili Václav Smělík a Petra Komínková. O možném prodeji majoritního 
podílu nemocnice se 13. srpna na zasedání nejvyššího orgánu společnosti naopak nejednalo.

Přestože se v průběhu letošního roku 
opakovaně objevovaly informace, že by 
mělo být 86 procent obchodního podílu 
lázeňské nemocnice k prodeji, majitel 
by se zatím měnit neměl. „V současné 
době s nikým o prodeji ve společnosti 
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. ne-
jednáme,“ uvedl Václav Smělík, jeden 
z dvojice nově zvolených jednatelů. 
Většinovým vlastníkem tedy prostřed-
nictvím společnosti Západní zdravotní 
nadále zůstává Jakub Zavoral. Ke změ-
ně ve vedení společnosti došlo podle 

nového jednatele z důvodu zlepšení 
a zkvalitnění péče o pacienty. O něco 
konkrétnější vyjádření poskytla členka 
dozorčí rady zastupující menšinové-
ho vlastníka, kterým je se 14 procenty 
město. „Pan Dvořák zažádal o uvolnění 
zhruba měsíc před valnou hromadou, 
pan Zvoníček byl valnou hromadou 
odvolán. Majitel nám sdělil, že to je na 
základě doporučení jeho finančníků,” 
přiblížila Tereza Podlucká. Podle člen-
ky dozorčí rady se v roce 2017 finanč-
ní stav nemocnice zlepšil. „Byli jsme 

ujištěni, že provoz nemocnice poběží 
minimálně ve stejném režimu jako do-
posud,” dodala Podlucká.

Václav Smělík, který se od 14. srp-
na ujal jednatelské role v nemocnici, 
působí také jako jednatel společnosti 
Západní zdravotní, která mariánsko-
lázeňskou nemocnici vlastní, a též 
je předsedou představenstva akciové 
společnosti West Bohemia Medical 
Holding, která naopak vlastní Západní 
zdravotní. Druhým jednatelem se stala 
Petra Komínková.                (Jiří Škroch)
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Stávající prodejna textilu, kde otevře prodejna Baťa. 
Foto Jiří Škroch

Policisté provádí kontrolu v rámci akce HAD. Foto PČR

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

CHCEME LEPŠÍ 
SOKOLOVSKO. 
BEZ VÁS TO  
ALE NEDÁME.

www.chcemelepsicesko.cz

Andrej 
Babiš

Renata  
Oulehlová

VOLBY DO SENÁTUSenátní obvod 
SOKOLOV

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o
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Volební obvod č. 2 zahrnuje: celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Teplá, Mnichov, Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné 
Kladruby, jižní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na severu obcemi Toužim, Otročín.

Baťa otevře v Mariánských Lázních 
novou prodejnu obuvi

Prodejna obuvi Baťa, která s demolicí Baťova paláce v roce 2015  
z města zmizela, se opět do Mariánských Lázní vrátí. Nebude to však 
na kdysi tradičním místě rohové budovy na Hlavní třídě, ale u Cheb-
ské křižovatky vedle stávající drogerie. S otevřením nové prodejny se 
počítá během října.

„Ano, připravujeme ote-
vření prodejny Baťa, někdy  
v průběhu října tohoto roku, 
podle toho, jak rychle zvlád-
neme adaptační práce v prona-
jatém prostoru,” uvedl Tomáš 
Novotný, člen představenstva. 
Místo po zbouraném nárož-
ním domě na Hlavní ulici, ve 
které sídlila i obuvnická firma, 
zatím zeje prázdnotou, proto 
společnost hledala náhradní 
prostor. Ten nakonec našla  
u Chebské křižovatky vedle 

drogerie. Obuvnická firma ze Zlína nahradí dnešní prodejnu textilu, která na konci 
září ukončí provoz. „Rozhodli jsme se otevřít prodejnu na jiném místě, než bylo pů-
vodní umístění, jelikož tam se stále nedaří postavit novou budovu,” dodal Novotný. 
Funkcionalistický palác Baťa, ve kterém se po dlouhá léta prodejna obuvi nacházela, 
byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu v roce 2015 zbourána. (Jiří Škroch)

Čtyři mladiství během kontrol nadýchali
Pod označením HAD proběhly v Karlovarském kraji dvě policejní akce zamě-
řené na hazard, alkohol a děti. V Mariánských Lázních strážníci namátkově 
zkontrolovali devět restaurací. Ve čtyřech případech policisté zjistili alkohol  
u osob mladších 18 let.

V Mariánských 
Lázních proběhla kon- 
trola ve večerních ho- 
dinách v pátek 31. 
srpna. Podle policejní 
mluvčí byly do akce 
zapojeny asi tři desít-
ky policistů a strážníci 
namátkově navštívili 
devět restauračních  
zařízení. Během akce 
zkontrolovali okolo 30 
osob. „Výsledkem ve- 
černí akce v Marián-
ských Lázních bylo zjištění alkoholu u osob mladších osmnácti let, a to ve čtyřech 
případech. Nejvyšší naměřená hodnota alkoholu byla přes 0,50 promile,” uvedla 
policejní mluvčí Soňa Hergezelová.

Do akce se kromě policistů zapojili také hasiči, celní správa, krajská hygienická 
stanice a odbor sociálně právní ochrany dětí. „Cílem kontrol bylo především dodr-
žování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona 
o hazardních hrách,” dodala policejní mluvčí. O dva dny později proběhla podobná 
akce také v Karlových Varech, během které policisté našli u osmnáctileté dívky 30 
gramů marihuany.              (Jiří Škroch)

Nad Mariánkami nám do kroku svítilo slunce   
Po deštivém pátku v Mariánských Lázních sobotní oblohu rozjasnilo slunce a tep-
lota se vyšplhala na příjemných 18 stupňů. K pochodu se zaregistrovalo celkem 153 
sportovců všech věkových kategorií, tím jsme o 3 startující „trumfli“ loňský ročník.

Stoupl také počet zájemců o zapůjčení holí. “V loni jsem zapůjčila 10 párů, letos 
už jich bylo 20,” poukázala instruktorka z České asociace nordic walking, Markéta 
Matušíková. Jedenáctá hodina znamenala stejně jako minulé ročníky hromadný start 
pochodu. Společně odstartovali „walkeři“ na trať 5,5 km i na delší šestnáctikilome-
trovou. Nejrychleji do cíle kratší trasy dorazili Zdeněk a Jiří Mikšíkové. Doslova  
v patách je následoval Jiří Sojka. O chvíli později cílovou bránou prošli mladí chlap-
ci a dívky do 16 let a hned za nimi trojice nejrychlejších žen. Na delší trase byli nej-
rychlejší Daniela Nováková s Jindřichem Stuchlem. Ale stejně jako u ostatních akcí 
seriálu Krok ke zdraví, nejde pouze o výkony, ale především o to správné rozhodnutí 
- zúčastnit se. Velký dík patří lázeňskému Klubu Českých turistů v čele s Milenou 
Kafkovou za podporu v rámci příprav i samotného průběhu akce, protože bez nich 
by to nešlo, stejně jako bez vstřícného zázemí Hotelu Krakonoš.    (Ivana Dobišová)
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Noc pro netopýry. Foto CHKO Mariánské Lázně

Srpnový stav vody. Foto Václav Kohout

Chcete senátora,
nebo něčí loutku?
Budu rád Vaším senátorem!

Zadavatel: Josef Zickler / Zpracovatel: Josef Zickler

Více informací najdete na
www.josefzickler.cz nebo www.pepasenatorem.cz a na Facebooku 

Kancelář: Boženy Němcové 703, Sokolov,
(každý čtvrtek od 17.00 - 19.00 hod.)   E: josef.zickler@radnaroda.cz

m!

booku

a.cz

kandidát na senátora
pro

Mariánskolázeňsko

VOLEBNÍ OBVOD
SOKOLOVSKO

Protéká rekordně málo vody
Pravidelně sleduji průtok potoka městem. Vyobrazená část je regulo-
vané koryto naproti kavárně Polonia. 

Celkově je průtok relativně stabilní, ale velmi nízký. Konečně je i vidět, jak ko-
ryto zarůstá. V době velkých veder byla voda v tomto úseku zelená, to pak spláchl 
déšť. V Plzni uvádějí, že mají nejnižší stav řek od roku 1930, kdy se průtok začal 
měřit. Běžný býval na potoku takový stav, že dítě potok nepřeskočilo. 

(Václav Kohout)

Hledáme neperiodický zpravodaj Gól
Prosím všechny vlastníky neperiodického zpravodaje TJ Mariánské Lázně 
Gól, kteří jsou ochotni tento zpravodaj zapůjčit, aby zavolali nebo poslali SMS 
na telefon 602 492 876. 

Jedná se hlavně o zpravodaj z období od roku 1964 do roku 1974. V roce 1964 
– 67 vyšlo několik čísel Zpráv z oddílu kopané, které měly informativní charakter. 
Od podzimu 1967 začíná vycházet neperiodický zpravodaj TJ Mariánské Lázně Gól  
o čtyřech až pěti stránkách a sloužil jako kronika kopané a celé tělovýchovné jednoty. 
V roce 1978 zanikl. Vydávaná čísla Zpráv z oddílu kopané i neperiodický zpravodaj 
Gól mohou být nabídnuty i  jako jednotlivá čísla nenavazující na sebe. Zapůjčené Góly 
poslouží k zmapování činnosti TJ a oddílu kopané v tomto uvedeném období a budou 
jejich majitelům v pořádku navráceny. Děkuji všem za jejich pomoc.      (Josef Pruner)

ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Pozornost návštěvníků přilákali živí netopýři
Poslední prázdninové dny se mohli zájemci o přírodu z blízka seznámit s netopýry. V pátek 31. srpna se 
uskutečnila netopýří noc u dolu Jeroným v severní části Slavkovského lesa a v sobotu 1. září pak na zámku 
Kynžvart.

U dolu Jeroným si mohli návštěvníci zblízka prohlédnout 
hned šest druhů netopýrů – netopýra velkého, vodního, uša-
tého, řasnatého, rezavého a hvízdavého. Od roku 2014, kdy 
je u dolu v provozu návštěvnické centrum, pak má možnost 
účastnit se odchytů i veřejnost. „Samci se tady potkávají se sa-
micemi a probíhají tu jejich vzdušné námluvy,”  říká Přemysl 
Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les. Během sobotní neto-
pýří noci na zámku Kynžvart se mohli zájemci z řad široké ve-
řejnosti zapojit do netopýřího znalostního kvízu a vyhrát řadu 
zajímavých cen. Nejmenší návštěvníci si mohli vyzkoušet hry 
s netopýří tématikou. Nechyběla ani přednáška a film o těchto 
nočních letcích. Veřejnosti byly v rámci netopýří noci výjimeč-
ně zpřístupněny i staré a dnes již dlouhodobě nevyužívané pi-
vovarské sklepy zámku. Jedná se o jedno z nejdéle sledovaných 
netopýřích zimovišť ve Slavkovském lese. „Pravidelně zde pře-
čkávají zimu dva druhy netopýrů – netopýr velký a netopýr ušatý,” dodal Tájek. Odchyt netopýrů v Kynžvartu byl zaměřen 
na netopýry lovící nad rybníky v zámeckém parku. Sítím se však netopýři bravurně vyhýbali, jak mohli zájemci sledovat při 
detektoringu – tedy poslechu netopýřích hlasů, které do zvuků slyšitelných lidskému uchu převádí takzvaný netopýří detektor. 
I přesto nakonec měli návštěvníci možnost prohlédnout si zblízka živé netopýry.                                                 (Jana Rolková)

Děkujeme za podporu
Po tropických dnech, kdy naši kli-
enti nejraději vyhledávali stín, klid 
a odpočinek, začínáme připravovat 
podzimní kulturní a společenské 
programy. 
Prvními budou Loučení s létem a Me- 
zinárodní den seniorů. Do programů 
bychom rádi zařadili živou hudbu, 
občerstvení a tombolu. Dále plánuje-
me grilování v našem altánku. To vše 
můžeme uskutečnit díky podpoře na-
šich sponzorů. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat za finanční i věcné 
dárky následujícím firmám: Euro-
Mont, Gaseko, Nová Karna, pivovar 
Chodovar Chodová Planá, Dékor, 
Restaurant Medité, Bio Vegetka, Al-
gon Cheb a dalším sponzorům, kteří 
nechtějí být jmenováni. Všem pře- 
jeme mnoho štěstí a úspěchů v osob-
ním životě i podnikání. Jménem na-
šich klientů mnohokrát děkujeme. 
(Domov pro seniory a dům s pečova-

telskou službou)

Výstavba silnice k Elektrometallu a okružní křižovatka 
Navazuji na článek Zdeňka Krále ze 17. čísla v ML novinách Naše průmyslová 
zóna je lázeňské centrum města.

O záměru výstavby silnice k výrobnímu závodu Elektrometall neproběhla žádná 
veřejná diskuze a zdá se, že veřejnost a také i já osobně, jsme informováni až teprve  
z tiskoviny Občanské demokratické strany s názvem „Z Mariánských Lázní – ten-
tokrát o dopravě“ z 26. srpna, která je k dispozici v informačním centru místního 
sdružení v Tyršově ulici. Z mého hlediska dopravního inženýra je řešení dopravy 
navrhované městem špatné a mělo by být urychleně změněno. 

V případě, že takto potichu by mělo být investováno 12.000.000 korun  i více na 
akci, která vlastně vůbec nebude sloužit pro občany města, bude asi potřeba ráznější-
ho postupu oponentů, například podání trestního oznámení a v komunálních volbách  
v říjnu volit jiné složení zástupců města.                                                   (Pavel Voves)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÍTALY NOVÉ PRVŇÁČKY

Prvňáci Úšovice Prvňáci Jih

1. A, třídní učitelka Jana Nápravníková. Foto Alena Hálová 1. A, třídní učitelka Emílie Smutná. Foto Eliška Čápová

1. B, třídní učitelka Michaela Pecherová. Foto Alena Hálová 1. B, třídní učitelka Helena Tannertová. Foto Eliška Čápová

1. C, třídní učitelka  Vanda Krystyníková. Foto Alena Hálová 1. C, třídní učitelka Dagmar Vopatová. Foto Eliška Čápová

Přejeme školákům úspěšný start
Do obou základních škol v Mariánských Lázních nastoupilo 3. září 2018 celkem 6 tříd prvňáčků. Nové školáčky přivítaly nejen jejich třídní  
učitelky, ale také paní ředitelky Alena Hálová (ZŠ Úšovice) a Jaroslava Baumgartnerová (ZŠ Jih). Pozdravit je a popřát jim úspěch při jejich 
prvním velkém kroku do života přišli starosta Martin Kalina a místostarosta Luděk Nosek.
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Panelový dům v pražských Řepích. Foto Veolia

Nová kotelna je v provozu už více než rok. Jak jste spokojena? Nejsem a dů-
vodů je celá řada. Letošní zima byla poměrně mírná, a přesto náš byt nebyl pořádně 
vytopený. Těžko si zvykáme i na hluk, který vychází z topení, v noci si někdy připa-
dám, jako bych spala u splavu. Navíc opakovaně musíme odvzdušňovat, někdy až 
čtyřikrát za týden. Už se také stalo, že jsme byli v noci bez teplé vody. 

Loni vás také trápil komín od kotelny. Jak to dopadlo? Bydlím v posledním 
patře a komín od kotelny byl zhruba 80 cm nad naším bytem. Když jsem otevřela 
okno, šel nám kouř přímo do bytu. Po mojí stížnosti sice komín o kousek zvedli, ale 
ne podle pravidel. Když otevřu okno a vítr fouká od východu, tak je to bohužel pořád 
cítit. Komín by měl správně mít dva metry, 
ale to rozhodně nemá.

Co vám bylo řečeno při odpojení od 
centrálního zásobování teplem? Bylo 
nám slibováno, že na teple ušetříme. By-
dlím tady už přes třicet let a letos jsem 
poprvé po deseti letech měla nedoplatek. 
Před tím jsem měla každý rok přeplatek 
od tří do šesti tisíc korun. Přitom topím 
pořád stejně a to byla letos poměrně mír-
ná zima. Kotel se dělal kvůli úsporám, ale 
úspora to není vůbec žádná, spíš prodělek. 

Slibovali vám také, že ušetříte na 
spotřebě. Jaká je realita? Na spotřebě 
se neušetřilo vůbec nic. Na ústředním to-
pení je 24% nárůst a spotřeba teplé vody 
je stejná jako dřív. Vyúčtování je navíc 
pro normálního člověka nesrozumitelné. 
Nově platím i za to, za co jsem dříve ni-
kdy neplatila.

Jaký je rozdíl ve vyúčtování? Jako spotřebitele mě samozřejmě nejvíc zajímá, 
kolik zaplatím. Při napojení na centrální topení jsme za teplo v bytě platili kolem  
24 600 korun ročně. Po instalaci plynového kotle měly náklady klesnout. Realita 
je ale taková, že za teplo platím víc skoro o šest tisíc korun ročně. Dříve jsem při 
stejných zálohách měla přeplatky, letos mám nedoplatek.

Kolik stálo pořízení kotle? Pokud vím, tak 2,5 až 3 miliony korun. Jak dlouho se ta-
ková investice bude vracet? Co se stane, když ceny plynu stoupnou? To už nikdo neřeší. 

Co byste poradila lidem v domech, kde zvažují výstavbu plynové kotelny? 
Ať si to pořádně spočítají a přemýšlejí dopředu. V mém případě není úspora žád-
ná, naopak platím víc. O diskomfortu ani nemluvě. Další rána může přijít v podo-
bě zdražení plynu. Nejsme velkoodběratelé, tudíž nemůžeme počítat s nižší saz-
bou. Doporučovala bych raději se pokusit domluvit s provozovatelem centrálního 
vytápění na slevě. Konec konců, většina lidí chodí nakupovat do supermarketů.  
A proč? Je to zkrátka levnější. Jako velkoprodejci si mohou dovolit dát nižší ceny 
než soukromník v malém krámku. A s plynem, jako komoditou, je to stejné.

(Barbora Komínková)

Kdo by chtěl bydlení u komína?
Před více než rokem vyrostl paní Sádkové komín přímo u okna ložnice. Nikoho nezajímalo, že se do Řep stěhovala kvůli tomu, že se jim pře-
zdívalo „plíce Prahy“. Prodejci plynových kotelen prostě naslibovali výraznou úsporu, a tak se bytový dům, kde dodnes bydlí, rozhodl odpo-
jit od centrálního zásobování teplem a zřídit vlastní kotelnu. Co pak následovalo, jak to dopadlo se slibovanou úsporou i komínem, se dozvíte  
v následujícím rozhovoru.

NÁZORY
Zóna klidu je opravdu klidná

V místě zaniklých Hamrnických kasáren před lety vznikla Zóna klidu. Prostor byl upraven, zatravněn, vybaven lavičkami, osázen stromy a keři, 
oplocen a opatřen cedulemi Vstup zakázán. Prostě Zóna klidu. Pod pojmem zakázaného prostoru je tato zóna v povědomí občanů dodnes.

Kdysi jsem požádal o povolení zde vybudovat veřejně přístupný areál s pevnými 
kontrolami pro orientační běh. (Jeden takový je v areálu TJ Lokomotiva na ploché 
dráze – můžete si ho vyzkoušet). Dozvěděl jsem se, že nikoli. Prostor dosud není 
vyřešen. Prostě Zóna klidu. 

Mezitím Mariánské Lázně dostaly za Zónu miliónové pokuty. Nejsem informo-
ván, za co přesně pokuta byla, kolik jsme zaplatili a kolik ukecali. Každopádně 
velkou část vysazených stromků a keřů jsme nechali uschnout. Řekl bych, že to byl 
jeden z důvodů pokuty. 

Zóna je již otevřená a přístupná, přibyli prolézací dinosauři a výsadba desítek 
nových stromků. Nejméně 20 z nich jsme opět nechali uschnout a dalším to hrozí. 
Další pokuta?

Nevadí. Nikdo sem stejně nechodí – v povědomí občanů je to stále zakázaný pro-
stor. Prostě Zóna klidu. Jsem si vědom, že například oproti městské nemocnici jde o 
ptákovinu. Ale na druhé straně, kolik městských akcí, u nichž se řeší ztráta desítek 
miliónů, znáte? Jen malá připomínka – volili jsme v minulosti vždy dobře?  

(Jan Fišák, TJ Lokomotiva Mariánské Lázně)

Roční platby za teplo paní Sádkové (v Kč)
2015
centrální 
topení 24 614 Kč
2016
centrální 
topení 24 626 Kč
2017
po 
instalaci 
plynové 
kotelny 30 531 Kč 24 614 Kč 24 626 Kč 

30 531 Kč 

2015
centrální topení

2016
centrální topení

2017
po instalaci

plynové kotelny

Roční platby 
za teplo paní Sádkové 

(v Kč) 

KOMERČNÍ 
SDĚLENÍ



Strana 6 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 14. září 2018

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 - 5. - 6. ŘÍJNA
Představujeme mariánskolázeňské kandidáty pro komunální volby
Jména všech kandidátů pro blížící se volby do obecních zastupitelstev jsou již známa. V Mariánských Lázních se bude o přízeň voličů ucházet 
celkem 10 politických stran a sdružení. Mariánskolázeňské noviny představují lídry všech kandidujících uskupení. V každém čísle dostanou 
všichni kandidáti tři otázky a  s jejich odpověďmi se mohou čtenáři seznámit v grafickém přehledu. Volební lístek mohou pak občané odevzdat 
5. a 6. října do hlasovací urny v příslušných volebních místnostech.

MARTIN KALINA
Za největším pozitivum po-
važuji, že se nám povedlo 
otevřít radnici lidem, dát 

jim zpětnou vazbu o dění ve městě a umožnit 
jim snadný přístup ke všem informacím. Za 
hlavní negativum považuji fakt, že jsme ne-
uspěli u dvou velkých žádostí o dotace - na 
trolejbusy a opravu Chopinova domu.

PAVEL MIKLUŠÁK
Pozitiv opravdu poskrovnu, 
ale lze k nim přiřadit např. 
zachování a opravu Klubu 

důchodců, konečné rozhodnutí, jak dál s ob-
jektem radnice. Negativ podstatně víc. Málo 
vhodných investic, žádné nové cyklostezky, 
nedostatečná příprava jednání zastupitel-
stva...

VLADIMÍR KAJLÍK
Pozitivní je, že lidé pro-
koukli kolosální pokrytectví 
bezobsažné politiky frází a 

namyšlených sloganů volební kampaně. Ne-
gativem je z toho plynoucí nesplnění většiny 
slibů programového prohlášení. Téměř nic 
nebylo splněno, ničeho významného nebylo 
dosaženo, nikdo nenese špetku odpovědnosti 
za napáchané přehmaty a škody.

MIROSLAV MÍKA
Velkým plusem bylo zahá-
jení komunikace s občany. 
Zklamáním pak nesplnění 

100 bodového programového prohlášení. 
Příčina byla u Pirátů nezkušenost a u ANO 
cynické vypovězení jeho plnění při ponechá-
ní si funkcí.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Občané chtěli změnu, tak 
rozhodli ve volbách. Nemám 
informace, že se jí dočkali, 

kromě nouzového rozmístnění jednotlivých 
pracovišť odborů radnice ve městě.  

LUBOŠ BORKA
a) pozitivum minulého ob-
dobí byl zvýšený zájem mla-
dých občanů o chod města  

a jejich zapojení do voleb.
b) nesoulad až rozhádanost jimi sestavené 
koalice, častá výměna postů, nenaplnění 
očekávaných výsledků

JANA ROUBALOVÁ
Za poslední 4 roky se radnice 
více otevřela občanům, např. 
veřejná projednávání strate-

gického plánu města. Bohužel, díky střídání 
starostů ve vedení města došlo ke zpoždění 
důležitých rozhodnutí a projektů.

MARKÉTA 
NĚMEČKOVÁ
S končícím volebním obdobím 
se můžeme ptát, zda naši zastu-

pitelé stihli splnit vše, co měli v programu? Ne. Je 
tedy na dalších zvolených, aby užitečné věci do-
končili a započali nové. Drobní živnostníci jsou 
výší nájmu likvidováni. Prodejní plochy zůstávají 
prázdné, zanikají pracovní místa. Plošné kácení 
bukových lesů je k přírodě i občanům necitlivé. 

JIŘÍ ŠKROCH
Pozitivně hodnotím zavedení 
mariánskolázeňské karty Ma-
riánky. Naopak pozitivně ne-

vnímám, že se investovalo výrazně méně peněz, 
než bylo možné a potřebné (do infrastruktury, 
majetku), čímž vzniká “dluh” do budoucna.  
Z pohledu občana často i hledám smysl v in-
vesticích, jako je příjezdová cesta k Elektrome-
tallu, vzhledem ke stavu městských komunikací.

DUŠAN VÍTEK
Nějaká pozitiva určitě jsou, 
třeba Senior-taxi, ale ANO, 
Piráti i zbytek koalice se po-
chválí sami. V roce 2016 jsem 

starostovi Ing. Třešňákovi zařídil schůzku na 
Ministerstvu dopravy na téma peníze na tro-
lejové vedení. Odjížděl s tím, že pár milionů 
by se našlo, ale město se musí posnažit. Od té 
doby ticho. A to se ANO chlubí, jaké tam má 
kontakty. Neschopnost získávat dotace, to je 
velké negativum.   

1. 2. 3. 4.

5.

6.7.8.9.

10.

1.
PIRÁTI

Ing. Martin 
Kalina, 
34 let, 
starosta 
M. Lázní

6.
MĚSTO SOBĚ

Mgr. 
Luboš 
Borka, 
55 let, 
ředitel ZŠ

2.
KSČM

JUDr. Pavel 
Miklušák, 
68 let, 
v důchodu

7.
ANO 2011

Bc. Jana 
Roubalová, 
46 let, tisková 
mluvčí

4.
MĚSTO LIDEM

Ing. Arch. 
Miroslav 
Míka, 
55 let, 
architekt

9.
ZMĚNA PRO ML

Jiří Škroch, 
DiS., 
34 let, 
šéfredaktor

3.
ODS

Dr. Vladimír 
Kajlik, 
PhD, MSI.,  
72 let, 
v důchodu

8.
KDU-ČSL

Markéta 
Němečková,
37 let
rodičovská 
dovolená 

5.
VOLBA PRO LIDI

Ing. Zbyněk 
Martínek, 
67 let, OSVČ

10.

KOALICE 
VOK+STAN

Ing. Dušan 
Vítek, 64 let, 
auditor EU 
programů 
a projektů 

4. V čem spatřujete největší 
pozitivum a naopak největší 
negativum v právě končícím 

volebním období?
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5. Které jsou tři největší 
priority Vašeho uskupení, 

se kterými jdete do 
voleb?

MARTIN KALINA
Náš cíl je zachování všech 
škol v ML a budeme za to 
tvrdě bojovat na kraji. Mu-

síme také město dobře připravit na vstup do 
UNESCA posílením dopravní infrastruktu-
ry. V neposlední řadě chceme ještě více za-
pojit občany a dát jim možnost rozhodovat o 
investicích prostřednictvím participativního 
rozpočtu.

PAVEL MIKLUŠÁK
a) zvýšení atraktivity města 
pro pacienty, turisty, pod-
nikatele a další skupiny, ale 

také pro vlastní občany, a to především 
b) zvýšení atraktivity bydlení v sídlištích, 
budování odstavných ploch
c) posílení zdravotní a sociální péče a rozvoj 
podnikatelské činnosti

VLADIMÍR KAJLÍK
Zbavit radnici amatérizmu, 
neschopnosti, nepoctivosti, 
klientelismu a pokrytectví. 

Za každým podstatným jménem lze uvést 
konkrétní příklady selhání vedoucích čini-
telů radnice.

MIROSLAV MÍKA
1) Vyrovnaný rozpočet s po-
sílením příjmů o 30 milionů. 
To umožní investovat, ale  

i MHD zdarma. 2) Odpovědná péče o maje-
tek (oprava radnice, Lilu, komunikací, par-
cely pro RD, obecní byty, mobiliář města. 
3) Zájem o občany a jejich obhajoba proti 
nespravedlnostem, pomoc ve složitých situ-
acích. Podrobně FB Město lidem.

ZBYNĚK MARTÍNEK
V případě vítězství prosadíme 
snížení jízdného MHD o 50 % 
a dále budeme analyzovat 
možnosti městského rozpočtu 

k zavedení jízdného zdarma. Dále se jedná  
o bezpečnost, dopravní obslužnost, úpravu 
veřejného prostranství, podporu místních pod-
nikatelů ve vztahu k pronájmu městských pro-
stor, podporu a rozvoj sportovních a kulturních 
akcí, včetně podpory turismu. 

LUBOŠ BORKA
jednoznačně infrastruktura 
města (silnice, cyklostezky 
atd.), oprava radnice, sta-

bilní rozpočet. 

JANA ROUBALOVÁ
Garantujeme vyřešení absen-
ce 24 hodinové lékařské péče 
ve městě.  Zlepšíme dopravní 

obslužnost a vyřešíme nedostatek parkova-
cích míst na sídlištích. Budeme podporovat 
aktivní život dětí, mládeže a seniorů.

MARKÉTA 
NĚMEČKOVÁ 
Lidová strana byla založena na 
obranu spravedlivých práv ob-

čanů. Politika pro nás zůstává službou. Prioritou 
je zajistit zdravotní péči občanům i návštěvníkům. 
Ačkoliv jsme město s nejvyšším věkovým průměrem 
v Karlovarském kraji, pro seniory se dosud nic ne-
udělalo. Dále, aby se mladí lidé, kteří vystudovali  
v jiných městech, vraceli zpět a našli zde uplatnění. 

JIŘÍ ŠKROCH
1) Investice (radnice, komu-
nikace, majetek) 2) ve spolu-
práci s kraji a pojišťovnami 

podporovat zajištění zdravotních služeb, spo-
lečně s krajem a sousedními obcemi vytvořit 
podmínky pro poskytování sociálních služeb  
v potřebné kvalitě a rozsahu 3) zachování sítě 
školských a předškolních zařízení, zachování 
sítě středních škol a vrátit do ML učební obory.

DUŠAN VÍTEK
My máme jednu a tou je 
občan, ať je v dětském věku, 
teenager, dospělý či senior. 

Všech svých občanů si město musí vážit 
a dávat jim to znát. Výhodami, slevami, 
přednostmi. Proč by občané Mariánských 
Lázní nemohli mít například likvidaci od-
padu zdarma? V Teplicích to jde, tak proč 
ne tady!

1. 2. 3. 4.

5.

6.7.8.9.

10.

MARTIN KALINA
Ne. Pan Franta se postupně 
vyprofiloval do pozice, kde 
potřeboval více času: na 

pokus o záchranu Bati, územní a strategický 
plán a UNESCO. Náhrada Petrem Třešňá-
kem mu uvolnila ruce. Nástup Martina Kali-
ny plyne z našeho morálního přesvědčení, že 
nelze současně starostovat a zastávat pozici 
poslance.

PAVEL MIKLUŠÁK
Ano, a výměny, ač omluvi-
telné, svědčí o nevyváženosti 
rozhodování vedení radnice.

VLADIMÍR KAJLÍK
Rotace starostů způsobi-
la zmatek, neprůhlednost, 
nerozhodnost a zřeknutí se 

odpovědnosti za jejich činnost na radnici. 
Post starosty města by neměl být pouťovým 
kolotočem „tekuté demokracie“, která je tu 
eufemizmem pro chaos. 

MIROSLAV MÍKA
Není to moc praktické. Ale  
u Pirátů to bylo předávání šta-
fety mezi zvolenými zastupiteli. 

Dobrý den si však udělali z voličů kandidáti po-
litických stran, kteří se dostali za ANO do vedení 
města, ačkoliv zvoleni nebyli. Z toho je patrná 
snaha být u moci za každou cenu. Kultivovat by-
chom neměli jen veřejný prostor, ale i morálku.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Je to nestandardní situace, 
ke které však jistě vedly 
vážné důvody. Možná, že ne-

brali tuto výzvu jako službu městu, ale pří-
ležitost se zviditelnit.  Na občany to nemělo 
žádné dopady. Je asi přínosnější reprezen-
tovat město stabilním vedením bez nutnosti 
časté výměny mezi nejvyššími představiteli.

LUBOŠ BORKA
Ano, je.  

JANA ROUBALOVÁ
Tři starostové během 4 let 
našemu městu rozhodně ne-
prospěli. Mariánské Lázně 

si zaslouží v čele osobu, která se bude městu 
naplno věnovat celé volební období. To bych 
chtěla občanům jako kandidátka na starost-
ku garantovat.

MARKÉTA 
NĚMEČKOVÁ 
Funkce starosty je velmi  ná-
ročná. Je to práce nejenom  

s veřejností, ale i se zákonem. Pokud sta-
rosta nedokáže plnit povinnosti, které mu 
 z funkce vyplývají, je lepší, když uvolní mís-
to tomu, kdo tyto předpoklady splňuje.

JIŘÍ ŠKROCH
Přestože řada zdánlivě ne-
vhodných změn může mít 
mnohdy zcela pochopitelné 

a závažné důvody, domnívám se, že časté 
změny na nejdůležitějším postu ve vedení 
města nejsou zrovna šťastné a mohou snižo-
vat důvěryhodnost úřadu starosty.

DUŠAN VÍTEK
Kdyby jen třetího starostu. 
Proběhla i řada změn u mís-
tostarostů či radních, najed-

nou se tam objevili ti, co u voličů neuspěli. 
Ke všemu měl jeden z místostarostů svou 
funkci jako takový vedlejšák. To nesvědčí 
o personální vybavenosti koaličních stran 
a trpí tím kvalita řízení města. Smutný pří-
běh.

1. 2. 3. 4.

5.

6.7.8.9.

10. 6. V probíhajícím
funkčním období má město 
třetího starostu. Nemyslíte, 

že je to příliš vysoké 
číslo?
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Skladatel Karel Pexidr. Foto Jana Drahokoupilová

SPORTZPRÁVY Z KULTURY

Vernisáž výstavy unikátní sbírky Vladimíra Suchánka. Foto David Kurc

Muzeum představuje světovou sbírku 
exlibris Vladimíra Suchánka

Přestože se v ten den – v pondělí 27. srpna konaly dvě vernisáže, obě si našly své příznivce a byly opravdu 
hojně navštívené. Ti, které přilákal náš přední výtvarník Vladimír Suchánek, se sešli v muzeu, aby se nejen 
setkali s Mistrem, ale aby si prohlédli kompletní sbírku exlibris, kterou vlastní na celém světě pouze mari-
ánskolázeňské muzeum. 

Ovšem nejen exlibris jsou jeho domé-
nou, je činný i v oboru grafiky, malby, 
knižní ilustrace, plakátů, známkové tvor-
by, poslední desetiletí vytváří zejména 
barevné litografie. Společně s muzeem 
se věnoval kompletování exlibris, jejichž 
základ muzeum vlastnilo, některé odkou-
pilo a vyhledalo kus po kuse, jiné věnoval 
sám autor a ředitel muzea mu poděkoval 
za šlechetnost, protože částečně už byly 
pouze v jeho osobním archivu. Díků se 
od autora dostalo i pracovníkům muzea, 
zvláště Kryštofovi Větrovskému, jenž 
zapaspartoval všechna exlibris. Celkem 
jich je 465, sám výtvarník se divil, co 
jich vytvořil. Právem našly svůj „domov“  
u nás, protože k Mariánským Lázním má 
Suchánek osobní vztah, stejně jako k No-
vému Městu nad Metují, jehož starosta byl 
na vernisáži přítomen. Zajímavostí je, že 

unikátní sbírka bude zapsána do Guinessovy knihy rekordů. V neděli zavítaly na výstavu čtyři autobusy exlibristů (sběratelů)  
z celého světa, kteří navštívili Mariánské Lázně jako jediné město v Čechách. Součástí vernisáže byl křest obrázkového katalogu 
všech Suchánkových exlibris, který si přítomní mohli hned zakoupit. Neformální slova pánů ředitele Jaromíra Bartoše, starosty 
města Martina Kaliny, Mistra Vladimíra Suchánka a starosty Nového Města nad Metují Petra Hableho navodila také neformální  
a milou atmosféru, podpořenou přítomností mistrových kamarádů a přátel.                                              (Jana Drahokoupilová)

Blíží se koncerty  
mezinárodně uznávaných 

bratři Karlíčkových
První ze série koncertů bratrů Kar-
líčkových zazní v hudebním sále ZUŠ 
Fryderyka Chopina 22. září v 19:30. 
Koncert to bude zajímavý hned z ně-
kolika důvodů – není totiž běžné, aby 
v jedné rodině vyrostli tři špičkoví 
hudebníci, kteří v současnosti působí 
doslova po celém světě.

Mezinárodní kariéra bratrů Karlíč-
kových začala studiem na zahraničních 
vysokých školách - Martin Karlíček 
studoval nejprve na Akademii múzic-
kých umění v Praze a poté Academy 
of the Arts v holandském Utrechtu  
a na McGill University v Kanadě. Josef 
Karlíček po absolvování Konzervatoře 
v Plzni a AMU v Praze studoval dále 
na Folkwang-Hochschule v němec-
kém Essenu. Petr Karlíček studoval 
na Konzervatoři v Plzni (pod vedením 
Karla Friesla) a na AMU v Praze (pod 
vedením Miroslava Langera). V roce 
1997 získal stipendium německé vlády 
DAAD, jež mu umožnilo studium na 
Akademie der Bildenden Künste Mün-
chen ve třídě Gerharda Oppitze. Všichni 
tři sourozenci začali svoji hudební ka-
riéru v ZUŠ Fryderyka Chopina v Ma- 
riánských Lázních a jsou spojeni se 
zdejším hudebním životem.  Jejich ro-
diče mnoho let působili jako hudebníci 
v ZSO a jako učitelé na naší umělecké 
škole. Josef Karlíček zde pedagogicky 
působí dodnes. Proto mě moc těší, že se 
první ze série čtyř koncertů bude konat 
právě v hudebním sále ZUŠ F. Chopina. 
Tento koncert je koncertem benefičním. 
Petr, Josef a Martin Karlíčkovi tento 
koncert věnují ZUŠ F. Chopina. Vstu-
penky je možné si zajistit v mariánsko-
lázeňském KISu. Srdečně vás zveme. 

(Petr Čech, ředitel ZUŠ)

Galakoncert Západočeského symfonického 
orchestru je už tradice

Poslední srpnová středa patří už léta galakoncertu Západočeského 
symfonického orchestru, který každý rok spolehlivě přiláká takové 
množství posluchačů, kteří dokonale zaplní kryté i venkovní prostory 
a ještě lavičky za kolonádní promenádou. 

Tentokrát byl koncert věnován 100. výročí založení republiky, proto v první části 
zazněla díla pouze českých autorů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Zdeňka 
Fibicha. Milým doplněním byla Lázeňská hudba devadesátiletého Karla Pexidra, 
který byl na kolonádě přítomen a posluchači vřele přivítán. Operních árií se ujala 
půvabná sopranistka Karolína Žmolíková, u níž se pěvecké umění snoubí s vnější 
krásou. Druhá polovina patřila lehčí hudbě Fučíkově, Frimlově a Nedbalově. Vše 
se odehrávalo pod taktovkou dirigenta Martina Peschíka a za doprovodného dvojja-
zyčného slova Zuzany Sadílkové. Další oslava stoleté republiky byla po zásluze do-
provázena mohutným potleskem spokojených návštěvníků. (Jana Drahokoupilová)  

Září na Krakonoši 
bude zajímavé

• 15. září - V rámci akce Marián-
skolázeňský podzim – 14:00 Scéna 
u nového Krakonoše - představení 
souborů z Čech.
• 22. září - Svatováclavské slav-
nosti
• 29. září - Svátek seniorů – 13:00 
– 15:00 – vystupuje Vladimír Hron 
+ místní umělci,  doprovodný pro-
gram: měření tlaku, senior pas, IQ 
zóna apod.

 

Otevřeno: Po- So - dle objednávek

Kosmetika
Permanentní make-up

Manikúra

Prodej české profesionální kosmetiky 

 

Otevřeno: Po- So - dle objednávek

Kosmetika
Permanentní make-up

Manikúra

Prodej české profesionální kosmetiky 

Partneři:

Čištění pleti 390 Kč
Manikúra 260 Kč

Permanentní make-up 
od 1600 Kč
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI

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

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY

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

ŘIDIČ VZV

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

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 
  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

ELEKTRONIK

Kontakt: 
Karlovarské minerální vody a.s, závod Mnichov, Mnichov 151, 354 83 
Barbora Vosecká, email: barbora.vosecka@mattoni.cz, tel: +420 720 945 357

  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

RÁDI NABÍDNEME

Magnesia_inz_Marianskolazenske_listy_195x270_TISK3.indd   1 20.07.18   11:14
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SPORT

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ

n  DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 
 16:00 - 18:00 Vlakové nádraží, Císařský  
 salonek na Hlavním nádraží oslavuje EHD
n  Západočeský symfonický orchestr „HVĚZ-
 DY NA DLANI“, 19:30 Společenský dům 
 Casino, koncert vážné hudby
n  OTEVŘENÍ 20. KLUBOVÉ SEZONY, 
 21:00 - 23:55 Rockový klub Morrison. 
 Do jubilejního ročníku vstoupí rockový klub  
 Morisson koncertem plzeňské indie rockové  
 skupiny THE MYNE.
n  JAN PALACH, 19:30 Kino Slavia 3D, drama, 
 ČR / SR, 2018, 124 min.
n  ÚŽASŇÁKOVI 2, 17:00 Kino Slavia 3D, 
 animovaný / akční / dobrodružný USA, 2018, 
 118 min

n  KURZ PRVNÍ POMOCI ZÁŽITKEM 
 s Romanou Kazdovou, 8:00 - 18:00 Rodinné  
 a komunitní centrum Domeček, nevšední 
 zážitkový kurz první pomoci
n  PO STOPÁCH SLAVNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ  
 - 1.část, 15:30 - 17:30, tematická 
 komentovaná prohlídka
n  MALÁ ČARODĚJNICE, 15:00 Kino Slavia 3D, 
 pohádka, Německo, 2018, české znění

PÁTEK  14.9. 

SOBOTA  15.9. 

NEDĚLE  16.9. 

PONDĚLÍ 17.9. 

ÚTERÝ 18.9. 

STŘEDA 19.9. 

ČTVRTEK 20.9. 

PÁTEK 21.9. 

SOBOTA 22.9. 

NEDĚLE 23.9. 

PONDĚLÍ 24.9. 

ÚTERÝ 25.9. 

STŘEDA 26.9. 

ČTVRTEK 27.9. 

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

Jana
Roubalová

Vladimír
Sláma

www.marianskelazne.anobudelip.cz
www.anobudelip.cz

anobudelip
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PŘEDVOLEBNÍ GULÁŠ, CIMBÁLOVKA, VÍNO  
Nová Chebská, vedle parkoviště U TESCA

2. října
15:30–18:00
HOSTÉ:  Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje,  

Renata Oulehlová, kandidátka do senátu

Milí přátelé,
my všichni chceme žít v našem atraktivním městě. Zajímá nás, co si myslíte o zdravotnictví, školství, 
životním prostředí, dopravní infrastruktuře a bezpečnosti našeho města, jak se vám tu žije.  
Pokud vás to také zajímá, pojďme se potkat.

kandidáti do zastupitelstva
Mariánské Lázně

Volte č.

7

ANO_KV_18_POZVANKA_Marianske_lazne_A5_Gulas.indd   1 28.08.18   17:07

Raut
před volbami
v R Café (bývalé Hasso)

kapela, přátelé
20.9. 2018 v 17 hod.

jste zváni

n  DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 
 10:00 - 12:00 Vlakové nádraží, Císařský 
 salonek na Hlavním nádraží oslavuje EHD
n  KUBÍK HRDINA, 15:00 Kino Slavia 3D, 
 Animovaný / rodinný, Island / Belgie, 2018, 
 85 min., české znění

n  TITANIC, 19:30 Městské divadlo, 
 Divadlo Kalich Praha
n  PROMÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ, 18:00 - 19:30  
 Městská knihovna, ZA HRANICEMI  
 MOŽNOSTÍ
n  MCQUEEN, 19:30 Kino Slavia 3D, 
 dokument, Velká Británie, 2018, titulky
n  SESTRA, 17:00 Kino Slavia 3D, horor / 
 mysteriozní / thriller, USA, 2018, 96 min., titulky

n  DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 16:00 
 Městské divadlo, prohlídka
n  DIVADELNÍ TANČÍRNA, 19:30 Městské  
 divadlo. Příjemné posezení v divadelní galerii  
 s hudbou a tancem
n  TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?, 19:30 Kino 
 Slavia 3D, komedie / romantický, USA , 2018, 
 90 min., titulky

n  VIVAT VERDI, 19:30 - 21:00 Městské 
 divadlo, večer plný nejslavnějších árií a duetů 
 světoznámého autora
n  PREDÁTOR: EVOLUCE, 19:30 Kino Slavia  
 3D, Akční sci-fi, USA, 2018, 101 min., titulky

n  TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?, 17:00 Kino 
 Slavia 3D, komedie / romantický, USA , 2018, 
 90 min., titulky
n  THEODOR LESSING A ŽIDÉ 
 V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 16:00 - 18:00,  
 tematická komentovaná prohlídka

n  TOUCH OF ROCK´N´ROLL, 21:00 - 1:00 
 Rockový klub Morrison, stylový rockabilly 
 večírek s kapelami The Beautifuls (Sedlčany)  
 a Screwballs (Praha).

n  SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ LIDÍ 
 DOBRÉ VŮLE 2018, 10:00 - 19:00 Hotel 
 Krakonoš - park u hotelu, tradiční slavnosti 
 u hotelu Krakonoš 11. ročník
n  PROLOG, 19:30 Základní umělecká škola  
 Fryderyka Chopina, Karlíček Sequenza - 
 Benefiční koncert
n  PROHLÍDKA PO PRAMENECH - 3. část,  
 15:30 - 17:30, tematická komentovaná 
 prohlídka
n  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ  
 DOVOLENÁ, 15:00 Kino Slavia 3D, 
 animovaná komedie, USA, 2018, 87 min.,  
 české znění
n  DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH 
 A MAŽORETKY ZUŠ F. Chopina Mariánské  
 Lázně, 10:00 Hotel Bohemia, průvod od 
 hotelu Bohemia na kolonádu

n  ÚŽASŇÁKOVI 2, 14:30 Kino Slavia 3D, 
 animovaný / Akční / Dobrodružný USA, 2018, 
 118 min

n  „HUDEBNÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KŘÍŽEM  
 KRÁŽEM“ Epizoda první, 19:30 Městské 
 muzeum, K. Sequenza - zahajovací koncert
n  PREDÁTOR: EVOLUCE, 19:30 Kino Slavia  
 3D, akční sci-fi, USA, 2018, 101 min., titulky

n  „LEOŠ JANÁČEK A DESETILETÍ 
 PERSONÁLNÍHO DRAMA: KLAVÍRNÍ  
 SKLADBY”, 19:30 Městské divadlo, Karlíček  
 Sequenza - Leoš Janáček
n  KING SKATE, 17:00 Kino Slavia 3D, 
 dokument, ČR, 2018, 82 min., 

n  “BENÁTKY: KOLÉBKA EVROPSKÉ 
 HUDBY”, 19:30 Městské muzeum, 
 Karlíček Sequenza - Benátky
n  SESTRA, 17:00 Kino Slavia 3D, horor / 
 mysteriozní / thriller, USA, 2018, titulky
n  ŠUMAVA III., 17:00 - 18:45 Městská  
 knihovna, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA  
 Ing. Petra Bořila

n  ZA JELENY NA KLADSKOU ANEB  
 POSLECH ŘÍJE, 17:30 - 22:00 Dům přírody  
 Slavkovského lesa, Kladská, neopakovatelná 
 atmosféra nočních zvuků na podzim
n  JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA. Podzimní  
 předplatné 2018 - 1. titul, 19:30 Městské 
 divadlo. Lehkovážná komedie pro vážné 
 publikum
n  PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA, 
 15:30 - 17:00, tematická komentovaná 
 prohlídka - CENTRUM MĚSTA
n  HELL FEST: PARK HRŮZY, 19:30 
 Kino Slavia 3D, horor, USA, 2018, titulky
n  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, 17:00 Kino Slavia 3D, 
 komedie, ČR, 2018, 95 min.
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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). 

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

KOUPĚ •••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví 
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti. 
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••

PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo 
3+1v Mariánských Lázních. Tel.: 
723885034.
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••
• Pronajmu byt 2+1, 1+1 v centru Ma-
riánských Lázních. Byt po rekonstrukci, 
zařízen, cena 8 tis., 6 tis.Kč. + energie. 
Kauce 2 měsíce. Tel.: 608974747
VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v 
okolí Chebské. Tel.: 608060230.
• Vyměním slunný byt 2 + 1 na Třeš-
ňovce v osobním vlastnictví za vět-
ší. Krásný výhled, bezbariérový pří-
stup, plastová okna, zasklený balkon. 
Tel.:720981277.

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

• 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

POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Hledám úklid o víkendech nebo v 
odpoledních hodinách jako přivýdě-
lek. Volejte po 15.00 hodině na tel.: 
732375869.

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

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 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 •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám barevnou tiskárnu, novou, 
nepoužitou HP Jet 2130, cena 1 900,-Kč 
tel.:775172616
• Nabízím domácí bio vejce. Info: 
606814907.
• NABÍDKA…
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 
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor 
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i 
začínající), kteří by si s námi chtěli za-
zpívat. Tel.:732448400.

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

SLUŽBY

OSTATNÍ

• Prodám rodinný dům v Teplé ne-
daleko M.L.. Cena 890 tis. Kč, tel.: 
602847706.

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

• Alena Šubrtová Opravy a úpravy 
oděvů, Plzeňská (naproti autobaza-
ru) oznamuje, že od 3. 9. Opět při-
jímá zakázky. 13.00 – 17.00 (středa 
zavřeno)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Knihovna připravila na druhou 
polovinu září pestrý program

• 2. promítání v knihovně, 17. září od 18:00 
ve studovně, vstup volný.  Za hranicemi mož-
ností - „Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Ta-
ková slova slyší gymnastka Rita Mamun od své 
nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní portrét 
odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tré-
ninkový systém, který v honbě za dokonalostí 
překračuje všechny meze. Dvacetiletá moderní 
gymnastka Rita se připravuje na olympiádu v 
Riu, která by měla být vyvrcholením celé její 
kariéry.
• Šumavské vrcholy 3, 26. září od 17:00, ve studovně, vstupné 40 Kč
S novým školním rokem začínáme další cyklus cestovatelských přednášek Petra 
Bořila. Tentokrát do třetice budeme obdivovat krásy šumavských vrcholů.
• Doučování matematiky žáků ZŠ, Cena 70 Kč / 45 min.
Od druhé poloviny září opět bude pokračovat doučování matematiky žáků zá-
kladních škol. Zájemci mohou napsat na email knihovna@knihovnaml.cz jmé-
no žáka a třídu, ve které momentálně bude. Popřípadě volejte na telefon 354 
627 122.
• Virtuální univerzita třetího věku. Chcete si udržet duševní kondici i ve vyš-
ším věku? Přednášky budou probíhat formou videozáznamů v knihovně vždy 2 
x za měsíc v přednáškové místnosti. Otevíráme poprvé zimní semestr s kurzem: 
Etika jako východisko z krize společnosti. První přednáška se bude konat 10. 
října od 10:00 do 12:00 v přednáškové místnosti, v I. patře. Poplatek za semestr 
420,- Kč a již jste studentem univerzity. 
• Od 1. října se můžete těšit na Antikvariát (5Kč / ks). 
Jsme tady pro vás!                                                              (Městská knihovna ML)

HLEDÁME KOLEGY

www.schoko.cz

PRACOVNÍK / PRACOVNICE VÝROBY A ELEKTIKÁŘ / MECHANIK

	čistý potravinářský provoz
	jednosměnný provoz
	3 dny na nemoc + 20 dní dovolené
	13. plat, osobní ohodnocení 
	příspěvek na dopravu a 2x ročně na prevenci
	stravenky, sleva na firemní produkty
	práce na dobu neurčitou
	nabízíme i zkrácené úvazky dle dohody

Kontakt:   
Hrdličková Lucie  
T 374 630 371 
E lucie.hrdlickova@schoko.at
Adresa provozovny:  
Plzeňská 808  
Planá u Mariánských Lázní

PRODÁM ZAVEDENOU 
A PROSPERUJÍCÍ 
ČISTÍRNU ODĚVŮ 

A TEXTILU, 
včetně nebytového prostoru 

Na Třešňovce v Mariánských Lázních. 

Bližší info na telefonu: 
602767880.
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Náladový snímek z publikace Dopravního podniku (1977).  V pozadí jachty, tehdy běžný  
letní obrázek. Regent v době sportovní slávy.  V té době byl Regent častěji fotografován.  

(Foto Jan Jarolímek,  sbírka Václav  Kohout)

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Princezna z Argu (dokončení). Zeus ani po dívčině proměně  v jalovici o ni ne-
přestával usilovat. V noci se proměňoval v býka, aby se k ní dostal blíž. Ale Héra 
ji nechala hlídat Argem, což byl... (viz 1. tajenka), z nichž padesát zůstávalo ote-
vřených, zatímco druhých padesát se ve spánku zavřelo. Zeus poručil Hermovi, 
aby Arga uspal zvukem své píšťaly a jedinou ranou ho sťal. Héra pak poslala na Íó 
velkého ováda. … (viz 2. tajenka) bílé jalovice a nutil ji k nekonečnému běhu. Íó 
se za ustavičného vyhazování a skákání řítila z jednoho konce světa na druhý. Na 
radu Prométhea se vydala do Egypta, kde se k ní připojil Zeus a jediným polibkem 
jí vrátil lidskou podobu. V Egyptě byla uctívána jako bohyně Isis a její syn jako 
posvátný býk Apis.

VODOROVNĚ: A. Blaho; vysoký strom; vnitřnosti. - B. 1. tajenka. - C. V pořád-
ku; dosna; pera; krmit mateřským mlékem. - D. Trubky; dámský klobouček; jakožto; 
přitakání. - E. Rytmický celek; květenství ovsa; sady; direkt (úder v boxu). - F. Me-
zinárodní kód Saúdské Arábie; jihoamerický hlodavec; značka elektroniky; pádová 
otázka. - G. Heyerdahlovo plavidlo; zákrsky; srabi; listnatý strom. -  H. Slovenské 
město; sloučeniny kyselin a hydroxidů; připojení svalu nebo šlachy na pohybující 
se orgán; ruská řeka. -  I. 2. tajenka. - J.  Důležitý úřední výnos; smrštění; sleva.
SVISLE: 1. Tělesná aktivita; těžká situace. - 2. Lesklý nátěr; úrodné místo v poušti; 
soulad. - 3. Snad; náš bývalý fotbalista; exotické ovoce. - 4. Začátek závodu; jedno-
buněčný živočich. - 5. Tvrze; provazy se smyčkami; stará solmizační slabika. - 6. 
Třeba (nářečně); též; zasyčení. - 7. Značka osmia; lodička; jamajský sprinter. - 8. 
Boty bez šněrování; slaná omáčka. - 9. Odrůda pšenice; severští paroháči; citoslov-
ce nelibosti. - 10. SPZ okresu Litoměřice; japonské peníze; končetiny. - 11. MPZ 
Peru; domácky Kateřina; opření. - 12. Záchvaty zuřivosti; postava. - 13. Dětská 
hračka; skinhead; sibiřská řeka. - 14. Ruská polévka; anglicky „kniha“; vady na 
punčoše. - 15.  Poletovat (obecně); vyhynulý savec.
Nápověda:  KSA, Oska.
Řešení křížovky posílejte do 5. října 2018 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo 
e-mailem na adresu  V.Kucavova@seznam.cz 
Řešení prázdninových soutěží:   ... sochy byly neumělé, ... dohlédl na výchovu
   ... cesty do podsvětí,  ... převážel zemřelé
   ... byl velký lakomec, ...pohřební rituály
Výherce: pan František Kašpar.
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POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

Nabízíme kompletní pohřební služby 
a odborné kamenické práce

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

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)

info@vasekamenictvi.cz

Regent v obrazech 
Ač v katastru městyse Chodová Planá, vždy byl Regent považován za 
rybník sloužící občanům města. 

V dobových novinách (koncem Rakousko-Uherska) se dočteme, že populární bý-
val v době výlovu. Tehdy (i později) byla zvyklost, že po ukončení výlovu zazněla 
trubka, poté mohl kdokoliv vylovit ryby uvízlé v bahně. - Poprvé byl napuštěn 1479. 
Uvádí se plocha 52 hektarů, ta se ale zmenšuje zanášením hlavního přítoku (lze 
vidět z vlaku). Přístupnějším se Regent stal po 1927. Předtím se klikatila polní cesta 
od Sklářů k Regentu. Ta se narovnala a vyasfaltovala kvůli letišti. Pozůstatkem 
původního stavu je tzv. „malý Regent“ přeťatý asfaltovou silnicí (ta má nyní číslo 
230). Tůňka zarůstá, je však stále patrná, ač je oddělena už 90 let. (Václav Kohout)

Rybář  v oparu  Regentu. Z publikace (1960) o Mariánských Lázních. 
(Autor Erich Einhorn, sbírka Václav Kohout)

Jana
Roubalová

STAROSTKA, 
KTERÁ TU BUDE 
PRO VÁS
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OPÉKÁNÍ BUŘTŮ, PIVO, HUDBA  
Automotoklub, Plochá dráha,  
Na Průhonu 214/12, Mariánské Lázně

15. září
1 5 : 0 0

Volte č.

7

HOSTÉ:  Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje,  
Renata Oulehlová, kandidátka do senátu

Milí přátelé,
věřím, že my všichni chceme žít v krásném a atraktivním městě. Zajímá mě, co si myslíte  
o zdravotnictví, školství a bezpečnosti našeho města, jak se vám tu žije. Pokud vás to také zajímá,  
pojďme se potkat.

Jana Roubalová
Kandidátka na starostku

www.marianskelazne.anobudelip.cz
www.anobudelip.cz

anobudelip
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