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Nemoc připravila před lety Danielu o nohu.
Teď s kamarádkou zazářily v televizní soutěži

Odvážný nápad dívčího dua z Mariánských Lázní uspěl. V talentové soutěži Česko Slovensko má talent
chtěly především motivovat děti, které bojují s onkologickým onemocněním a povedlo se nejen to. Za vystoupení, během kterého děvčata propojila zpěv a tanec na tyči, sklidila potlesk publika vestoje a porota je
odměnila vstupenkou do dalšího kola.
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vzpomíná na
začátky v ML

Prodejní místa
ML novin

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.

Blíží se komunální volby

V říjnu budou mariánskolázeňští
občané volit nové zastupitele.

V Mariánských Lázních se o přízeň
voličů bude ucházet celkem 10 politických stran a sdružení. Lídry jednotlivých kandidujících uskupení a jejich
záměry jsme čtenářům představili v posledních třech číslech novin. V rámci
těchto vydání každý z kandidátů na prvním místě kandidátní listiny zodpověděl
vždy 3 otázky redakce. Hlasovací lístek
budou moci občané pak odevzdat ve volebních místnostech 5. a 6. října.
(Redakce)

Bety Machulková a Daniela Pecinová v soutěži Československo má talent. Foto iPrima

„Pocit štěstí, úlevy, toho, že se
v tu chvíli neumím a nemůžu přestat usmívat. Je to krásný okamžik,“
líčí dojmy handicapovaná tanečnice pole dance Daniela Pecinová.
V podobném duchu se vyjádřila
i Bety Machulková, která Danielu doprovázela zpěvem písně od Christiny
Aquilery: „Po vystoupení opadne tréma, strach, obava, ale adrenalin stále pracuje. Člověk má nepopsatelné
dojmy, až jdou slzy do očí,“ dodala.
Kromě aplaudujícího publika bratislavských ateliérů televize Joj představení ocenila i čtveřice porotců. „Už
jen zpívat s pole dance je odvážný nápad,“ zhodnotil vystoupení slovenský

scénárista a hudební producent Jaro
Slávik. Dámy obdržely čtyřikrát ano
a postoupily do dalšího kola. Jisté
tedy je, že mariánskolázeňská stopa
v sedmém pokračování soutěže Česko Slovensko má talent bude pokračovat.

Chtěly jsme inspirovat pacienty s nádorovým onemocněním

Obě protagonistky shodně odpověděly, že se do soutěže přihlásily
především proto, aby motivovaly.
„Mě pak napadlo, že bych ráda zmínila, že je to mimo jiné hlavně pro
onkologické pacienty, aby se jim
bojovalo o něco lépe a viděli, že

i po tom, co si sáhnou na dno, se dá
žít normální život,“ uvedla Daniela Pecinová, která sama v šestnácti
letech bojovala s rakovinou. V životním zápase nad zhoubnou nemocí zvítězila, ale přišla při něm
o pravou nohu. Nikoliv však o vůli
a chuť do života. „Dáda je anděl,
a jak je vidět, tak ani nalomená křídla
ji nezastaví být takový člověk s obrovským srdcem,“ říká o své parťačce
Bety Machulková.
Rozhovory s oběma aktérkami si
můžete přečíst v příštím čísle nebo
již nyní na webu tvml.cz, který poprvé
překročil měsíční návštěvnost 100 000.
(Jiří Škroch)

číslo

KANDIDUJÍCÍ STRANA

1

PIRÁTI

2

KSČM

3

ODS

4

MĚSTO LIDEM

5

VOLBA PRO LIDI

6

MĚSTO SOBĚ

7

ANO 2011

8

KDU-ČSL

9

ZMĚNA PRO ML

10

KOALICE VOK + STAN

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 12. října 2018

Příspěvky zasílejte v maximální
délce 1600 znaků.

Delší texty budou automaticky kráceny redakcí.
Děkujeme za pochopení.
Příspěvky posílejte do čtvrtka 4. 10. do 12.00 hodin.
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Se zákazem řízení
ujížděl hlídce
Dva roky hrozí třicetiletému muži
z Chebska, který přes zákaz řízení ujížděl policejní hlídce. Po odstavení vozidla ve Služetíně se pokusil policistům utéct, ale marně.

K události
mělo dojít 13.
září mezi
obcemi
Mnichov a
Mariánské
Lázně.
„Řidič
vozidla
nerespektoval
výstražné a hlasové zařízení policejní hlídky
a s vozidlem začal ujíždět. Během jízdy jel vysokou rychlostí a nerespektoval dopravní značení,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Hergezelová. V obci
Služetín ujíždějící řidič auto odstavil
a začal policii utíkat. Hlídka třicetiletého muže rychle zadržela. „Následným šetřením policisté zjistili, že muži
vozidlo nepatří, bez svolení své sestry
si vzal klíče od auta a odjel s ním,“ dodává policejní mluvčí. Řidič se přečinu
dopustil v době, kdy měl zákaz řízení
motorových vozidel. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněné
užívání cizí věci hrozí muži dva roky
vězení.
(Jiří Škroch)

Příjmy z pronájmu městských nebytovek
poklesly o dva miliony korun

Konkurence prodejních řetězců, průmyslové zóny v nedalekém Chebu a Boru i změny sazeb nájemného
v nebytových prostorech města. To jsou faktory, které jsou důvodem, že tato příjmová položka městského
rozpočtu v porovnání s rokem 2014 poklesla zhruba o dva miliony korun.

Zatímco ještě v roce 2014 putovalo do
městské pokladny 24.548.740 korun, za
loňský rok to bylo 22.489.980 korun.
„Ano, vybírá se na nájmech nebytových
prostor méně peněz než v minulosti,“ reagoval starosta Martin Kalina (Piráti) na
fakt, že v uplynulém roce se vybralo zhruba
o dva miliony méně než v roce 2014. Podobně tomu bylo i v letech 2015 a 2016.
Během posledních dvou let schválilo vedení města také několik změn upravujících
výší nájemného. „Změny byly přínosné pro
drobné živnostníky, protože se jim jejich
prostřednictvím ve většině případů snížilo
nájemné,“ vysvětlil poslední úpravy lázeňský starosta. Někteří živnostníci ale nesouhlasí. „Komu se nájemné snížilo, zlatníkům
na Hlavní? Nejvíc se nájem snížil v turisticIlustrační foto nebytového prostoru. Foto archiv redakce
ké části nahoře ve městě a naopak směrem
dolů, kde jsou služby a obchody pro místní
lidi, tam se většinou zvýšil,“ říká jeden z živnostníků, který nechtěl být jmenován. Nový sazebník nájemného v městských
nebytových prostorech znamenal největší narůst pro pojišťovny a advokátní kanceláře. Nejvíce si naopak polepšil prodej šperků
a drahých kamenů, v některých případech i o dva tisíce korun méně za metr čtvereční ročně. Na tržní prostředí v podobě expanze
prodejních řetězců ve městě či rozmach průmyslových zón v nedalekém okolí nemá město téměř žádný vliv. Nástroj, kterým naopak podnikatelské prostředí může ovlivnit přímo ve městě, jsou právě pravidla a výše nájemného.
(Jiří Škroch)
Hospodářské období

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

Projekt mariánskolázeňského GOAML
a weidenského gymnázia uspěl v regionální soutěži

2017

2016

2015

2014

2013

22 489 980 Kč

22 888 680 Kč

22 402 460 Kč

24 548 740 Kč

24 666 190 Kč

Ve městě jezdí dva nové autobusy

Městská doprava Mariánské Lázně pořídila dva nové nízkopodlažní
autobusy. Na linky MHD vyjela nová vozidla poprvé 7. září.

Školní rok 2017/18 znamenal pro Gymnázium a obchodní akademii
v rámci přeshraniční spolupráce finalizaci mezinárodního projektu
„Přírodní fenomény“, na kterém naše škola dva roky spolupracovala
s partnerským Kepler Gymnasiem Weiden.

Jedná se o vozy SOR NB 12, která byla pořízena na leasing. „Náhrada vozidel
byla již nutností, průměrné stáří provozovaných autobusů bylo téměř 18 roků,“
uvedl jednatel společnosti Vladimír Nedvěd. Naposledy byla do MHD pořízena
nová vozidla v listopadu 2006. Tehdy to bylo 5 trolejbusů Škoda 24Tr. (mdml)

Gymnázium a Obchodní akademie v Mariánských Lázních. Foto GOAML.

Nový autobus MHD SOR NB 12. Foto MDML

Žáci obou škol společně monitorovali vybrané přírodní lokality Horní Falce
a Karlovarského kraje a prováděli badatelský výzkum včetně četných chemických
analýz minerálních vod či hornin. Výstupem projektu je mimo jiné dvojjazyčná
brožura. Příjemnou odměnou organizátorům a účastníkům je fakt, že byl projekt
v červenci 2018 vyhodnocen jako vítězný v rámci regionální soutěže na podporu
projektů v oblasti mládeže a kultury „Jugend-Kulturförderpreis 2018“. Nemalá finanční odměna za vítězství bude použita na podporu další spolupráce obou škol.
(Za GOAML Lukáš Kučera)

Partneři ML novin
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Mariánskolázeňští policejní veteráni Poděkování
pořádali rybářské závody

Za pěkného letního rána v sobotu 15. září se sešli mariánskolázeňští policejní veteráni na soukromém rybníčku u obce Úbočí. Zde měli čest přivítat nprap. ve výslužbě Jířího Mergla - předsedu výboru Nezávislého
odborového svazu PČR pro veterány, který účastníkům sdělil aktuální informace z dění okolo NOS a předal
všem přítomným drobné upomínkové předměty.

Setkání bylo jako vždy naplněno milou atmosférou tak, jak tomu bývá,
když se sejdou přátelé a bývalí kolegové, kteří debatují nad společnými zážitky a vzpomínají na všechno, co je provázelo jejich nelehkou policejní
službou. Správce rybníka Dan Tamok pro veterány připravil občerstvení,
a to klobásky na grilu, pečená kuřata a kuřecí steaky, to vše bylo zapíjeno
točeným pivem a přispělo k příjemnému sobotnímu dni. Vítězem závodů
a mistrem rybářem se stal Jaroslav Beneš, který ulovil jesetera o délce 94 cm,
druhým byl Harald Wiesent, který ulovil ryby o celkové délce 328 cm,
třetím Bohumil Mareš s celkovou délkou ulovených ryb 273 cm, čtvrtým
v pořadí Antonín Sejkora s délkou ulovených ryb 103 cm, následoval Filip
Beneš a Jaroslav Svoboda. Kromě již zmíněného jesetera zde lovci chytili
hlavně kapry, cejny a plotice. Největšího kapra o délce 75 cm ulovil Bohumil Mareš. A nebylo rybáře, který by nic nechytil. Závěrem Jiří Mergl předal
vítězům poháry, diplomy a drobné rybářské vybavení, které věnoval na tuto
akci Bohumil Mareš. Naopak pořadatel akce Jaroslav Beneš věnoval Jiřímu
Merglovi pamětní sošku a poděkoval mu za perfektní spolupráci v rámci
organizace NOS. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili, za jejich čas
a energii, kterou věnovali svým kamarádům. A moc děkujeme veteránům
a hostům, kteří se této akce zúčastnili. Ještě jednou vám všem veliké a vřelé
díky. A brzy na shledanou.
(Jaroslav Beneš) Každý z přítomných něco ulovil. Foto Jaroslav Beneš

Vážený pane Hrubý,
ráda bych Vám touto cestou
mnohokrát poděkovala za pomoc v naší těžké životní situaci.
Před měsícem mi zemřel v Praze
manžel a moc si přál odpočívat
v západních Čechách ve svém
rodišti. Docela byl problém převozu a příprava hrobu. Když jsem
se dovolala k Vám, doporučil jste
mi pana Oračka s kolegou. Pan
Oračko nejen, že je skvělý profesionál ve svém řemesle, ale oproti
jiným, s kterými jsem v té době
komunikovala, se k nám choval
velmi laskavě, ohleduplně, vstřícně a empaticky. Snažil se vyhovět naším přáním za každou cenu,
dokázal vyřešit různé zádrhele.
Děkuji Vám za celou rodinu, že
jste nám umožnil potkat dobrého,
ochotného člověka, který je na
svém místě a právem na něj můžete být hrdý.
S vděčným pozdravem
Alena Panochová s pozůstalými
(Praha - Černošín)

Den s lesním pedagogem Hodně pohody a pevné zdraví
úšovické žáky nadchl

Žáci čtvrté třídy ZŠ Úšovice se ve středu 5. září zúčastnili akce „Den
s lesním pedagogem“ na Kladské. Akci pořádaly Lesy ČR a LZ Kladská.

Tato slova zazněla v úterý 19. září v prostorách jídelny Domova pro
seniory mnohokrát. Nejen z úst přítomného starosty Martina Kaliny,
ale vyslovil je i místostarosta Luděk Nosek, ředitelka domova Libuše
Hoyerová a ředitelka Tesca Lenka Vlková.

Po slavnostním přivítání byli žáci rozděleni do sedmi skupin podle počtu stanovišť. Na nich se pod dohledem odborníků věnovali zajímavým aktivitám. Dozvěděli
se tak mnoho nového o těžbě dřeva, mysliveckých tradicích, vysazování nových
stromků a o péči o les i lesní zvěř. Vlastnoručně si každý žák zasadil stromek,
vyzkoušel troubit na lesní roh. Každá skupina si z připravených dílů, věnovaných
plánskou firmou Stora Enso, sestavila dřevěnou lavičku, všech sedm jsme si pak
směli odvézt do školy. Po závěrečném hodnocení a slavnostním rozloučení byli
všichni žáci obdarováni malým občerstvením a drobnými upomínkovými předměty.
V krásném prostředí a s příjemnými lidmi dopoledne velmi rychle uteklo. Akce byla
úžasná, děti byly nadšené a já za všechny zúčastněné děkuji těm, kteří se na přípravě
a uskutečnění akce podíleli. (Hana Vithová)

Za doprovodu hudby se senioři dobře bavili. Foto Jana Drahokoupilová

Neobvyklá akce děti zaujala. Foto ZŠ Úšovice

Slavil se tam totiž Den seniorů pod taktovkou obětavé Heleny Vondráčkové,
která už se 25 let stará o kulturní vyžití klientů, a už jmenované ředitelky tohoto
zařízení. O naplnění chuťových buněk se postaraly další zaměstnankyně a o dobrou
náladu duo Eva a Vašek ze Svatavy. Zaplněná jídelna nadšeně tleskala a doprovázela muzikanty zpěvem, a tak mile plynulo celé odpoledne. Jeho součástí bylo
přestřižení pásky u nové linky v malé společenské místnosti, kam si senioři mohou
vodit návštěvy, uvařit jim kávu nebo připravit jiné pohoštění. Byl to vlastně dárek
ke Dni seniorů. Také redakce se připojuje, i když bez dárku, ale stejně upřímně, ke
gratulaci. Milí senioři, užívejte podzim svého života v pohodlí, klidu a v péči těch,
kteří se o vás starají a mají vás rádi, buďte zdrávi a těšte se z každé krásné chvilky.
(Jana Drahokoupilová)
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NÁZORY
Plochá dráha se musí zachovat

Už to zase začíná, nejdříve opatrné ankety, co by mohlo, pak změna
územního plánu a pak likvidace. Ano mluvím o plíživém záměru likvidace dlouhé ploché dráhy v Mariánských Lázních.

Přesně tak to bylo se stadionem Viktoria, územní plán počítal s jeho vymístěním.
Na poslední chvíli jsme tenkrát prosadili změnu územního plánu a zahájili jeho rekonstrukci, tak se podařilo tento překrásný stadion v parku zachránit. Plochá dráha
již měla jednou namále, byly plány na její částečné zastavění, zabránili jsme jim
stavební uzávěrou. Je třeba udělat přítrž všem novým pokusům o likvidaci ,,plošky“. Tento unikát je třeba vyhlásit technickou památkou. I jiné velké okruhy jsou
využívané jen několikrát do roka. Na ploché dráze se dají pořádat mimo sportovních
i kulturní akce, zejména koncerty Open air. Vše, co se zachovalo a historicky slouží
městu, sportu, kultuře nebo volnému času občanů je třeba chránit před developery,
ať už se jedná o stadion, nebo zahrádkářskou kolonii.
(Zdeněk Král)

Vážení občané města,

jako účastník vzniku parku miniatur (včetně výroby většiny modelů)
a lanové dráhy vedoucí k němu, mám právo vás požádat, abyste nebyli lhostejní k tomu, jak se vedení města vypořádalo s Radkem Míkou.
Důležité skutečnosti o parku miniatur upadají v zapomnění. Kdo má zájem,
může se přijít seznámit s podrobnostmi o tomto případu do informační kanceláře
v Tyršově ulici, čp. 388, za spořitelnou. A nejen seznámit, ale také pro to něco udělat
– nejspíše promyšlenou volbou budoucích zastupitelů. Lidí, kteří se zasadí o to, aby
autorovi díla nebylo upíráno být hlavním aktérem provozu a rozvoje parku Boheminium, který před 23 lety v roce 1995 založil v Mariánských Lázních. (Pavel Voves)

Nevyřešené vztahy v parku Boheminium,
park funguje setrvačností

Navazujeme na naše články z 10. prosince 2015 a 8. prosince 2016, kde
jsme i konstatovali:

„Zdá se nám neuvěřitelné, že tvůrce a autor tohoto jedinečného díla Radek Míka
by měl být vyšachován z tohoto projektu. Neznáme detaily zákulisních praktik skrývajících se ve spletité majetkové účasti a chápeme, že jedinečný umělec asi není
zároveň manažer a obchodník. Přesto Radek Míka dosáhl z „ničeho“ návštěvnosti 80.000 lidí ročně a ve zcela novém parku osadil přes 60 modelů památek ČR.
K tomu tehdejší starosta Petr Třešňák konstatoval: „Pokud mluvím za sebe, tak si
skutečně Radka Míky vážím jako duchovního otce celého parku, který se stal svým
způsobem unikátem a jedinečnou destinací, nyní již typickou pro Mariánské Lázně.
Město udělá maximum, aby park zůstal v Mariánských Lázních zachován a zároveň
se nechce otočit zády k panu Míkovi.“
Jak to dopadlo? Vedení města se nejen otočilo k Radku Míkovi zády, ale dokonce
byl svévolně vystěhován z bytu, zbaven funkce správce a do parku i jeho bytu mu
město i provozovatel zakázal přístup! Park je provozován společností se skrytou
majetkovou strukturou, se statutárním orgánem s bydlištěm mimo Mariánské Lázně. Nájemní smlouva s termínem ukončení v roce 2020 nebyla městem, ač měla být,
vypovězena. Město tudíž, jak rozhodli zastupitelé, nemůže svůj majetek provozovat samo. Vedení města pro cizí společnost dokonce dvakrát podalo zastupitelstvu
návrh na prodloužení nájemní smlouvy, který díky většině rozumných členů městského zastupitelstva nebyl akceptován. Ptáme se tedy, proč to všechno? Z jakého
důvodu město podporuje cizí obchodní společnost, která se „chlubí cizím peřím“?
Proč jí vložila do rukou dílo, které založili a vytvořili občané našeho města? Kolem
parku Boheminium je velmi mnoho nezodpovězených otázek. Budeme pevně věřit,
že příští složení zastupitelů města se tím bude velmi vážně zabývat.
(Manželé Vovsovi)

TDS si pořídí nový traktor „Černohumorný“ pohled na
Z iniciativy zastupitele a radního Miloslava Chadima doporučila městská rada
a odsouhlasilo zastupitelstvo Mariánských Lázní dotaci pro TDS na pořízení
nového traktoru s příslušenstvím ve výši dva miliony korun.
TDS vyhlásil
veřejnou zakázku, na jejímž
základě byl vybrán za 1 688 500
korun bez DPH
středně velký
traktor s příslušenstvím. S motorem od výrobce PERKINS –
CATERPILAR
o výkonu 70 kW.
Nově zakoupený traktor. (Foto TDS)
Ředitel TDS,
pan Javůrek podepsal smlouvu o dodávce stroje ještě před letošní zimou. Speciální
traktor bude mít využití při zimní údržbě i v průběhu letního období.
(Daniel Javůrek)

VOLEBNÍ OBVOD

SOKOLOVSKO

kandidát na senátora
pro
Mariánskolázeňsko

současnost i budoucnost

Ještě o jeden strom mám obavu. Před pár lety jsem byl svědkem vysazení památeční lípy v parku u kavárny (přivezli ji přátelé z Marcoussis) u potoka vedle mostku.

Nikdo ji tam nezalívá, ona sama neroste. Ani majitelé kavárny ji nezalijí. Kdyby
aspoň vodu z nádobí. Mají to nejvýše 10 m daleko. Vždycky jsem se těšil, že za 400
let se v tom místě bude můj prapotomek Muhamad Iljič Fisak-čong-il procházet
na svém segwayi poháněném silou myšlenek. Bude obklopen houfem potomků na
stejných strojích a bude jim esemeskovat, že mají překonat nesnesitelnou bolest
za krky a zvednout hlavy od svých phonů do nepřirozeně vzpřímené polohy, aby
na pár vteřin spatřili to příšerné dřevěné monstrum s obvodem kmene 10 m. Zasazení proutku, ze kterého tato fosilie vznikla, totiž pamatuje jeho prapředek Jan
Fišák - tato směšná prehistorická figurka se sklíčky pověšenými na drátkách za uši
a chodící po nohou. A v další SMS zprávě jim vysvětlí, že tato 400 let stará lípa je
důvodem toho, že cyklostezka, jejíž vybudování právě city office města Spa-Mázně
ve zkráceném řízení schválil, bude muset mít zatáčku. Po vybudování cyklostezky
bude vypsána studie, která nastíní, k čemu lze takovou cyklostezku v této době (za
400 let) využít. No a ta lípa vypadá na uschnutí.
(Jan Fišák)

Chcete senátora,
nebo něčí loutku?
Budu rád Vaším senátorem!
m!
Více informací najdete na
booku
www.josefzickler.cz nebo www.pepasenatorem.cz a na Facebooku
Kancelář: Boženy Němcové 703, Sokolov,
a.cz
(každý čtvrtek od 17.00 - 19.00 hod.) E: josef.zickler@radnaroda.cz
Zadavatel: Josef Zickler / Zpracovatel: Josef Zickler
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Když se píle snoubí s talentem

Opravdu po letech měli mariánskolázeňští milovníci hudby možnost vidět a hlavně slyšet sourozenecké trio Petra (klavír), Josefa
(violoncello) a Martina (klavír) Karlíčkových, kteří pro své rodné město připravili projekt Karlíček Sequenza, který od 22. do 28. září
v našem městě zrealizovali. Využili jsme přítomnosti všech tří bratrů ke krátkému rozhovoru.

Bratři Karlíčkové (zleva) Martin, Josef, Petr. Foto Jana Drahokoupilová

Jste velmi populární, ověnčeni řadou cen a vítězství, číst o vás, to je přehlídka superlativů, žijete každý v jiném koutě světa, máte svoji úspěšnou sólovou
dráhu, přesto se vám podařilo uskutečnit některé společné projekty… Spolu

jsme hodně hrávali za studií, ale chceme hrát společně i nyní. Je to však mnohem
složitější. Martin žije v Kanadě, Josef v severním Německu a Petr v Nizozemsku.
Tak si dovedete představit, že sejít se je obtížné. Zde vstupuje na scénu náš nový
projekt Karlíček Sequenza, vytvořený speciálně pro Mariánské Lázně. Pocházíme
odtud, když přijedeme do Čech, vždy se těšíme právě sem- každý, kdo tu pobýval,
ví proč. Sequenza je plodem těchto sympatií. Jak jsme již zmínili, projekt je přímo
šitý na míru našemu městu. Spolupracujeme se ZUŠ, na kterou máme všichni krásné vzpomínky, také se ZSO - výborným orchestrem, s lázněmi a městem, které se
k akci postavilo velmi vstřícně. Navíc chceme vytvořit jakousi platformu pro zviditelnění místních umělců i z jiných uměleckých odvětví. Tento nový festival je
rozhodně unikátností. Každý z koncertů má jinou koncepci, přičemž je tu pevný
základ co se týče protagonistů. Nicméně do budoucna plánujeme rozšíření o umělecké hosty. Chtěli bychom Sequenzu nabídnout každým rokem, i když je organizace velmi náročná a my kromě koncertování také učíme, nemluvě o rodinách.
Ale je to radost!
V jakém uskupení vás ještě můžeme slyšet? Petr s Josefem často hrají jako
Karlíček Duo, já vystupuji také v duu, které se jmenuje Duo Ventapane, dále pak
v Triu Valdstýn. Sólově hrajeme všichni.
Bavilo Vás cvičit, anebo nastoupila pevná ruka rodičů? O pevnou ruku se rozhodně nejednalo, šlo spíše o pomoc a inspiraci. Nástroje jsme si instinktivně vybrali
sami; asi proto, že kolem nás od dětství byla samá hudba. Děti vědí, co se jim líbí.
A co rodinný život? Martin i Josef už vychovávají doma další generaci hudebníků – Martin má jednoho syna a Josef tři děti. Hudební nadání se projevuje u všech
čtyř. Petr si zatím užívá svobodného života.
Děkuji za Váš čas, přeji Vám hodně uměleckých i osobních úspěchů a za
mariánskolázeňské posluchače díky za Vaše koncerty. (Jana Drahokoupilová)

Mariánský
podzim zavalily davy diváků
Během prodlouženého víkendu se ve městě uskutečnil 14. ročník fes-

Jana
Roubalová

tivalu Mariánský podzim, na který dorazilo přes dvě stovky účinkujících a davy diváků. Marjánek pro všechny připravil bohatý program
v ulicích města, v městském divadle i na kolonádě.

Vladimír
Sláma

Poláci předvedli temperamentní tanec. Foto Petr Čech

Volte č.

2. října

15:30–18:00

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

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

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

7

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

ANO_KV_18_POZVANKA_Marianske_lazne_A5_Gulas.indd 1

28.08.18 17:07

Festivalu se zúčastnila desítka folklorních souborů, mimo jiné ze Slovenska
a Polska, diváci mohli vidět Dechový orchestr mladých, Junior Dixieland ze ZUŠ
Fryderyka Chopina, divadélko Chůdadlo nebo mexické tance: „Na úvod festivalu
nás překvapil obrovský zájem o košt moravského vína,“ vypráví ředitelka festivalu Sandra Vápeníková, „a z úžasu jsme nevyšli celý víkend – město plné lidí,
zalité sluncem, provoněné vínem, za zvuků živé hudby a tance,“ dodává. Organizátoři ze souboru Marjánek opustili svá zaměstnání, aby dali dohromady festivalovou skládanku a společně s návštěvníky žili festivalem. Velké poděkování patří
všem, kteří jim v jejich snažení pomohli. Festival se uskutečnil za podpory města,
Karlovarského kraje, společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a CUP Vitalu,
Základní umělecké školy Fryderyka Chopina, Chodovaru, Villy Patriot. Velký dík
patří Květinářství Vlásenkovi, společnosti Arbotany, Autu Červený, hotelu Green
Paradise, Městské dopravě ML, Falkensteiner Hotel Grand MedSpa, New Yorku
barcaffé, hotelu Esplanade, hotelu Agricola, hotelu Olympia, hotelu Cristal Palace,
hotelu Sun, hotelu Hvězda, hotelu Monty, Hellmich zelenině a mnoha dalším pomocníkům. „Nikdy bych nevěřila, že je v Mariánských Lázních tolik milých lidí,
kteří se těší z Mariánského podzimu, a proto děkuji nejen Marjánku, sponzorům, ale
i divákům, kterých přišlo obrovské množství,“ uzavírá ředitelka. Tak zase za rok.
(Folklorní soubor Marjánek z.s.)
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Během pochodu se turisté ZSO přináší Hvězdy na dlani
dozvěděli mnoho zajímavého

Již 7. ročník turistického pochodu a společenské akce uspořádal Klub
českých turistů Mariánské Lázně a město Teplá. V neděli 9. září se přes
100 účastníků vypravilo pěšky z Teplé za poznáním nejbližšího okolí.
Letos se „Setkání“ uskutečnilo v Kladrubech u Teplé.

Turisté u kaple. Foto Ludvík Poláček

Cestou se turisté dozvěděli mnoho zajímavého o místě konání. První písemná
zmínka pochází z roku 1227. Památkou v obci je bývalý klášterní zemědělský dvůr
- chráněný od roku 2005, na návsi zaujme válečný pomník padlým v 1. sv. válce
z roku 1920, pomník s křížem z roku 1879, nově se opravuje kaple Panny Marie
z roku 1694 u kladrubského dvora. V cíli bylo připraveno občerstvení, hudba a posezení pro všechny příchozí a také upomínkové listy na tuto akci. Cestou zpět kolem
rybníka Pírky proběhlo ještě malé zastavení u pomníku sv. Václava z roku 1855
a smírčího kříže, který byl objeven v 70. letech, poté v roce 1981 zmizel při opravách lesní cesty a byl znovu nalezen a vztyčen v roce 2009. Ke zdaru akce samozřejmě přispělo i krásné podzimní počasí, které ještě vyladilo příjemnou a přátelskou atmosféru, která po celý den panovala. Poděkování za vzornou organizaci patří vedení
města Teplá, panu Klepalovi, Matějkovi, Poláčkovi a dalším spolupracovníkům.
(Za Klub českých turistů ML Kafková)

Mariánskolázeňská výtvarnice se představí
s výstavou Svačoběd u akvaduktu

Bohdana Holubcová grafiky, obrazy, autorské knihy.

Jak název napovídá, to všechno bude možno vidět. Autorka mnoho
let pracovaMLN
č. 19
la jako pedagog a vedoucí výtvarného oboru na ZUŠ v Mariánských Lázních,
žije a tvoří ve Valech u Mariánských Lázní. Vernisáž výstavy se bude konat
v úterý 2. října v 18:00.
(Marie Plešáková)

Méně nařízení,
vyhlášek a regulací
Více pro svobodný
rozvoj města.
Volte kandidátku č. 3
www.ods.cz

V pátek 7. září začala slavnostním koncertem nová abonentní sezóna
Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Slavnostní
zahajovací koncert dirigoval Radek Baborák, dirigent a hráč na lesní
roh, který je považovaný za nejlepšího současného hornistu na světě.

Na programu byla Sinfonietta Leoše Janáčka a Koncertantní symfonie pro čtyři
dechové nástroje Es dur od W. A. Mozarta, ve které se jako sólisté představili Lukáš Pavlíček (hoboj), Lukáš Dittrich (klarinet), Milan Muzikář (fagot) a Mikuláš
Koska (lesní roh). Abonentní sezóna západočeských symfoniků je letos pojmenovaná „Hvězdy na dlani“. Základní řada zahrnuje 12 symfonických koncertů, na
nichž orchestr uvede nejen velká symfonická díla, ale také představí v Mariánských
Lázních opravdové hvězdy, jako jsou například houslový virtuóz Ivan Ženatý,
flétnistka Jana Vildová, kontratenorista Jan Mikušek, houslistka Hana Hložková,
Pražský žesťový soubor, světově uznávaná violistka Jitka Hosprová, italský houslista Maurizo Sciaretta, klavírista Radim Vojíř, violoncellista Daniel Petrásek, pěvci Eliška Weissová a Aleš Briscein a další sólisté a dirigenti. Koncerty orchestru
se konají tradičně v koncertním „Mramorovém“ sále společenského domu Casino
v Mariánských Lázních. A to včetně řady komorních koncertů, která je v letošním
roce novinkou. V rámci těchto večerů uvede ZSO takové soubory jako Martinů Ensemble, Ančerlovo kvarteto a akordeonistu Aliaksandra Yasinského, ale také třeba
klavírní legendu Ivana Klánského, jazzového trumpetistu Laca Decziho a Celula
New York nebo Trio Jadin s hornistou Radkem Baborákem. Nejstarší český symfonický orchestr v rámci abonentních koncertů uvede také Smetanovu Mou vlast,
na koncertě k 100. výročí republiky 26. října. Na konci sezóny (16. června) se pak
již nyní mohou posluchači těšit na koncert se světoznámým tenoristou Štefanem
Margitou. 				
(Vladimír Smutný)

Svatý Václav opět přijel na koni
Na tradiční Svatováclavské setkání lidí dobré vůle na Krakonoši si našlo cestu opět mnoho lidí, i když vzhledem k špatné předpovědi počasí
trochu méně než v předchozích letech.

Svatý Petr zadržel sice déšť, ale po
předchozích tropech účastníci přece
jen drkotaly zuby. Ale množství stánků s voňavou nabídkou jídla i pití bylo
dobrou záplatou na chladnější počasí.
Dospělé zajímal zejména příjezd sv.
Václava s družinou a slavnostní modlitba vedená představiteli všech církví, děti zase kolotoč, keltská vesnička,
lukostřelba a další atrakce, které byly
připraveny speciálně pro ně. Zlevněné
vstupné přilákalo zájemce i do parku
Každý si prostě na pro- Boheminium.
28.9.2018
stranství nad Mariánskými Lázněmi
našel svůj šálek kávy a celkově byl
tento den důstojnou oslavou české
státnosti.
(Jana Drahokoupilová)

Programů určených dětem bylo hodně.
Foto Jana Drahokoupilová
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2
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.
PIRÁTI

KSČM

MĚSTO LIDEM

1.

2.

3.

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

JUDr. Pavel
Miklušák,
68 let,
v důchodu

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

MĚSTO SOBĚ

ANO 2011

6.
Mgr.
Luboš
Borka,
55 let,
ředitel ZŠ

MARTIN KALINA
Nemocnice by se měla ideálně vrátit do stavu před
prodejem zastupitelstvem za
pana Krále. Bohužel pomoc je zde minimální jak od kraje, který stále odkládá zařazení
nemocnice do krajské sítě, tak od dalších
zastupitelů včetně koaličních, kteří vloni
odmítli možnost projevit zájem o odkup
nemocnice.

1.

4.

5.

Ing. Arch.
Miroslav
Míka,
55 let,
architekt

Ing. Zbyněk
Martínek,
67 let, OSVČ

KOALICE
VOK+STAN

ZMĚNA PRO ML

8.

9.

10.

Bc. Jana
Roubalová,
46 let, tisková
mluvčí

Markéta
Němečková,
37 let
rodičovská
dovolená

Jiří Škroch,
DiS.,
34 let,
šéfredaktor

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

PAVEL MIKLUŠÁK
Vyhovující! Minimálně však
internu, urologii, základní
chirurgii, kvalitní lůžka následné péče a služby související, jako např.
RTG, laboratoř, EKG, sonografii.....

2.

10.

JIŘÍ ŠKROCH
Spíše by se nabízela otázka, jaké jsou v tomto směru možnosti města, které
je pouze menšinovým vlastníkem. Určitě
bychom ve spolupráci s majitelem většinového podílu, oběma kraji a zdravotními pojišťovnami podpořili kroky, které
povedou k zajištění chirurgické ambulance a lékařské pohotovosti.

KDU-ČSL

VOLBA PRO LIDI

7.

DUŠAN VÍTEK
Musí být zachována minimálně v současném rozsahu, a nejlépe by bylo,
kdyby fungovala pod křídly kraje. A vůbec
nejlepší by bylo, kdyby se podařilo obnovit porodnici. Kromě nemocnice musí lépe
fungovat i urgentní péče. Je smutné sledovat, jak ANO, které má v kraji rozhodující
slovo, s tím čekalo až na volby.

9.

ODS

VLADIMÍR KAJLÍK
Ideálně v takovém, co kdysi
měla. Rozsah činnosti nemocnice je určován externě
zdravotnickou politikou státu. Sliby o možnosti jejího provozu, kontroly, nebo koupě městem, nejsou zakotveny
v realitě. Na druhou stranu je síť dostupných
lékařských ambulancí v ML spolu s poliklinikou ve městě daleko hustší než v mnoha
jiných městech srovnatelné nebo větší velikosti. Falešné sliby zde nejsou na místě.

3.

7. Jaký rozsah činností
by podle Vás měla mít
nemocnice v Mariánských
Lázních?
MARKÉTA
NĚMEČKOVÁ
V Mariánských Lázních není
již léta žádná nemocnice a je
to chyba radnice. Podíl města na nemocnici je
minimální, a tak nemůže nijak do jejího chodu
zasahovat.

8.

JANA ROUBALOVÁ
Určitě 24 hodinovou lékařskou pohotovostní službu.
24 hodinovou chirurgickou
pohotovostní službu. Jednodenní chirurgii
a urologii (malé operační výkony), včetně
interních lůžek. Rozšíření rehabilitace na lůžkách následné péče. Stávající rozsah poskytované péče nemocnice zachovat.

7.

MIROSLAV MÍKA
Pohotovost včetně chirurgické, dětskou ambulanci,
internu. Zachovat by si měla
laboratoř a velmi dobře vybavenou diagnostiku (rentgen, CT). Pokud se povede stabilizovat tento rozsah, pak je cílem obnovit
porodnici. Tématu se obsáhle věnujeme na
FB a v našich volebních novinách.

4.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Záleží na vlastnictví nemocnice. V každém případě zachovat 24 hod. pohotovost,
dle možnosti rozšířit oddělení tzv. první
pomoci. Není jednoduché postavit novou
nemocnici, zajistit zdravotní a pomocný
personál, nové byty, domluvu se zdravotní
pojišťovnou.

5.

6.

LUBOŠ BORKA
Chirurgie - 24 hodin služba,
dále oddělení interny a tradiční urologie.
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2018 - 5. - 6. ŘÍJNA
MARTIN KALINA
Podpoříme vznik nových
pracovních míst. Trváme
rovněž na zachování středních škol ve městě. Připravujeme startovací
byty pro mladé rodiny a parcely pro výstavbu rodinných domů. Mariánské Lázně jsou
dobrou adresou pro mladé lidi již nyní díky
občanské vybavenosti a sportovnímu a kulturnímu vyžití.

1.

PAVEL MIKLUŠÁK
Město nemá ani 50% vlivu
na řešení. Můžeme rozhodovat o mateřských školkách,
ZŠ, výstavbě bytu a domů, modernizaci
infrastruktury města a jeho sídlišť, kultuře,
sportu. V této oblasti je třeba dostatek financí a velké shody zastupitelů při řešení potřeb
mladých, a o to budeme usilovat.

2.

DUŠAN VÍTEK
Řešení se těžko hledají bez
znalosti příčin, škoda 4 ztracených let. Budeme podporovat startovací bydlení,
nastartování vlastního podnikání, vznik předškolního zařízení, které umožní mladým rodičům vyřešit problém víkendových směn, ale to
všechno nemusí stačit. Je třeba zjistit příčiny
tohoto exodu. To celé je běh na dlouhou trať
a musí to být priorita nových zastupitelů.

10.

VLADIMÍR KAJLÍK
Pracovních příležitosti v lázeňském sektoru řemesel
a služeb, cestovním ruchu,
atd. je mnoho. Problém je v
systému. Školy produkuji studenty prakticky
neovládající dobře jazyky ani ICT, mnohdy
neschopné zastávat odpovědná místa na
pracovním trhu. Navíc jsou ve hře populační
trendy pohybu mládeže v Evropě i ve světě,
které nelze lokálně kontrolovat. Schopná
mládež odchází zákonitě za zkušenostmi.

3.

8. Co uděláte pro to,
aby mladí zůstávali
ve městě nebo se sem
vraceli?

MIROSLAV MÍKA
Naprosto zásadní je vytvořit
prostředí jistoty pro zaměstnavatele i pro podnikatele.
Pokud bude přibývat nabídek pro zaměstnání, bude zájem i o byty a pozemky, které
město vlastní. A hlavně nesmí město kazit
mladým chuť starat se o svoji budoucnost.

4.

5.

ZBYNĚK MARTÍNEK

Specifikum města zaměřené na lázeňství, turismus
nedává moc možností. Je
potřeba vytvořit investiční
podporu výstavby lehké průmyslové zóny
nezatěžující životní prostředí, hledat možnosti vytvoření lacinějších bytů pro mladá
manželství. Podpořit podnikatelé, kteří zde
chtějí podnikat.

JIŘÍ ŠKROCH
Podpoříme projekty vedoucí
k nabídce dostupného bydlení,
zejména pro oblast zdravotnictví a školství. Dále zrychlení příprav stavebních parcel. Důležitá je podpora školství,
a to na všech úrovních, včetně zachování stávajících středních škol. Mnoho „deváťáků“
v současné době odchází mimo náš region,
tomu je potřeba také věnovat pozornost.

MARKÉTA
NĚMEČKOVÁ
Budu podporovat místní podnikatele, kteří vytvářejí pracovní
místa pro mladé lidi a dostupné bydlení pro rodiny
s dětmi.

JANA ROUBALOVÁ
Podpoříme aktivní život dětí,
mládeže a rodin s dětmi. Vybudujeme parcely pro výstavbu rodinných domů a budeme chránit životní
prostředí. Důležitý je i důraz na prevenci
patologických jevů ve společnosti (drogy,
závislosti a kriminalita) města. Samozřejmě
podpora občanské vybavenosti a otevřená
radnice.

LUBOŠ BORKA
Lázeňské město našeho typu
bude vždy mít požadavek především na zaměstnance působící v lázeňském prostředí.
Určitě bychom nechtěli v našem krásném městě
tvořit velké průmyslové zóny. Město může být
ale přívětivé pro místní podnikatele a firmy.
Pomoci může např. zajištění dostupnosti levných startovacích bytů, zvýšit zejména večerní
dostupnost blízkých velkých měst. Vytvoření
cyklostezek a propojení se sousedními obcemi.

MARTIN KALINA
Nebudu používat prázdné
fráze a obrátím se k jasným
číslům. S věkovým průměrem 36,2 let jsou naši kandidáti zdaleka
nejmladší ze všech stran a hnutí. Přitom
máme na kandidátce nejvíce vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tato kombinace spolu
s prací v uplynulých 4 letech je pro nás tou
nejlepší vizitkou.

PAVEL MIKLUŠÁK
Vidíme město v reálném
světle a známe potřeby spoluobčanů. Víme, jak město
funguje, máme ponětí o potřebných změnách v jeho řízení a o dalších opatřeních, jejichž realizace prospěje
reformě současného stavu města a jeho
vývoji. Neslibujeme, co by nebylo realizovatelné. Chceme širokou spolupráci všech,
kteří mohou být městu prospěšní.

VLADIMÍR KAJLÍK
Usilujeme o hodnoty právního státu chránícího občany, omezení státní administrace a byrokracie, ekonomickou prosperitu země bez zadlužování,
a solidaritu zodpovědných bez zneužívání.
Osobní svoboda, bezpečnost, ochrana života, nedotknutelnost soukromého vlastnictví,
samostatnost, nezávislost a osobní zodpovědnost, tím se lišíme od ostatních.

MIROSLAV MÍKA
Máme praktické cíle, pro které
jsme si připravili posílení příjmové stránky rozpočtu o 30
mil. Kč. Realizovat je budeme v odpovědné koalici, bez účasti podvodníků. Více ve volebních
novinách, které všichni za několik dní dostanete
do svých schránek a na FB Mariánské Lázně –
Město lidem.

9.

1.

DUŠAN VÍTEK
To nechť posoudí voliči. Nabízíme naše znalosti, máme
zkušenosti, umíme pracovat,
umíme řídit. Nejsme zatíženi žádnými hříchy
z minulosti, není mez námi nikdo, kdy by byl
navázán na město svým byznysem, svou kariérou či svými osobními zájmy. Používáme
selský rozum a vážíme si občanů.

10.

JIŘÍ ŠKROCH
Věřím, že Změna pro Mariánské Lázně by do dění ve
městě i na radnici mohla
vnést trochu selského rozumu a řád, které
nyní trochu chybí. Máme odvážný, ale zase
ne megalomanský program a domnívám se,
že občana zajímá právě spíše každodenní
život, než virtuální vize a velikášské sliby,
které končí na předvolebním letáku.

9.

8.

2.

7.

3.

9. Letos bude
kandidovat celkem 10 stran.
V čem se podle Vás odlišujete
od těch ostatních?
MARKÉTA
NĚMEČKOVÁ
KDU-ČSL je stranou s mnohaletou tradicí, která prosazuje zájmy jak mladých lidí, tak seniorů.
Věřím, že se budeme s ostatními stranami
doplňovat ve prospěch našeho města a jeho
občanů.

8.

JANA ROUBALOVÁ
Máme vyvážený a reálný
program, k dispozici na
webu http//marianskelazne.
anobudelip.cz. Zaměřujeme se na skutečná
rizika pro naše město a snažíme se řešit
problémy, které nás v Mariánkách nejvíce
pálí. Podporují nás odborníci a specialisté
v klíčových oblastech. Jsme tu pro občany.

7.

6.

4.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Neznám programy ostatních
stran, tak nemohu porovnávat. Všechny, jak je to
zvykem, budou slibovat a slibovat. Pokud
získáme 11 mandátů nebo velkou sílu v zastupitelstvu, tak splníme náš program. Jinak záleží na vůli voličů a na koaličních
jednáních.

5.

LUBOŠ BORKA
Dá se říci, že naše kandidátka je konzistentní. I když
letos jsme na ni zařadili dva
členy, jejichž dřívější hnutí a strana letos
svoji kandidátku nesestavili. Oba mají zkušenost s komunální politikou a prací v zastupitelstvu města.

6.
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ZPRÁVY ZE SPORTU
Amatérská jednička ženského MMA vzpomíná
na začátky v Mariánských Lázních
SPORT

Šestnáctiletá Tereza „Ronda“ Bledá se věnuje plnokontaktnímu bojovému sportu MMA necelé dva roky a už je českou amatérskou jedničkou.
V dosavadních pěti zápasech vždy zvítězila. Do mezinárodních zápasů ji zatím ale nepustí nízký věk. Kvůli MMA se přestěhovala do Prahy. Na
začátky v mariánskolázeňském Kody-AK Gymu ale stále vzpomíná.
Co je to MMA? Jsou to smíšená bojoké dřině, cvičení technik, samozřejmě
vá umění, kde se zapojují všechny bojové
i nějakých sparingách, ale především
sporty jako třeba box, muay thai, judo, BJJ
je to o těžkém odříkání, potu a občas
a tak dále. Je považován za nejbrutálnější
té krve v přípravě na zápas a nepopsatelné euforii po vyhraném zápase.
a nejnáročnější sport na světě.
A to je to, co na tomhle sportu miluji.
Jak jsi se jako dívka dostala k tak
Jaký byl pro Tebe zatím největtvrdému sportu? Už od mala jsem byla
ší zápas (úspěch)? Zatím za největší
spíš na cvičení a barbínky mě moc nebraly. Odmala jsem také tento sport chtěla
úspěch považuji porážku soupeřky,
dělat, ale nevěděla jsem, že v Mariánkách
která již měla v té době 12 zápasů
a dokonce 3 profesionální. Byla asi o
něco takového je. V době, kdy jsem se to
10 kilo těžší než já a pravděpodobně si
dozvěděla, jsem měla před mistrovstvím
myslela, že si na mě spraví chuť. Ale
republiky v plavání, a tak jsem hned dva
podcenila mě a zápas jsem ukončila
dny po mistrovství skončila s plaváním
a vsadila všechno na sport, který mě lákal.
v prvním kole, kdy jsem ji uškrtila na
Kde jsi s trénováním začínala a v kogilotinu.
lika letech? S trénováním jsem začala pár
V kterém klubu nyní trénuješ?
dní po patnáctých narozeninách. Bylo to
Trénuji v pražském Hanuman Gymu,
v Kody-AK Gymu v Mariánských Lázkterý tento rok už poněkolikáté vyhrál
ních, kde se mě ujal trenér Kody (Martin
cenu nejúspěšnějšího klubu a vychoval mnoho mistrů a velkých jmen, a to
Kodýtek). Je to člověk, který mi asi nejvíce změnil život a vděčím mu za všechno,
zásluhou největší české legendy Petra
co teď mám a kdy mít budu. Samozřejmě
Khrua Macháčka.
Terka Ronda Bledá knockoutovala soupeřku. Foto Czech Fighters
je tu víc lidí, kteří mi pomohli nebo stále
Čeho bys chtěla v MMA dosáhnout? Moc bych si přála se dostat na
pomáhají, ale největší dík patří Kodymu.
Věnovala ses předtím i jinému bojovému sportu? Nikdy jsem jiný bojový předzápasy do největší české organizace XFN. V rámci celoživotních cílů je to posport nedělala, ale jiných sportů jsem zkusila hodně. Od plavání, gymnastiky, fotba- chopitelně UFC (nejprestižnější organizace na světě), to je ten největší vrchol, kam
lu, atletiky až k vzpěračským disciplínám, konkrétně k benčpresu, kde jsem se stala se chce každý zápasník dostat.
mistryní republiky a jsem držitelkou národního rekordu.
Talent mariánskolázeňské rodačky podporují společnosti Drill Athletics a FITCo Tě na tomto sportu baví? Všichni si myslí, jak je tento sport jen o mlácení -PRO. Dalším cílem mladé bojovnice pro tento rok je najít další sponzory, kteří by
(Jiří Škroch)
do hlav a že to dělají s prominutím pouze úplní tupci. Tento sport je však o těž- podpořili její přípravu.

Oddíl moderní gymnastiky zve Závěr sezóny se Kořánovi vydařil
děvčátka do svých řad
Nové zájemkyně o tento sport mohou využít celoročního náboru do
oddílu.

Děvčátka z MŠ ve věku od 4 let budou mít tréninky každou středu od 16.00 do
16.50 a v sobotu od 8.00 do 9.30 - obojí v tělocvičně Gymnázia a obchodní akademie v Mariánských Lázních.Školačky od 1. do 5. třídy budou trénovat v pondělí od
15.00 do 16.30 a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 právě v ZŠ Úšovce a v sobotu od 8.00
do 10.00 na Gymnáziu M.L.. Starší zájemkyně nás mohou kontaktovat na mailu:
moderkaml@seznam.cz nebo na telefonním čísle 773231616.
(Olga Vodičková, předsedkyně GSK Mariánské Lázně)

Úspěšně reprezentoval na Indian Summer Show 2018, kdy v mezinárodní konkurenci obsadili s Mahalem třetí, dvě čtvrtá a čtyři šestá místa. Soutěžili v disciplínách
Ranch Riding (mládež), Showmanship at Halter (mládež), Western Horsemanship
(mládež), Ranch Trail (open) a Trail (mládež).
(Roman Kořán st.)

Roman Kořán se svým koněm Mahalem. Foto Roman Kořán st.
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Sezóna na plošce neskončila,
v září jeli veteráni

Po závodě mistrovství světa na dlouhé ploché dráze v Mariánských
Lázních to v červnu vypadalo, že tím zde letošní sezona končí. Ale není
tomu tak.

Pořadatelům nedalo spát, že se v Mariánských Lázních nepojedou veteráni. Dali hlavy dohromady a začali makat. Od shánění financí, přes přípravu stadionu a kontakty se povedlo, že se v sobotu 8. září závod jel. Jezdci
i někteří činovníci se sjížděli již v pátek odpoledne. Na stadionu se ještě tvrdě pracovalo, například se muselo kvůli překopnutému kabelu spravovat startovací zařízení.
Večer začalo pršet, a tak jsme měli obavy.
V sobotu ráno ale bylo vše jinak. Do Mariánek se dostavilo krásné slunečné počasí a dráha byla nakonec perfektní. Tak jako vždy se jely dvě kategorie, čtyřventily
a dvouventily. Přijelo 33 jezdců, většinou známé tváře. Musím podotknout fakt, že
jezdci, kteří často dosahují věku okolo šedesátky, a někdy i více, předvedli fantastické výkony a vzájemné souboje, při kterých šel někdy i mráz po zádech. Diváků
ale nebylo tolik, kolik bychom si přáli. Ti, kteří se na závody vypravili, určitě nelitovali. Krásné počasí a vynikající pořadatelský výkon celý zážitek umocnily. 24 jízd
a pouhé dva lehčí pády, to byl výsledek super závodu. Výsledky evropského poháru
veteránů v M.Lázních 2018. Kategorie dvouventily:1. místo Wolwgang Barth D,
2. místo-Franc Greisel D, 3. místo-Johan Last NL, 4. místo- Manfred Giertz D, 5.
místo-Gerd Maurer D. Kategorie čtyřventily: 1. místo Henk Snijder NL, 2. místo
- Martin Cazemier NL, 3. místo - Arne Andersen DK, 4. místo - Graeme Brown
GB, 5. místo - Nathan Morton GB.
(Miloslav Čmejla)

Miloslav Čmejla (komentátor) s anglickým jezdcem. Foto archiv M. Čmejly

Opavová
a Milota vyběhli v Nejdku stříbro
Předělem mezi prázdninami a novým školním rokem bývají pro orientační

běžce třídenní nejdecké závody West Cup. Těch se letos účastnilo kolem pěti
set sportovců nejen z Čech, ale také z Německa, Rakouska a Ruska. Do Nejdku
přijelo také 28 členů Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK. Dvěma
z nich se v celkovém součtu podařilo umístit na medailových příčkách.
Program začal pátečním sprintovým závodem na mapě Gagarinka se startem
u zimního stadionu, kde bylo centrum celé akce a cíl všech tří etap. Sprint vyžadoval
maximální pozornost ve čtení mapy, hlavně kvůli zákresu tratě. Ta se v mnoha kategoriích několikrát křížila a spojnice mezi jednotlivými kontrolami procházela třeba
přes jednu i dvě kontroly jiné, které měly přijít na řadu v jiné fázi závodu. Na to se
bohužel pár desítek borců nachytalo. Postihla je buď diskvalifikace za vynechanou
kontrolu, nebo různě velká časová ztráta.
Sobotní klasická trať nabídla mapově nepříliš náročný závod a zejména zdolávání dvou strmých kopců Světlina a Kozí díl, kdy i pohyb směrem dolů nebyl kdovíjak
rychlý nebo bezpečný. Byla to spíše kontrolka fyzických možností.
Pro závěrečnou etapu zvolili pořadatelé nepříliš užívaný model s volným pořadím kontrol, navíc s hromadným startem. Výhodou je určitě brzké ukončení závodu.
Jinak platí, že pro dobrý výsledek je potřeba se udržet v některém z čelních vláčků,
které se postupem času vytvoří.
Druhé místo v kategorii D55, již velkým náskokem vyhrála Angelina Kuleva
z německého oddílu Angy OL, obsadila mariánskolázeňská Stanislava Opavová.
Stejná příčka ve stejné kategorii mužů patřila i Josefu Milotovi. Ten nestačil pouze
na Rakušana Seppa Hönese, za nímž zaostal celkově o čtyři minuty.
Solidní výkony podali i někteří další lázeňáci, kteří se vešli do první desítky:
5. Nikolas Placek (kat. HDR), 4. Marie Bartošová (D14), 10. Jana Bartošová (D35),
7. Martina Kamarytová (D45), 4. Jan Pivec (H14), 7. František Kováč (H16),
6. Miloš Kamaryt (H45), 5. Jan Fišák (H65).
(Josef Milota)

Lázeňským
tenistům se v I. lize dařilo
Tenisový klub TCF Schicht Mariánské Lázně minulý týden úspěšně
odehrál I. ligu dospělých. Z 16 účastníků nejvyšší soutěže řízené Českým tenisovým svazem se mariánskolázeňský klub umístil na 5. místě.

Pascal Brunner a Jules Marie během utkání čtyřher. Foto TCF ML

Ve skupině nestačil pouze na TK Neride Praha a prohrál 4:5. Poté deklasoval TK
Hamr Praha 9:0 a zvítězil nad týmem Topolka Praha 5:4.
TCF Schicht Mariánské Lázně zároveň letos odehrál i II.tenisovou ligu. Za týmy
dospělých za náš klub v letošním roce nastoupili tito hráči:
Brunner, Marie, Duda, Filipský, Polánka, Česal, Faust, Pivec, Milko, Luhan, Škrla, Juríková, Fetecau, Česalová a Pivcová, a to pod vedením kapitánů Česala, Salaby a Salaby mladšího. Již nyní se tým připravuje na příští ročník I. tenisové ligy.
Klub TCF Schicht Mariánské Lázně by tímto chtěl poděkovat městu za podporu.
Vlastník sportovního areálu společnost Tennis Agens má již podepsanou dohodu
s investorem a připravuje pokračování rekonstrukce tenisového areálu v Anglické
ulici. 				
(Tomáš Marzy)
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Sklenář byl u Nového Boru
dvakrát bronzový

Třetí a zároveň poslední dvojkolo B žebříčku Čechy – západ v orientačním běhu se odehrálo u Radvance, pár kilometrů východně od Nového Boru. Účastníků bylo třináct set, včetně devíti členů Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.

Stanislava Opavová. Foto Josef Milota

V sobotu byla na pořadu krátká trať,
jejíž nejzajímavější částí byla první polovina, kdy běžci zevrubně prozkoumali
oblast Havraních skal.
O den později na klasické trati přichystali pořadatelé bonbónek v podobě
divácké kontroly, která se nalézala na
vrcholu Perníkové věže. Kontrolní lampion měl kvůli lepší viditelnosti výšku
něco přes metr. Vzdálenost od shromaždiště byla totiž něco přes půl kilometru.
Také v neděli se účastníci podívali
do skal. Prostor závodu protínalo Údolí
vzdechů. Název velmi dobře korespondoval se zvukovými efekty vydávanými
závodníky při zdolávání strmých svahů.
Na medailovou příčku se podařilo probojovat pouze zkušenému Janu
Sklenářovi v kategorii H75. Byl dvakrát
bronzový. Do první desítky se dostali
ještě Luděk Bartoš v kat. H50 (8. a 11.),
Josef Milota v kat. H60 (6. a 4.), Stanislava Opavová v kat. D60 (9. a 8.) a Jan
Fišák v kat. H70 (9. a 9.). (Josef Milota)

Z JEDNÁNÍ KOMISE SPORTU
Komise sportu informuje o dotacích
Zastupitelstvo města na svém posledním jednání čtyřletého volebního
období odsouhlasilo poslední dotace v letošním roce, a to v kategorii
podpora akcí na II. pololetí 2018.

Dotaci obdrží tyto sportovní organizace:
• Automoto klub ML 75.000 korun
• HC Mariánské Lázně 11.500 korun
• Klub plastikových modelářů 17.000 korun
• Martina Gjetaj Wastlová 20.000 korun
• Motokros na Cechu 70.000 korun
• Ravána Gym 14.000 korun
• Royal Golf Club ML 65.500 korun
• Sportovní krasobruslařský klub ML 50.000 korun
• TCF Signalbau ML 60.000 korun
Bylo tedy přiděleno 486.500 korun
Dle návrhu Komise sportu bylo uspořeno 54 300 Kč na mimořádné akce do konce letošního roku. Dále prosím vezměte na vědomí informaci, že o další podporu
je možno žádat až na příští rok. Podle schválených Pravidel pro poskytování dotací
sportovním klubům jsou již stanoveny termíny pro podávání žádostí na rok 2019.
Je to do 15.prosince 2018. Bude se žádat o dotace na činnost, investice a na akce
I. pololetí 2019.
Dále bychom rádi informovali sportovní organizace o vyhlášení investiční výzvy
dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „VÝZVA V3
Sport, investice 2019/2020“, do které se může zapojit každá sportovní organizace
v obci. Jedná se o výzvu určenou pouze pro sportovní organizace SK a TJ. Minimální částka dotace činí 4 miliony korun a vaše spoluúčast musí být ve výši 30 %.
V rámci tohoto programu lze financovat:
- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb).
- novostavby.
Termín podání žádostí: do 15.října 2018!
Rádi Vám poskytneme bližší informace.
(Jan Budka, předseda Komise sportu)

Strana 13

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY

27. září 2018

ZPRÁVY ZE SPORTU

SPORT

Czech RAF Golf Trophy připomněl historii
V roce stého výročí založení Československa slaví 100 let také britská Royal Air Force. U této příležitosti symbolicky započala tradice golfového
turnaje CZECH RAF GOLF TROPHY. Stalo se tak 10. září na královském hřišti Royal Golf Clubu Mariánské Lázně.
Čestnou členkou golfového klubu je
Lady Luisa Abrahams, která ve válečném období působila v anglické armádě, kde později i jako příslušnice československých leteckých sil ve Velké
Británii dosáhla hodnosti majora. Od
brzkého rána byl pro účastníky připraven zajímavý program. Vše bylo velmi
pečlivě připraveno ve stylu letiště kdesi
uprostřed britských ostrovů včetně dokonalé makety letounu Spitfire v životní velikosti a posádky letiště. Úžasnou
atmosféru dokreslovali čeští RAFáci se
svými dobově oděnými a vybavenými
piloty, pozemním personálem a slečnami v uniformách WAAF. Za doprovodu
skotského dudáka několikrát nad královským klubem přelétl Supermarine
Spitfire Mk.XVI v barvách 312. perutě,
se kterým létal jako velitel letky legendární Otto Smik.

Hráče překvapil přelet Gripenů

Turnaj byl rozdělen na čtyřčlenné
týmy (letky), kde každý turnajový flight perutě nesl jméno jednoho z čestných velitelů československých pilotů
z RAF. Během dne za krásného počasí
Dobové uniformy letců měly svůj šarm. Foto RGC Mariánské Lázně
odstartovalo 27 letek v počtu 108 hráčů.
Během registrace ve vojenském stanu
probíhala i charitativní část golfového turnaje, jejíž výtěžek byl věnován Vojen- Pro Vojenský fond solidarity se vybralo 41 tisíc
Výtěžek charitativní sbírky ve výši 41 000 Kč, který poputuje Vojenskému fonskému fondu solidarity Armády ČR. Živá muzika provázela hráče před turnajem
i v rámci odpoledního programu. Největší úspěch měl skotský dudák a také odpo- du solidarity Armády ČR, předal Milan Hrouda do rukou plukovníka Generálního
lední koncert dechového kvintetu Západočeského symfonického orchestru Marián- štábu Petra Lančiho - zástupce velitele Vzdušných sil Armády České Republiky.
Jako první byla vyhlášena kategorie Netto – Muži: 1. místo Tománek Pavel,
ské Lázně. Ve 13:00 zaskočilo účastníky překvapení v podobě dvou Gripenů, které
2. místo Nezbeda Martin a 3. místo Vostárek Ladislav. V kategorii Netto – Ženy
předvedly ve vzduchu leteckou akrobacii.
zvítězily hráčky: 1. místo Poole Lucie, 2. místo Faschingbauerová Nataša, 3. místo
Leštinová Radka. Brutto kategorii ovládl Jiří Markuzzi jn. V týmové soutěži zvítězily týmy, kde se na třetím místě umístila letka pod vedením leteckého hrdiny
Aloise Dvořáka ve složení: Motlík Jan, Rout Václav, Bína Milan a Výborný Aleš.
Druhým místem se mohla pochlubit letka hrdiny Františka Chábery v obsazení:
Farmačka Jan, Borák Dušan, Vrána Milan a Kuželová Lucie. Vítězství vybojovala
letka hrdiny Františka Fajtla v bojovém složení: Lanči Petr, Nezbeda Martin, Tománek Pavel, Tománek Petr. Vítězové obdrželi nádherné trofeje ve tvaru leteckého
křídla ze sklářské dílny Milana Mottla. Velké poděkování patří všem zúčastněným,
kteří přišli tuto unikátní akci podpořit a zejména městu. Dále patří velké díky dalším, kteří tuto akci pomohli zrealizovat a to Autosalonu Dajbych, Whisky&Kilt
Golf Clubu, Czech Spirfire Clubu, českým RAFákům, Armádě ČR, společnostem
All4Golf, Glenmuir 1891, SKY Promotion, sklářské dílně Milana Mottla.
(T. Klečková, J. Budka)
Supermarine Spitfire Mk.XVI v barvách 312. perutě. Foto RGC Mariánské Lázně

Hrálo se ve třech kategoriích

Turnaj byl rozdělen do tří kategorií: Brutto, Netto Ženy + Muži a tři nejlepší
týmy (letky). V rámci závěrečného ceremoniálu a vyhlášení výsledků turnaje dostali slovo zástupci velitelského štábu perutě - Zdeněk Kodejš (prezident ČGF), Kirill
Kožuchov (viceprezident RGCML), Milan Roudný (jednatel společnosti SKY Promotion), Zdeněk Sadecký (předseda spolku Czech Spirfire Clubu) a Luděk Nosek
(1. místostarosta Mariánských Lázní). Všichni společně s účastníky zavzpomínali
na časy, kdy se více než 2.500 Čechoslováků z protektorátu vydalo do boje za svou
vlast. Vzdali hold nejen jim, ale i nápadu Milana Hroudy (prezident Whisky&Kilt
Golf Club) zorganizovat tento výjimečný turnaj. ,,Je to třeba stále připomínat mladé
generaci. Naši bojoví letci byli skuteční vlastenci, kteří neváhali položit za vlast
i život. Je třeba stále ostře odsuzovat, jak hamižně se k těmto mimořádným lidem
zachoval komunistický režim,“ poznamenal hlavní organizátor Hrouda.

Skotský dudák měl velký úspěch. Foto RGC Mariánské Lázně
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ
PÁTEK 28.9.
n „Karlíček Gala Koncert“ se Západočeským
Symfonickým Orchestrem, 19:30 Mariánské
Lázně Společenský dům Casino, Karlíček
Sequenza
n YETI: Ledové dobrodružství, 15:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Animovaná
rodinná komedie, USA, 2018, 96 min.,
české znění
n YETI: Ledové dobrodružství 3D, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Animovaná
rodinná komedie, USA, 2018, 96 min.,
české znění
n YETI: Ledové dobrodružství 3D, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Animovaná
rodinná komedie, USA, 2018, 96 min., č
eské znění
n Slavnostní produkce zpívající fontány,
21:10 Mariánské Lázně Kolonáda,
Bedřich Smetana - Vltava
n KOLONÁDNÍ KONCERT, 17:10 Mariánské
Lázně Kolonáda CRAZY JAZZ BAND

SOBOTA 29.9.
n Promenádní odpoledne s dechovkou,
15:00 Mariánské Lázně Pavilon Lesního
pramene - Daliborka
n Lázeňský Food Festival, 10:00 - 22:00
Mariánské Lázně Kolonáda, Food festival se
spoustou jídla, pití, muziky a zábavy pro malé
i velké
n Daliborka a Kopretinky z Jihu, 10:00
Mariánské Lázně Hotel Bohemia, Průvod od
hotelu na kolonádu
n PO STOPÁCH SLAVNÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ II., 15:30 - 17:30 Mariánské
Lázně, Tematická komentovaná prohlídka,
více info v KIS M. Lázně
n SVÁTEK SENIORŮ, 13:00 - 15:00 Mariánské
Lázně Hotel Krakonoš, Oslava svátku seniorů

NEDĚLE 30.9.
n HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE,
16:30 Městské divadlo Mariánské Lázně,
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
n HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE,
14:00 Městské divadlo Mariánské Lázně,
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
n DOMESTIK, 9:30 Mariánské Lázně Kino
Slavia 3D, Psychologický thriller, ČR / SK,
2018, 117 min.
n DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Mariánské Lázně
2018 XIII. ročník, 13:00 - 17:00 Mariánské
Lázně Areál Viktoria, Boj dětských
soutěžících, o co nejlepší výsledky v různých
disciplínách
n BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI, 15:00 - 16:30
Zimní stadion Mariánské Lázně

ÚTERÝ 2.10.
n DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 16:00
Městské divadlo Mariánské Lázně - Divadelní
galerie prohlídka
n 825 LET TEPELSKÉHO KLÁŠTERA,
825 let cesty k Mariánským Lázním, 18:00
Mariánské Lázně - informační centrum
Tyršova (vedle spořitelny), Výstava
s přednáškou Radka Míky
n SVAČOBĚD U AKVADUKTU, 18:00 - 19:30
Mariánské Lázně Městské muzeum
Mariánské Lázně - Galerie Goethe Vernisáž
výstavy grafiky, obrazů a autorských knih
n HELL FEST: PARK HRŮZY, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D Horor, USA,
2018, titulky Kino Slavia 3D

STŘEDA 3.10.
n HUDBA PROMENÁD, 19:30 - 21:00 Městské
divadlo Mariánské Lázně. Komponovaný
večer s krásnými áriemi z operet a muzikálů
n BEZE STOP, 17:00 Mariánské Lázně Kino
Slavia 3D Drama, USA, 2018, 119 min., titulky

ČTVRTEK 4.10.
n ODJEZD NEJISTÝ, 19:30 - 21:30 Městské
divadlo Mariánské Lázně Francouzská
komedie v podání Divadla lidové tvorby
Mariánské Lázně.
n SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ,
15:30 - 17:30 Mariánské Lázně.
Tematická komentovaná prohlídka
n POVĚSTI KRAJE PLÁNSKÝCH CHODŮ
a POVĚSTI KRAJE PŘIMDSKÝCH
CHODŮ, 16:30 - 17:30 Městská knihovna
Mariánské Lázně, autorské čtení
Ing. Jindřicha Sahulky

SOBOTA 6.10.
n DRAHÁ LEGRACE. Podzimní předplatné
2018 - 2. titul, 19:30 Městské divadlo
Mariánské Lázně, Veberova brilantní hra je
volným pokračováním slavné hry
„Blbec k večeři“.
n PUTOVÁNÍ PO MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCH I., 13:00 - 16:00 Mariánské Lázně
Tematická komentovaná prohlídka,
více info v KIS M. Lázně

STŘEDA 10.10.
n VÍNO, ŽENY A ZPĚV…, 19:30 - 21:00
Městské divadlo Mariánské Lázně Slavné
melodie z oper a operet
n VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU,
10:00 - 12:00 Městská knihovna Mariánské
Lázně, ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE
SPOLEČNOSTI

ČTVRTEK 11.10.
n DAVID DEYL, 19:30 Městské divadlo
Mariánské Lázně, Melodie mého srdce
- muzikál
n THEODOR LESSING A ŽIDÉ
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 16:00 - 18:00
Mariánské Lázně Tematická komentovaná
prohlídka, více info v KIS M. Lázně

VÍCEDENNÍ UDÁLOSTI
n 28.9. - 29.9. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, 19:30
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,
Komedie, ČR, 2018, 95 min.
n 29.9. - 30.9. VÝSTAVA HUB v Mariánských
Lázních, 9:00 - 16:00 Mariánské Lázně
Správa CHKO Slavkovský les, Mykologický
klub Slavkovského lesa Správa CHKO
Slavkovský les
n 29.9. - 30.9. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, 17:00
Mariánské Lázně Kino Slavia 3D,
Komedie, ČR, 2018, 95 min.
n 29.9. - 30.9. YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ 3D, 15:00 Mariánské
Lázně Kino Slavia 3D, Animovaná rodinná
komedie, USA, 2018, 96 min., české znění
n 28.8. - 30.9. Vladimír Suchánek EXLIBRIS
1950 - 2018, 9:30 - 17:30 Mariánské Lázně
Galerie Goethe, výstava ex libris
n 2.10 - 4.11. SVAČOBĚD U AKVADUKTU,
9:30 - 17:30 Městské muzeum Mariánské
Lázně - Galerie Goethe, Výstava grafik,
obrazů a autorských knih

27. září 2018

Říjen se ponese
ve znamení týdne knihoven

Celorepublikové knihovnické akce, od
1. do 7. října a dále ve velmi významném 100. výročí vzniku Československé
republiky. A v tomto duchu jsme připravili i náš říjnový program.

• Týden knihoven začneme stylově, a to vaším oblíbeným ANTIKVARIÁTEM, který
bude probíhat od 1. do 14. října, v prostorech
knihovny. Cena za 1 kus bude 5 Kč a budete
moci zaplatit v jakémkoliv oddělení knihovny. Program: Autorské čtení 4. října od 16:30 v přednáškové místnosti, vstup volný. Pojďte si s námi poslechnout, co obnáší „spisovatelské řemeslo“ a ukázky z knih Jindřicha Sahulky: Pověsti kraje Plánských Chodů a Pověsti kraje Přimdských chodů
• DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA - 23. října od 16:00 v dětském oddělení, vstup
volný. Po letní pauze se opět vrací vaše dětská čítárnička. Neváhejte a přiveďte své ratolesti (předškoláky a malé školáky) k nám do dětského oddělení
knihovny a my se o ně hodinku smysluplně postaráme. A vy rodiče, máte
volno! Tentokrát na téma: Vznik První republiky
• PŘEDNÁŠKA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY - 25. října od 17:00 ve studovně, vstup volný. Společně si
připomene vznik, zradu a zánik naší První republiky díky Josefu Ondrouchovi, který k tomuto významnému výročí napsal i knížku.
• CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - VITORAZSKO – mateřské
znamení žula - 31. října od 17:00, ve studovně, vstupné 40 Kč. Přinášíme
vám další cestovatelskou přednášku Petra Bořila. Neseďte doma a přijďte se
pokochat hezkými fotografiemi a poutavým výkladem neúmorného cestovatele.
DALŠÍ AKTIVITY KNIHOVNY:
• Doučování matematiky žáků ZŠ - Cena 70Kč / 45min. Od druhé poloviny
září pokračuje doučování matematiky žáků základních škol. Pokud vaše dítko
potřebuje získat jistotu v práci s čísly a být připraveno na celý školní rok, neváhejte a napište na email knihovna@knihovnaml.cz jméno žáka a třídu, ve které
momentálně bude. Popřípadě volejte na tel.: 354 627 122. Hodina doučování
v délce 45min, 70Kč.
(Městská knihovna ML)

tepelského kláštera
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Výstava s přednáškou Radka Míky
o tajuplné historii tepelského kraje
a dávné síle údolí pramenů

825
let
cesty k Mariánským Lázním
úterý 2. října 2018 od 18,00 hod.

Tyršova ul. 388 - informační centrum - vedle kadeřnictví
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti.
Tel.: 420736141201.
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo
3+1 v Mariánských Lázních. Tel.:
723885034.
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••
• Pronajmu byt 2+1, 1+1 v centru Mariánských Lázní. Byt po rekonstrukci,
zařízen, cena 8 tis., 6 tis.Kč. + energie.
Kauce 2 měsíce. Tel.: 608974747
• Pronajmu byt 1 + 1 s patrem na spaní, Hlavní třída, měsíční nájem 5 800 +
energie, kauce na tel. 737264264.
VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v
okolí Chebské. Tel.: 608060230.

ZAMĚSTNÁNÍ

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Kavárna Dominik Hlavní 51,
Pasáž Omega přijme brigádnici
pro přípravu a výdej kávy, nápojů, palačinek, pohárů a toustů .
Tel.:603811747.
• 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
POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Hledám úklid o víkendech nebo v
odpoledních hodinách jako přivýdělek. Volejte po 15.00 hodině na tel.:
732375869.

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Alena Šubrtová Opravy a úpravy
oděvů, Plzeňská (naproti autobazaru) oznamuje, že od 3. 9. Opět přijímá zakázky. 13.00 – 17.00 (středa
zavřeno)

Program oslav

OSTATNÍ

JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím staré pohledy železničních
stanic na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Tel.: 724516145
• Koupím staré pohledy Mariánských
Lázní, na kterých je zachycena tramvaj.
Tel.: 724516145.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Nabízím domácí bio vejce. Info:
606814907.
• Prodám autorský gobelín Jana Havlice: Noc v lázeňském parku. ZN.: nabídněte. Tel.:732420754 večer.
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
• Hledám ženu pro život – hospodyni,
kuchařku i milenku. Roman – sportovní
postavy, 46 let, kousek od Mar. Lázní.
Tel.: 728023506
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky
(i začínající), kteří by si s námi chtěli
zazpívat. Tel.:732448400.

SLUŽBY

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: ……..............….......……….

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)

KIS Mariánské Lázně s.r.o.
www.kisml.cz

1918 − 2018
23.10. úterý • 17.00 hodin • Městské divadlo, galerie
Dobová módní přehlídka z období let 1914 – 1945 je průřezem celodenního odívání. Přehlídka je tvořena
z převážné části dochovanými originály. Zbylé části jsou rekonstruované z dobových materiálů a střihů.
V rámci přehlídky bude divákům představena nejen móda, ale celkový dobový vzhled. Přehlídku obohatí
hudební vystoupení Junior Dixielandu Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pod
vedením pana Bedřicha Smrčky.

KONCERT ČESKÉHO SWINGU
24.10. středa • 19.30 hodin • Městské divadlo

Koncert ORCHESTRU JEŽKOVY STOPY, jehož členové jsou absolventy Konzervatoře Jaroslava Ježka, Pražské
konzervatoře, HAMU, DAMU nebo jejich kombinací. Neodmyslitelnou součástí tohoto hudebního tělesa je
od roku 2015 vokální trio Sestry Ježkovy - Tereza Nálevková, Karolina Stasiaková a Radka Říhová. Vynikající
mladý orchestr a jeho svižné swingové tempo Vás přenese do dob Jaroslava Ježka a dvojice V+W. Krásnou
a pohodovou atmosféru jistě vytvoří písně jako: Nebe na zemi, Život je jen náhoda, Slunečnice a další.

LETCI Z BLÍZKÉHO OKOLÍ
25.10. čtvrtek • Malá scéna domu Chopin

Přednáška soukromého historika PhDr. Daniela Švece, zabývající se osudy letců z karlovarského a plzeňského kraje, kteří odešli bojovat za osvobození naší republiky před a během druhé světové války do britského Královského letectva. Přednáška bude doplněna menší výstavou a prezentací knihy. Výstava bude
přístupná v čase 13.00 – 19.00 hodin. Přednášky se uskuteční: pro školy v 8.30 a 10.30 hodin,
pro veřejnost v 19.30 hodin.

HVĚZDY NA DLANI

26.10. pátek • 19.30 hodin • Společenský dům Casino
Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Program: B. Smetana − MÁ VLAST,
cyklus symfonických básní. Hraje: Západočeský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Martina
Peschika.

VZPOMÍNKOVÝ VEČER S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
28.10. neděle • od 18.00 hodin • Hotel Cristal Palace − Kolonáda
Vystoupení Dechového orchestru mladých a mažoretek, lampionový průvod, ohňostroj, slavnostní produkce Zpívající fontány, vystoupení Dixielandu, pod vedením Bedřicha Smrčky.
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Vlčák Ant (Antis) – možná KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
nejslavnější pes na světě

Tento příběh byl mnohokrát opakován na turnaji CZECG RAF GOLF
TROPHY 2018. Zaujal nás natolik, že vám ho předkládáme tak, jak je
vyprávěn pamětníky. V titulku je uvedeno „možná nejslavnější pes na
světě“, zní to možná trochu nadneseně, ale i psi mají své hrdiny. Co je
však bohužel pravda, že u nás v Česku mnoho lidí osud tohoto slavného
vlčáka nezná. O to, aby se tato situace změnila, se snaží Czech Spitfire
Club, spolek letecké historie a jeho přátelé a podporovatelé.

Atalanta, Artemidina vyznavačka se vyznamenávala v typicky mužských činnostech, jako je ... (viz 1. tajenka) a lov. Její otec byl po jejím narození velice zklamán,
neboť si přál chlapce. … (viz 2. tajenka) na hoře Parthéniós, kde ji zachránila a odkojila medvědice. Později ji vychovali pastevci. Dívka udivovala svými mužskými
schopnostmi, rychlým během a zacházením se zbraněmi. Díky svým válečnickým
schopnostem se jako jediná žena zúčastnila výpravy za zlatým rounem. Atalanta
byla také pozvána na lov kalydónského kance, který plenil zemi. Dívka kance zranila a Melegros, syn krále Kalydónu, ho dorazil. Tato zpráva se donesla k uším jejího
otce, který v ní poznal dědičku trůnu (dokončení příště).
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Zrekonstruované místo odpočinku na psím hřbitově ve Velké Británii. Foto Zdeněk Sadecký

Čím byl tento pes natolik výjimečný? Jednak
svým vlastním osudem
a hlavně tím, že za své činy
a zásluhy obdržel Dickinovu medaili, obdobu nejvýznamnějších řádů, které
získávají lidé. Malé štěně
vlčáka nalezl ve Francii
jeden z našich letců V. R.
Bozděch. Vypiplal ho,
chránil ho a po pádu Francie v roce 1940 si ho vzal
s sebou do Velké Británie.
Vlčák Antis srostl se svým
pánem, příslušníkem naší
slavné 311. bombardovací
perutě na život i na smrt.
Nežil s letci jen na letišti,
ale dokonce létal s posádkou Wellingtonu na nálety
na Německo. Kamarádi
pro Antise dokonce vyrobili speciální dýchací přístroj. Spolu se svým pánem
zažili mnoho dobrodružství, ale i nebezpečí. Při
návratu poškozeného bomČtyřnohý hrdina Antis. Foto Zdeněk Sadecký
bardéru a havárii při přistání zachránil svému pánovi život. Při tom byl sám velmi těžce zraněn. Přežil a stal se
velmi známým a vyhledávaným pejskem a psaly o něm nejvýznamnější noviny celého
světa. Byly natočeny i filmové snímky. Rovněž obdržel mnoho cen a vyznamenání.
V roce 1943 byl přijat na slyšení i u krále Jiřího VI. Po válce přijel se svým pánem
do osvobozeného Československa.
V. R. Bozděch se kromě toho, že byl letcem RAF, proslavil i tím, že psal úžasné
povídky do tehdejších dětských časopisů. Bohužel, rok 1948 znamenal pro oba dva
další odchod do Velké Británie, tentokrát definitivní. V roce 1949 Antis obdržel za
své činy od britského polního maršála lorda Wavella Dickinovu medaili. Letos mu
ve Velké Británii, kde na něj a jeho pána nezapomněli, opravili hrob na psím hřbitově. Za smutné a ostudné lze považovat, že v rodné zemi jeho pána a letců RAF,
kteří za naši svobodu neváhali položit život, se o osudech tohoto pejska nic neví.
Pomozte nám jej připomenout, a naplnit motto Czech Spitfire Clubu: „My nezapomínáme“. 				
(Zdeněk Sadecký, Jan Budka)

J

VODOROVNĚ: A. Malba; slovenské město; soubor map. - B. 1. tajenka. - C.
Předložka; jihoamerický prezident; sibiřská řeka; vánek (knižně). - D. Trubka; čas;
provaz se smyčkou; zkratka Státní knihovny. - E. Švédská hudební skupina; namáčecí přípravek; starogermánský znak; čidlo zraku. - F. Počet úderů optimálně potřebných k dosažení jamky v golfu; asijští stromoví savci; vysoký kopec; lyžařský
pozdrav. - G. Značka hliníku; pytlovina; hmota; jevištní závěs. - H. Městská komunikace; části hlav; řecký bajkař; snížený tón. - I. 2. tajenka. - J. Ženské jméno;
prudké vzrušení; původce.
SVISLE: 1. Podpora; přestávka. - 2. Tečka; ochrana zboží; kubánský malíř. 3. Celní kód Ruska; velký turovitý savec; odlišná. - 4. Druh výšivky; dvanáct kusů.
- 5. Český zpěvák; tu máte; citoslovce posměchu. - 6. Jméno herečky Janžurové;
jméno herečky Syslové; čep. - 7. Popěvek; povrchové doly; chaos. - 8. Čili; zakrývat. - 9. Alkoholické nápoje; ranní vláha; hovorový souhlas. - 10. Biblické mužské
jméno; etruský hudební nástroj; německy „zmrzlina“. - 11. Značka kosmetiky; část
koupelny; odezva. - 12. Dráha; společně. - 13. Silný provaz; kryt vojáka; latinsky
„a“. - 14. Souhlas; smrt; vysoká karta. - 15. Cedník; kvantový zesilovač.
Nápověda: Lam, Zuma.
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

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 info@vasekamenictvi.cz
Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)
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