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VOLEBNÍ VÝSLEDKY JSOU ZNÁMY, NASTÁVÁ ČAS JEDNÁNÍ
Vážení spoluobčané,
měsíc září roku
2022 je za námi
a podzim se přihlásil o svá práva.
Září bylo ve znamení dvou velkých událostí –
tradičního food
festivalu a ko-

munálních voleb.
Zatímco festival jídla mi udělal velkou radost, s výsledky komunálních
voleb, jakožto obhajující starosta
a člen Pirátů, spokojen být nemohu.
Nejde mi teď ani tolik o výsledné
rozdělení mandátů zastupitelů, byť
pro nás zůstalo za očekáváním. Jde
hlavně o volební účast. Ta se sice
v porovnání s rokem 2018 mírně
zvýšila, stále ale byla jen těsně nad
37% oprávněných voličů. Osobně

přitom považuji volby do zastupitelstev za nejdůležitější, protože jejich výsledky bezprostředně ovlivňují dění v obci nebo městě.
Do zastupitelstva města se dostalo
celkem 7 subjektů. Hnutí ANO 2011
obsadí v zastupitelstvu celkem
8 pomyslných křesel. Změna pro
Mariánské Lázně a Česká pirátská
strana mají po 3 mandátech. Po 2
zastupitelích budou mít ODS Plus
a SPD. S jedním mandátem do zastupitelstva proklouzlo také uskupení
Město sobě. Na celkové hodnocení
je v době sestavování tohoto úvodníku (26. 9.) ještě příliš brzy. Na základě rozdělení mandátů teď bude
probíhat řada jednání o uspořádání
zastupitelstva na následující 4 roky
a vytvoření koalice a vedení města.
Nedokážu předjímat, jak rychlá ta
jednání budou a jaký bude výsledek.
Dost možná, že v době vydání tohoto

Zpravodaje již bude jasno.
Za sebe mohu pouze slíbit, že ať již
skončí Piráti v koalici nebo opozici,
bude naším hlavním cílem nadále
jen a pouze rozvoj našich krásných
Mariánských Lázní. Nikdy nám nešlo o nic jiného.
Děkuji všem, kteří k volbám dorazili, a dali tak najevo, že jim další směřování města není lhostejné.
Dost už ale o volbách a pojďme se
v rychlosti podívat na říjen roku
2022.
Až do 14. října můžete v parku pod
hlavní poštou navštívit putovní
venkovní výstavu Paměť národa
Karlovarského kraje. Ta představuje příběhy pamětníků a pamětnic,
do jejichž života zasáhly totalitní režimy 20. století. Poprvé představuje
příběh místní pamětnice, úspěšné
sochařky a malířky Ludmily Seefried-Matějkové. Výstava vypráví

osudy, které provázely hrůzy holocaustu, dřina v pracovních táborech, strach a obavy, ale také silná
vůle, odvaha a víra v dobro.
Určitě nevynechejte hned první říjnový víkend. V sobotu se v náhradním termínu na ploché dráze pojede
Evropská série veteránů a v neděli
9. 10. nás čeká na kolonádě tradiční
lázeňský festival jablek.
S tím, jak se blíží chladné počasí, se
většina kultury přesouvá do vnitřních prostor. Stále je ale co dělat
a kam zajít. Výstavy, divadelní představení, promítání v kině nebo koncerty našeho ZSO – stačí si vybrat.
Chtěl bych Vám všem popřát mnoho úspěchů v následujících dnech
a týdnech.

Ing. Martin Kalina,
Váš starosta
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Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 10. 2022.
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DOTACE Z FONDU KULTURY
V ROCE 2023
Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako
prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky,
spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany
a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.
Objem peněžních prostředku Fondu kultury na rok
2023 bude upřesněn po odsouhlasení rozpočtu na rok
2023.
KDO MŮŽE ŽÁDAT
Vlastní subjekt – pro účely
OZV o Fondu kultury města
Mariánské Lázně se rozumí
zařízení ve vlastnictví města nebo organizace zřízená
nebo založená městem Mariánské Lázně k provozování a zajišťování kulturních
aktivit a projektů.
Cizí subjekt – pro účely OZV
o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí
subjekt provozující a zajišťující aktivity a projekty,
který není vlastním subjektem.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Komise kultury si stanovila
kritéria pro hodnocení došlých žádostí o poskytnutí
dotace, ke kterým se vyjadřuje jako první a dává své
doporučení radě města. Čím
větší je bodové ohodnocení,
tím více projekt vyhovuje
danému kritériu. Bodové
hodnocení slouží pro interní potřeby Komise kultury
a nezakládá nárok pro přidělení dotace.
Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1–5, vyjma bodů č.1
a 7.

NASTÁVÁ OBDOBÍ ČASTĚJŠÍCH
STŘETŮ SE ZVĚŘÍ – ŘIDIČI ZVYŠTE
POZORNOST!
S přicházejícím podzimem
nastává každoročně na silnicích pro řidiče riziko častějšího střetu s lesní zvěří.
Především srny, ale i divoká
prasata migrují přes silnice,
a stávají se tak častým terčem pro řidiče motorových
vozidel. Nejčastěji dochází
k nehodám v brzkých ranních hodinách nebo ve večerních hodinách kolem 22.
hodiny. V noci je třeba dbát
ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozidla,
a tudíž se chová zmateně
a nepředvídatelně. Ke střetům se zvěří dochází především při průjezdu lesem,
kolem větrolamu, remízku
nebo také kukuřičného pole.
Pro zmírnění následků střetu se zvěří, nebo dokonce
předcházení těmto nehodám, je vhodné v rizikových
úsecích zvýšit pozornost,
sledovat okraje komunikace
a jet pomalu, aby byli řidiči
schopni zastavit v okamžiku,
kdy se jim před jejich vozidly objeví srnec, kanec nebo
jiná zvěř. Důležité je si také
uvědomit, že zvěř zpravidla
nechodí sama, ale ve stádech, tedy přeběhne-li jedna
srnka, ve většině případů jde
za ní ještě minimálně jedna.
Policisté radí:
•
Nevíte, jak správně
postupovat po střetu se zvířetem?
Okamžitě po nárazu zapněte výstražná světla, a pokud
to situace dovolí, zastavte
na krajnici a ihned na silnici
postavte varovný trojúhelník – řádné označení dopravní nehody považují dopravní
policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ. Při
zranění volejte záchrannou
službu na lince 155. Poté
na místo přivolejte Policii
ČR např. prostřednictvím
tísňové linky 158. Na operační středisko je podstatné

upřesnit základní údaje: místo střetu, zranění osob a také
sdělit, jestli sražená zvěř netvoří překážku v silničním
provozu. Policie ČR vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o mrtvou
zvěř se postará. V posledním
kroku se spojte s asistenční
linkou své pojišťovny.
•

Při srážce se zvířetem
zachovejte klid.
• Nepodceňujte dopravní
značení, které na možnost pohybu zvěře upozorňuje. Jedná se o dopravní značku "Pozor
zvěř".
• Nikdy se nesnažte sami
sražené zvíře odklízet ze
silnice (poraněná zvěř
vám může způsobit zranění, v případě jakékoliv
nemoci u zvířete můžete
riskovat své zdraví).
• Nesnažte se naložit zvíře
do auta a z místa odvézt.
Mohla by vám hrozit pokuta za spáchaný přestupek, nebo dokonce obvinění z trestného činu.
• Nejlepším preventivním
opatřením, jak se vyhnout srážce se zvěří, je
přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost,
(při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný
vstup zvěře do vozovky
včas zareagovat).
Policisté apelují na řidiče,
aby byli v tomto období obzvláště předvídaví a počítali
s možností vběhnutí lesní
zvěře do jízdní dráhy vozidla. Všem řidičům také přejí
šťastný návrat bez nehody
domů.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
7. 9. 2022

1.
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žadatel řádně a včas
vyúčtoval
předcho-

zí dotaci z FK (žadatel
řádně a včas vyúčtoval/
žadatel ještě neobdržel
dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas – 0
bodů),
2. místo
konání
akce
(přednost mají akce,
které se konají přímo
v Mar. Lázních),
3. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
4. akce novátorská (přinášející do města nový
kulturní prvek),
5. dosah
návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu
návštěvníků,
stovky
a výše)
6. otevřenost akce (akce
pro uzavřenou skupinu
nebo akce s podílem veřejnosti),
7. sídlo v Mar. Lázních
(žadatel má sídlo v Mar.
Lázních a trvale zde působí – 5 bodů, nemá – 0
bodů),
8. další přesah (akce má
dopad i na jiné aktivity,
zapojení více subjektů)
9. úroveň samofinancování, vložení vlastních
prostředků, vstupné
10. zapojení, živá kultura.
Žádosti do 1. kola poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně
v roce 2023 lze podávat
pouze v termínu od 4. 11.
2022–16. 11. 2022!
FORMULÁŘE A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA ÚŘEDNÍ DESCE
MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
h t t p s :// w w w. m u m l . c z /
MESTSK Y-UR AD/UREDNI-DESKA/
Odbor RLCR
Jaroslava Nováková
Tel.: 354 922 153
jaroslava.novakova@muml.cz
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CO BY MNE ZAJÍMALO

nevyužila. Na lavičce seděl starý
pán, který se jevil velmi zpomalený. Dozvěděla jsem se, že už půl
hodiny čekají na taxi. Zavolala
jsem tedy znovu. Telefonní číslo
uvedené na velké tabuli před nádražím bylo nedostupné. U TAXI
ML jsem uspěla. Prý tam už jednou byli, ale nikdo nečekal. Bylo
jasné, proč staří lidé mohli taxi
přehlédnout. Nápis TAXI na střeše nesvítil!
Když starý pán začal hledat v peněžence, aby mě odměnil, rozloučila jsem se a odešla na druhou
stranu ulice. Chvíli to vypadalo,
že si budou muset zavazadla
do auta uložit sami. Pak řidič usedl za volant, sedla si i paní. Starý
pán chvíli otálel, pak se namáhavě zvedl a pomalými šouravými
krůčky se blížil k autu. Zdálo se,

Proč pramen Alexandra teče dokázal vybudovat městys Chodová Planá?
z podlahy a nikoli z kohoutků?
Proč město Mariánské Lázně
Jan Fišák
nenaváže na hranicích svého
katastru na cyklostezku, kterou

KROK KE ZDRAVÍ – LÁZEŇSKÝ
KROK 7. ROČNÍK
V sobotu 3. září 2022 se v areálu
hotelu Krakonoš konal 7. ročník
sportovně-turistické akce Krok
ke zdraví – Lázeňský krok, pochod s hůlkami okolím Mariánských Lázní. Vyzkoušení a zapůjčení holí pro Nordic Walking
zajistila zdarma irma LEKI. Počasí cca stovce účastníků přálo,
a tak se mohli vydat na 6 nebo
11kilometrovou trasu krásnou
přírodou kolem golfového hřiště.
Na první kontrole bylo připraveno zdravé osvěžení v podobě Rudolfova pramene od irmy Bohemia Healing Marienbad Waters,
a. s., a müsli tyčinky.
V cíli obdrželi všichni účastníci za odměnu pamětní list se
slevou na vstupné do parku Boheminium. Součástí doprovodného programu byla možnost
vyšetření zraku očním lékařem
v tzv. OKOBUSU a konzultace se
zástupkyněmi Oborové zdravotní pojišťovny – pobočka Karlovy Vary. Díky skvělé spolupráci
s vedením hotelu Krakonoš mohli příchozí využít zvýhodněné
vstupné do hotelového bazénu
a solné jeskyně.

Klub českých turistů děkuje řediteli hotelu Krakonoš
Ing. Richterovi a kolektivu zaměstnanců za zajištění zázemí
akce, městu Mariánské Lázně a všem spolupořadatelům
za podporu a pomoc. Velký díky
patří také členkám a členům
KČT Mar. Lázně za zabezpečení
startu, cíle a kontrol pochodu.

Obyvatelka ML

VALSKÝ POHÁREK 2022

Za KČT Mar. Lázně
Ka ková

V neděli 28. srpna uspořádal
KČT Mar. Lázně 23. ročník
poznávacího výletu. První zastávka byla v městečku Hranice u Aše. Turisté měli vzácnou
možnost prohlédnout si s průvodcem tamní evangelický
kostel sv. Martina s vzácnou
křtitelnicí a dále pozoruhodné
varhany a hodinový stroj.
Všechny zaujala socha koně
se sklopenou hlavou nad nově
opraveným náměstím. Kůň,
který pije z potoka, je totiž
symbolem města, které se původně jmenovalo Rossbach –
což v překladu znamená Koňský potok.
Z Hranic se turisté přesunuli kolem bývalé obce Trojmezí s pomníky padlých

JSOU MARIÁNKY VSTŘÍCNÝM
MĚSTEM?
Jeden z posledních srpnových večerů, předposlední noční trolejbus z města. Po vyjetí ze zastávky
Nádraží na řidiče naléhavě mávala stará šedovlasá paní. Zanadával, ale zastavil. Paní se německy
zeptala, jestli jede k hotelu ROYAL. Vztekle zakřičel NE a snažil se
dveře zavřít. Do situace jsem se
vložila a lámanou němčinou vysvětlila, že ze zastávky na protější

že šťastný konec je na dosah…
Pán bohužel přehlédl poměrně
vysoký přechod mezi chodníkem
a vozovkou a do mezery upadl.
Nejrychlejší byla kolemjdoucí
slečna, která pána zvedla a pomohla mu do auta. Řidič se konečně zvedl také, ale zajímal se
pouze o ohnuté zrcátko a o telefonní čísla svých zákazníků /prý
pro pojišťovnu/. Nevěřila jsem
svým očím…
Paní si při loučení povzdychla:
„To byl den…“ Silný zážitek to byl
i pro mě. Během půlhodiny mohli
hned dva lidé něco udělat – jednak pro image Mariánských Lázní, jednak pro svůj dobrý pocit.
Mohli pomoci. Lze to také vyjádřit slovy KARMA ZDARMA…

straně ulice jim trolejbus za chvíli
pojede. Na moji otázku, proč neporadil, řidič odpověděl, že neumí německy. To je sice komplikace, ale nebrání mu to ve slušnosti
a mávnout rukou daným směrem
by jistě zvládl.
Protože jsem vystupovala na příští zastávce u Klasu, nedalo mi to
a k nádraží jsem se vrátila. Pochopila jsem, proč paní moji radu
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v prusko-rakouské a 1. SV k tzv.
Trojstátí, kde se setkávají historické hranice tří států – Čech,
Bavorska a Saska. Po překonání
státní hranice přes Mlýnský potok se účastníci výletu občerstvili ve stylové restauraci v městečku Regnitzlosau. Odpoledne byla
na programu návštěva odchovné
stanice pro perlorodky říční. Odborníci zde pomáhají perlorodkám překonat nejkritičtější fáze
jejich životního cyklu.
Turisté z Mar. Lázní se tak během nedělního výletu seznámili
s dalšími zajímavostmi a krásami našeho blízkého okolí.

Za KČT Mar. Lázně
Ka ková
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POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
V neděli 11. září 2022 uspořádali turisté z Mar. Lázní společně
s městem Teplá 11. ročník turistického pochodu a společenské
akce: Setkání v Popovicích. Smyslem této akce bylo poznávání zapomenutých míst, bývalých obcí
a historických památek v okolí
města Teplá. Start letošního pochodu byl u barokní kaple za obcí
Mnichov. Zkušení průvodci – místostarosta města Teplá pan Martin
Klepal a historik Ludvík Poláček
nejprve zaujali poutavým výkladem
o historii zaniklých mlýnů na Pramenském potoce, příběhem Otto
Dietla a poté seznámením s problematikou inancování oprav památek a vývojem krajiny v souvislosti

provozovali oblíbené hry v našem klubu.
Pětidenním zájezdem do Sezimova Ústí v hotelu MASS jsme
nabrali elán a sílu do dalších akcí.
Zúčastnili jsme se výstavy
„Vodotrysky Bytí“ od Daniely
Šafránkové v Městském divadle.
Brzy oslavíme Den seniorů
v hotelu Cristal, kde zhodnotíme celoroční práci za rok 2022.

s lidským osídlením.
Trasa s vyhlídkami do kraje vedla
do obce Bohuslav, kde stojí opravená socha sv. Jana Nepomuckého
a pomník padlým v 1. SV, a pokračovala do cíle – vesnické památkové
zóny v Popovicích. U zdejší kapličky
bylo pro poutníky připraveno posezení s občerstvením a pamětní list.
Poděkování za přípravu a zajištění celé akce patří městu Teplá,
panu Klepalovi, Poláčkovi a všem
spolupracovníkům.

Za ZO seniorů Mariánské
Lázně
Marie Kozlová

POZVÁNKA NA PROCHÁZKU
K OBNOVENÝM TŮNÍM V ÚŠOVICE
A POD PANORAMOU

Další ročník Setkání 2023 se uskuteční v Mrázově !

Za KČT Mar. Lázně
Ka ková

V roce 2021 podala Správa veřejné zeleně města Mariánské Lázně
ve spolupráci s odborem investic
a dotací žádost o dotační příspěvek z rozpočtu Karlovarského
kraje na „Obnovu tůní a malých
krajinotvorných nádrží v intravilánu města Mariánské Lázně“.
Tato dotace byla žádána na obnovu celkem pěti, tehdy zcela
nefunkčních historických tůní
nacházejících ve dvou lokalitách.
Jednalo se o obnovu soustavy
dvou tůní na okraji lesního porostu pod kostelem sv. Antonína
v Úšovicích a soustavu dalších tří
propojených tůní se stávající čtvrtou ve svazích pod Panoramou.
Městu byla poskytnuta dotace
ve výši 292 tisíc Kč z celkových
nákladů na realizaci, které činily
celkem 502 tisíc Kč, a tak práce
započaté v roce 2021 (nejdříve
z prostředků města) byly v srpnu

A TAK SI TADY ŽIJEME…
Vážení čtenáři Zpravodaje, zdravím Vás po dvouměsíční odmlce.
Znovu Vás budeme informovat,
jak my senioři z Mariánských Lázní prožíváme náš volný čas.
V době prázdnin jsme uskutečnili
dvoudenní zájezd do Libereckého kraje. Navštívili jsme zámek
Zákupy, kde jsme byli ubytovaní,
navštívili jsme pískovcový hrad
Sloup v Čechách. Také jsme obdivovali v Mělníce soutok dvou řek,
Labe s Vltavou. Nakonec jsme se
v Novém Boru zúčastnili exkurze
ve sklárně. Tento výlet nás znovu
přesvědčil, jak je naše země krásná. Spokojenost všech 56 členů
s hvězdičkou.
Dále naše Stonožka pravidel-

Právní poradna poskytovala odborné rady i v době prázdnin.
Také navštívíme Mariánskolázeňský Podzim v našem pěkném divadle.
Toť vše a zase se ozveme s naší další
činností v klubu. Zdravíme všechny
čtenáře Zpravodaje.

ně každý čtvrtek pod vedením
p. Prouskové měla vycházky
kolem Mariánských Lázní, například: Zádub, Krakonoš, Lunapark, Geologický park, Medvědí
pramen, krásná procházka
Cristal – Antoníčkův pramen
a mnoho dalších.
13. srpna se uskutečnil zájezd
na zámek v Manětíně, kde byl
zahájen Barokní den s tematikou lovu, myslivosti a lesnictví.
Senioři měli možnost zhlédnout
lovecké zbraně, lukostřelbu
a troubení. Výlet za krásného
počasí se vydařil.
Také jsme nepřerušili naše oblíbené akce, jako bowling a plavání. Vždy tři dny v týdnu jsme

Tůně v Úšovice před realizací
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letošního roku dokončeny.
V průběhu prací došlo k odstranění náletových a nevhodných dřevin, vyčištění dna tůní od nánosů
detritu a bahna, došlo k opravě
hrází a propustků, vybudování
nových mostků, byly vytvořeny
nové terénní modelace, založen
trávník a následně i doplněn základní mobiliář.
Jedná se o lokality, které nejsou
přímo na hlavních trasách procházek lázeňskými parky, nicméně věříme, že i když hlavním
cílem této realizace bylo zvýšení
schopnosti zadržování vody v krajině a obnova původních kvalit
příměstské krajiny našeho města, stojí za to je navštívit, ať už
pěšky či na kole. Tůně jsou zatím
tzv. syrové a v důsledku letošního
enormního sucha je i částečným
problémem nedostatečné zásobení vodou. Nicméně věříme, že již
v příštím roce tůně ožijí, naplní se
až po okraj vodou a budou nám
připomínat um a důvtip našich
předků, kteří si plně uvědomovali,
jak je voda v sídlech důležitá.

Tůně v Úšovice po realizaci
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Tůně pod Panoramou před
realizací

rozvojových a environmentálních
studií Univerzity Palackého v Olomouci. V té se mohl každý vyjádřit
k otázkám, které se týkaly problémů našeho města.
Průnikem obou kol (Fóra a ověřovací ankety) bylo stanoveno 8
priorit. Výsledky je možné nalézt
na https://www.zdravamesta.cz/
cz/marianske-lazne
Fórum ZM by se mělo každoročně opakovat a veřejnost by měla
být vždy při této příležitosti seznámena se stavem řešení ověřených priorit.

Tůně pod Panoramou po realizaci

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
A POCITOVÁ MAPA
Naše město je již od roku 2015
členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Členství nám mimo
jiné umožňuje čerpat z dobré
praxe ostatních členů, kterých je
v tuto chvíli již více než 130. Síť
klade důraz na komunikaci s občany a podílí se na organizaci akcí,
které takovouto činnost umožní.
Po několikaleté přestávce se podařilo uskutečnit tzv. Fórum Zdravého města.
Cílem akce FZM je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji očima
veřejnosti. De inují se nesoulady
v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji.
Důležitými efekty takto vedeného
projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje
a současně konsenzus o hlavních
problémech či příležitostech k řešení – tedy zainteresování účastníků jako "spoluautorů" výstupu
akce.
Účastníci se zde mohou vyjádřit
k jakémukoli tématu, problému či
oblasti, které je z jejich pohledu
problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi
nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování
tzv. „od prázdného stolu“, kde jsou
shromažďovány veškeré relevantní náměty účastníků. Diskuse
probíhá formou tzv. tematických
stolů – investice, doprava, bezpečnost, kultura, rozvoj města,
školství, sport, volný čas, sociální
oblast, zdraví obyvatel, životní

prostředí a stůl mladých. Vznikne tedy zpravidla 6 tematických
stolů.
30. 5. se zaplnil sál v hotelu Butterly do posledního místa občany,
kterým leží na srdci osud našeho
města. Zejména účast studentů
byla hojná a přínosná. Účastníci se
zařadili k tematickému stolu dle
svého výběru a zájmu. U každého
stolu seděl coby garant odpovědný úředník města. Každý mohl dle
libosti korzovat sálem a účastnit
se debat ostatních stolů, vyjma
stolu mladých – tam měli „dospěláci“ vstup zakázán, aby nemohli
studenty ovlivňovat.
Za každý tematický stůl pak byly
hlasováním vybrány 2 problémy,
vnímané účastníky jako nejdůležitější. Tyto postoupily do inálního hlasování. Dva návrhy stolu
mladých postoupily do inále automaticky. Obecně je stolu mladých věnována velká pozornost,
neboť právě nastupující generace
může nejvíce těžit z nyní prosazených priorit.
Návrhy, které postoupily do " inále", byly následně zapsány na
hlasovací arch, kde z navržených
problémů účastníci fóra společně
stanovili svým hlasováním deset
priorit – "10P".
Výstupy akce byly poté ověřeny
veřejnou anketou, jejímž cílem
bylo ověřit formulované priority
s co nejširším okruhem veřejnosti.
Součástí této ankety byla i tzv. Pocitová mapa, kterou na Fóru představil docent Jiří Pánek z Katedry
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Tato aktivita probíhá v rámci projektu "PART-NET", podpořeného
grantem z fondů EHP 2014–2021

Pavel Knára
koordinátor
komunitního plánování

Iceland
Liechtenstein
Norway grants
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150 LET ŽELEZNICE
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
V minulém čísle Zpravodaje
jsem se zmínil o významném
rozšíření budovy zdejšího nádraží v roce 1903, a to z důvodu nedostačující kapacity.
Veškeré odbavovací prostory
byly přesunuty do nové části nádraží. V původní budově
zůstaly pouze služební prostory a ze stávající čekárny
1. třídy byl zřízen reprezentativní salonek určený pro
významné hosty, tehdy přijíždějící do Mariánských Lázní
výhradně vlakem, jakožto v té
době nejmodernějším dopravním prostředkem. Ještě ve 30.
letech minulého století měly
Mariánské Lázně přímé spojení s Londýnem, Paříží, Vídní,
Ženevou, Zurichem, Berlínem
a jinými významnými evropskými městy. Vzácní hosté
přicházeli z vlaku do salonku
po červeném koberci, kde byli
uvítáni místními představiteli politického i společenského
života. Ještě dnes zde můžeme
obdivovat dochovaný štukový
strop, zlatem zdobený kachlový krb (dar saského krále Alberta a jeho manželky Karoly),
původní sekretáře a komody,
secesní židle, jakož i vzácný
secesní lustr se čtyřmi postranními svítidly. Původní
jsou i nástěnné hodiny z konce
19. století.
Tímto místem prošla celá
řada významných hostů Mariánských Lázní a výjimkou
nebylo ani historické setkání
panovníků – anglického krále Edwarda VII. s rakouským
císařem Františkem Josefem
I. dne 16. srpna 1904. Císařský vlak se šesti vozy přijel
na vyzdobené nádraží v Mariánských Lázních krátce po poledni. Král, oděn do rakouské
maršálské uniformy, očekával
císaře v nádražním salonku. Císař byl naopak oblečen
v uniformě maršála anglického. Po uvítací zdravici na nádraží se oba monarchové ode-

brali na společnou projížďku
městem, kde následoval další
program. Druhý den se vydal
císař František Josef I. dvorním vlakem přes Bečov nad
Teplou na návštěvu Karlových Varů a ještě týž den se
při návratu v mariánskolázeňském nádražním salonku
setkal s anglickým králem,
který se přišel na nádraží
s císařem rozloučit.
Salonek patří k unikátům,
neboť historických salonků
je na železničních stanicích
v ČR pouze šest. Jedná se
o Praha hl. n., Praha Masarykovo nádraží, Praha-Dejvice,
Benešov u Prahy, Stochov
a právě Mariánské Lázně.
V roce 2020 prošel nákladem
Českých drah mobiliář salonku citlivou renovací rukou
významného pražského restaurátora a galeristy pana
Antonína Váni.
V současné době je salonek
využíván při důležitých jednáních Českých drah, zejména
s Krajskými úřady Karlovarského a Plzeňského kraje nebo
při jednáních s německými
partnery v rámci přeshraniční spolupráce, např. při jednáních EgroNetu. Pro veřejnost
bývá zpřístupněn při oslavách
Dne železnice a v zářijových
Dnech evropského kulturního
dědictví, případně po předchozí domluvě.
Nelze nevzpomenout, že dochování tohoto unikátu zdejšího nádraží, je mimo jiné i zásluhou někdejšího náčelníka
stanice, pana Jaroslava Milfaita – osvíceného komunisty,
který se v době nepříliš nakloněné podobným „památkám“,
zasloužil nejen o uchování tohoto salonku, ale v roce 1964
prosadil i zachování historické
fasády zdejšího nádraží.

63. CHOPINŮV FESTIVAL BYL
OBDAŘEN SLUNEČNÝMI DNY
A KRÁSNOU HUDBOU
Při koncertu laureátů jsme si vyslechli oba Chopinovy koncerty
pro klavír a orchestr. Zvítězila
Namikawa Tsuzumi z Japonska
v doprovodu ZSO Mariánské Lázně, velký potlesk obecenstva byl
zasloužený.
Na zahajovací koncert byl pozván
dirigent Petr Vronský a pianista
Charles Richard Hamelin z Kanady. Koncert č. 2 f moll op. 21 byl
Chopinem napsán jako vzpomínka na nešťastnou lásku, kterou
prožil, na touhu, na zklamané
naděje. Sólista Hamelin poskytl
inspirativním, oduševnělým projevem a citlivostí přednesu překrásný zážitek. Ne jinak to bylo
i při jeho recitálu – v přednesu
dvou Nokturn, Sonáty a 24 Preludií op. 28.
V klášteře premonstrátů a kanovníků v Teplé, v krásném modrém
sále uvedl představený kláštera
opat Filip Zdeněk Lobkowicz komorní koncert. V úvodu vyzdvihl
spolupráci v této oblasti hudby.
Ve skladbách Chopina, Schuberta
a Dvořáka se představili jako sólisté Adam Klánský na violoncello a Marie Šumníková na klavír.
Obracení listů not se ujala vítězka
houslové soutěže Václava Hudečka – osmnáctiletá Klárka Klánská. Na středeční koncert nového českého komorního souboru
Haydn Ensemble s dirigentem
Martinem Petrákem a italským
sólistou na létnu Giusepem Novou byla připravena úžasně poda-

Vladimír Omelka
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ná skladba Karla Stamice Koncert
pro létnu a orchestr G dur op. 29,
Čajkovského Serenáda a Mozartova Malá noční hudba. Právě tu
krásnou melodickou noční hudbu
si posloucháme v upravené skladbě fontány na kolonádě. Mladí
virtuosové Jan Schulmeister a Denis Stefanov se představili jako
velké klavírní naděje v náročných
skladbách Liszta, Chopina, Rachmaninova a Kapustina v zámku
Kynžvart. Očekávaná Olga Kern
z USA pro úmrtí otce nepřiletěla,
zastoupil ji vždy výtečný Ivo Kahánek. Potěšil nás dvěma přídavky.
Na závěrečném koncertu festivalu je třeba vyzdvihnout výkon
Západočeského
symfonického
orchestru Mariánské Lázně s polským energickým a koncentrovaným dirigentem Bartoszem
Zurakowskim v Beethovenově
Symfonii č. 1 C dur op. 21 a koncertu F. Chopina pro klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11. Znalí
posluchači oceňují především
stylovou čistotu přednesu zkušeného interpreta Martina Kasíka,
který respektuje duchovní svět
skladatele právě s emociálním citem. Publikem byl oceněn velkým
potleskem.
Zážitkový festival naplněný krásnou hudbou umocnila čtvrtá, nastupující generace. Vincenc Petr
(14 let), syn výtvarníka Dominika Petra, si vyzkoušel uvádění
hostů, Kryštof (13 let) a Mariánka
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(10 let), děti Martina Kasíka, poděkovaly interpretům květinami
na pódiu.
Lenošku Iva Šmoldase s hlavním
hostem, psychiatrem Cyrilem
Höschlem, zaplnili návštěvníci
do posledního místa. Také na
přednášku „Ženy v životě Fryderyka Chopina“ MUDr. Richarda
Urbánka bylo nutno připravit
pro velký zájem velký sál. Letoš-

psát už ve třicátých letech minulého století. Kdo z nás by neznal
pracovitého Ferdu Mravence,
všeuměla Brouka Pytlíka, nafoukanou slečnu Berušku, koktající
paní Krtonožku nebo hrozivého
Ťutínka – Mravkolva Neviňátko?
Zajímavých postav je v jeho knihách mnoho a ta jejich zvukomalebná česká jména… U mnohých
dětí, včetně mě, probudil zájem
o hmyz, když nenásilně popisoval život těchto drobných tvorů”,
připomíná Jana Rolková.
Komentáře doplněné fotogra iemi obsahují různé zajímavosti
ze života uvedených příslušníků
hmyzí říše. Jsou stručné, odborné
a zároveň čtivé a lehce humorné.
Návštěvníci se z nich kupříkladu
dozví, jak ve skutečnosti vypadají dřepčíci – nejrychlejší skákači
hmyzího světa, nebo zda brouci
prskavci mají vůbec nějaké hasičské schopnosti. “Samotný titulní
hrdina knihy Ferda Mravenec by
podle entomologických poznatků měl být zástupcem velkých

ní festival doprovázely dvě výstavy, úsměvné kresby z odkazu
akad. malíře Osvalda Klappera
a výstava klavírů irmy C. Bechstein Berlín a Hradec Králové.
Na 64. Chopinův festival se můžete těšit v Mariánských Lázních
v době od 12. 8. do 19. 8. 2022.
Zaznamenala
Růžena Knedlíková

PO STOPÁCH BROUKA PYTLÍKA
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Na Správě CHKO Slavkovský les
v Mariánských Lázních můžete
zdarma navštívit v pracovních
dnech od 19. září do 30. listopadu
2022 mezi 8. a 16. hodinou pozoruhodnou výstavu, kde odhalíte
pravou totožnost Ferdy Mravence
a Brouka Pytlíka. Výstava přináší
populárně naučné zamyšlení entomologa PhDr. Zbyňka Kejvala
nad identitou hlavních hmyzích
postaviček z knížek Ondřeje Sekory. Jak ale tyto známé hmyzí
celebrity vypadají ve skutečnosti? Nespletl se Ondřej Sekora
při popisování jejich schopností
či podoby. A jakým broukem je
ve skutečnosti Pytlík? Výstava je
určena pro každého, koho baví
naše příroda a chce poznat, kým
se známý autor nechal v reálném
světě inspirovat. Vhodná je i pro
děti a školní kolektivy.
“Neobvyklou výstavu sestavil entomolog Zbyněk Kejval z Muzea
Chodska v Domažlicích. Nyní se
tato putovní výstava představí
návštěvníkům v Mariánských
Lázních,” říká Jana Rolková ze
Správy CHKO Slavkovský les, kde
bude k vidění až do konce listopa-

du. „Nápad na sestavení výstavy
přišel tak nějak náhodou, když
jsem přemýšlel, jak přiblížit návštěvníkům našeho muzea různé
zajímavosti ze světa hmyzu. Vystavovat skutečné preparované
brouky není ideální, vzhledem
k jejich malé velikosti. Naštěstí
žijeme v době digitální fotograie a není velký problém pořídit
kvalitní fotky, což bylo třeba
před pouhými dvaceti lety nemyslitelné,“ vysvětluje domažlický
entomolog Zbyněk Kejval, který
je autorem výstavy. Podklady
pro výstavu shromažďoval delší
dobu. Řadu fotogra ií hmyzu poskytli Pavel Krásenský a Jitka Raisová. Expozice se skládá z téměř
tří desítek velkoplošných plakátů
s ilustracemi jednotlivých postav
z knih Ondřeje Sekory včetně
krátkého úryvku textu a s fotogra iemi jejich předobrazu z reálného světa s textem objasňujícím,
jak se daný hmyz ve skutečnosti
projevuje. “Spisovatel a ilustrátor
Ondřej Sekora díky svým knihám
pro děti zpopularizoval říši hmyzu a názorně ji přiblížil čtenářům
několika generací. Své knihy začal

8

mravenců rodu Formica nebo
Camponotus ligniperda. Ve druhém případě dokonce část druhového jména perda připomíná
jméno Ferda,” vysvětluje Zbyněk
Kejval a pokračuje: “O něco složitější to bylo s určením Brouka
Pytlíka. U něj totiž v knize není
určeno, o jaký hmyz se přesně
jedná. Je tak trochu záhadný
brouček. Podle jeho vzpomínek,
jak se v kině při narození prokousal ze dřeva, je velmi pravděpodobné, že se jedná o červotoče
(čeleď Anobiidae). Nasvědčuje
tomu i hnědé zbarvení a válcovitý tvar těla. Otázku ohledně
jeho zařazení komplikují ovšem
tykadla.“
Více se už ale dozvíte, pokud navštívíte naši výstavu. Pro děti základních škol je připraven malý
kvíz „Po stopách Brouka Pytlíka“. Případně lze po domluvě termínu zajistit i krátký doprovodný program.

Jana Rolková
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ELEKTRICKÁ DOPRAVA 120 LET
V období rozvoje trolejbusů byly
v našem městě testovány také
prototypy, viz obrázky. Podle
expertů na městskou dopravu
je nyní trolejbus (s bateriemi)
technicky i nákladově nejvýhodnější, oproti jiným nekolejovým pohonným alternativám.
Pokud se ohlédneme do minulosti, ukazuje se, jak prozíravě

bylo před 120 lety zvoleno řešení výhodné i dnes... Ukázkou
prototypů končí série obrázků
k letošnímu výročí. Historická
publikace, vydaná 2002, je stále
k dostání v prodejně jízdenek
na Hlavní. Také knihovna má
několik výtisků.

ěË-(1
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Václav Kohout
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Prototyp 8Tr. Před hotelem
Cristal (v pozadí pošta), 1956.
V tehdy módním nátěru, kom-

binace krémové a hnědé. Později zakoupen dopravním podnikem, dostal číslo 7.
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Zajímavý byl prototyp 11Tr.
Říkalo se mu lázeňský, střešními okénky připomínal zájezdový autobus. Nejhezčí záběr je
při nočním osvětlení u hotelu
Cristal, vlevo soustava malých

vodotrysků, v noci podsvícených. Tato atrakce, velmi hezká,
fungovala nějaký čas, poté pro
nedostatek údržby snesena. Záběr z roku 1965.
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Zkoušen byl i kloubový 14Tr.
Snímek z roku 1983 na smyčce
u nádraží. Původně jezdil s pytli písku, nějaký čas i s cestující-

:HEVWHURYLYHILOPX

mi. Vhodný pro linky s vysokou
obsazeností. V pozadí budova
s kancelářemi, dále v pozadí
komín teplárny.
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VÝSTAVA PAMĚŤ NÁRODA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Exteriérovou putovní výstavu
Paměť národa Karlovarského
kraje v Mariánských Lázních
naleznete v parku pod "Cup Vitalem". Výstava bude na místě
k vidění do 14. 10. 2022.
Na výstavě najdete příběhy
osobností, které spojuje novodobá historie Karlovarského
kraje. Jsou to příběhy o hrůzách
holocaustu, o vyhnání z rodné
vsi, o dřině v pracovních táborech, o špiclování, strachu
a obavách. Ovšem také o silné vůli, odvaze a neutuchající

do bytu. Doporučujeme si s sebou
donést zahradnické nůžky (kleště).
Vstupné 270 Kč pro dospělé
a 150 Kč pro děti, rodinné vstupné
600 Kč (materiál na jeden věnec
v ceně). Počet účastníků je omezen, předem rezervovaní účastníci
budou mít přednost.
28. října SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA
EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ/barokní konvent od 14:00
29. října SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA
EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ/barokní konvent od 10:00
a 14:00
30. října SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA
EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ/barokní konvent od 14:00
U příležitosti státního svátku
a v rámci ukončení hlavní návštěvní sezóny vás zveme na speciální
exkurze, konané poslední víkend
v říjnu. Provázet bude autorka expozice Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.,
historička se zaměřením na kulturní a církevní dějiny raného novověku. Těšit se můžete na zasvěcený výklad v délce cca 150 minut
s kratší pauzou na relaxaci a drobné občerstvení.
Vstupné 200 Kč. Doporučujeme
rezervaci.
Po celý měsíc do 31. října výstava
KLÁŠTER TEPLÁ OBJEKTIVEM
IVANA COUFALÍKA/Galerie Čeledník denně mimo pondělí od 11:00
do 15:30
Pro velký úspěch opakujeme výstavu fotogra ií Ivana Coufalíka,
dokumentující sváteční okamžiky
života zdejší komunity.
PRAVIDELNÝ KURZ KERAMIKY/keramické dílny Hroznatovy
akademie od 11. 10. každé úterý
od 17:00 do max. 20:00
S keramičkou Kateřinou Strádalovou si můžete ve špičkově vybavené dílně vyzkoušet nejrůznější
techniky a svobodně tvořit podle
své fantazie. Můžete zde strávit

naději. O víře v Boha a dobro,
o lidském soucitu. Výstava je
doplněna o příběh mariánskolázeňské sochařky Ludmily Seefried- Matějkové.
Výstava vznikla za podpory
Karlovarského kraje, města
Cheb, města Mariánské Lázně,
statutárního města Karlovy
Vary, společnosti SOT Invent
a pana Daniela Chlada.
Mgr. Lukáš Květoň
Paměť národa Karlovarský kraj

Z KALENDÁŘE HROZNATOVY
AKADEMIE KANONIE PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ/ŘÍJEN 2022
2. října AUTORSKÉ ČTENÍ S DOPROVODEM CITERY/kapitulní síň
od 16:00
Egerlandské lidové písně a texty
v původním nářečí s překladem
do češtiny přednese Måla Richard
Šulko z Plachtína u Nečtin, na citeru bude doprovázet Vojtěch Šulko.
Vstupné dobrovolné.
8. října KURZ SEBEOBRANY SYSTEMA PRO ŽENY/komorní sál
od 10:00 do 16:00
Seminář reálného a efektivního
způsobu sebeobrany vycházejícího z ruského bojového umění Systema. Seminář je určen pouze pro
ženy a dívky. Důraz bude kladen
na práci se silovou a váhovou převahou útočníka. Proběhne ve spolupráci s Klubem Systema R.M.A.
Vstupné 500 Kč. Doporučujeme
rezervaci, počet účastníků je omezen. Nezapomeňte na oděv a obuv
vhodné ke cvičení a svačinu.
9. října BLAHOSLAVENÝ HROZNATA mimořádná prohlídka/barokní
konvent od 15:00 hodin

S historikem a předním znalcem
hroznatovské
legendy
prof. PhDr. Petrem Kubínem, Ph.D.,
Th.D., si projdete vybrané části
klášterních interiérů se zaměřením na osobnost zakladatele blahoslaveného Hroznatu. Délka prohlídky cca 120 min.
Vstupné 200 Kč. Doporučujeme rezervaci.
15. října JAZZINDUSTRY koncert/
Komorní sál od 19:00
„Doktorský band“ pod vedením
pianisty Jiřího Podlipného zahraje
své vlastní skladby, inspirované
bossanovou a další latinskoamerickou hudbou. Jak říkají, každý koncert je pro ně svátek, hudbu nemají
pro obživu, ale pro naplnění duše.
Vstupné 250 Kč.
22. října PODZIMNÍ DÍLNA DUŠIČKOVÝCH VĚNCŮ/dílny Hroznatovy
akademie od 14:00 do 17:00
Pod vedením Martiny Šindelářové
ze Zahrady Teplá si můžete vyrobit dušičkový věnec z přírodních
materiálů nebo hezkou dekoraci

Lektoři kurzu SYSTEMA v akci
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vždy 1, 2 nebo 3 hodiny podle
svých možností.
Vstupné dle počtu strávených
hodin: 100 Kč = 1 hodina pro
dospělé, 75 Kč = 1 hodina pro
děti (v doprovodu dospělého).
Kontaktní tel. 603 743 362.
SPECIÁLNÍ EXKURZE/buď na objednávku, nebo každou sobotu
mezi 10:00 až 15:30, v neděli mezi
11:00 až 15:30
„Poklady devíti staletí“, jedinečná
komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského
bytu a dalších běžně nepřístupných interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského
řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých artefaktů z klášterních sbírek.
Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč.
„Po stopách rytíře Hroznaty“, speciální dětská prohlídka
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí
150 Kč.
„Barokní štolový systém“, speciální exkurze do podzemí kláštera
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč.
„Sklepy pod prelaturou“, výstava
archeologických nálezů v atraktivních prostorách bez průvodce
Jednotné vstupné 50 Kč. Jelikož se
nejedná o pravidelné prohlídky,
doporučujeme rezervaci.
Na všechny akce srdečně zveme
a těšíme se na vás!
SRAZ A PRODEJ VSTUPENEK (kromě keramické dílny a koncertu)
NA RECEPCI HROZNATOVY AKADEMIE (žlutá budova s průjezdem
vpravo od klášterního kostela).
INFORMACE A REZERVACE: recepce Hroznatovy akademie, tel.
353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
Podrobnosti na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz
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MUZEUM OŽIJE SLAVNÝMI
NÁVŠTĚVNÍKY
Měsíc říjen bude v městském
muzeu patřit výstavě s názvem
„Slavní návštěvníci Mariánských Lázní“. Jedná se o výstavu
ze sbírek muzea, která vychází
z obdobné výstavy pořádané
v domě Chopin v září roku 1986.
V osmdesátých letech bylo požádáno téměř čtyřicet českých
výtvarníků o to, aby zobrazili
svou představu pobytu některých významných osobností
v Mariánských Lázních. A že
šlo o známé osobnosti i v oblasti umění dokazují jména jako
Adolf Born, Theodor Pištěk,
Vladimír Suchánek nebo Jiří
Šalamoun. Každý z umělců zachytil slavné hosty svým typickým stylem a rozpoznatelným
způsobem výtvarného vyjádření. Návštěvníci Galerie Goethe
si tak budou moci, po více než
třiceti letech, prohlédnout třeba
Velkovezíra tureckého přijíždějícího do lázní, Friedricha Nietzscheho užívajícího si lázeňské

PUNK V MUZEU
Hned první listopadový den
proběhne v muzeu vernisáž
netradiční výstavy obrazů mariánskolázeňského rodáka Jana
Sozanského.
Tento původním povoláním letecký mechanik se podle svých
slov věnuje volné i neužitečné
tvorbě. Inspiraci pro svá díla
čerpá ze svých zájmů o letectví
a kosmonautiku, z vědecko-

procedury nebo Richarda Wagnera popíjejícího z lázeňského
pohárku.
Zahájení výstavy se uskuteční v úterý 4. října 2022 v 18:00
hodin. Vernisáž bude tentokrát
netypická, protože slavné osobnosti zde nebudou jen na obrazech, ale několik jich budete
moci potkat v muzeu i osobně.
Kteří významní hosté nás poctí svou návštěvou, si necháme
jako překvapení, ale vězte, že
možná přijde i císař pán…
Za pomoc s přípravou vernisáže
děkujeme členům Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně, z. s.,
žákům Literárně-dramatického
oboru ZUŠ Fryderyka Chopina
Mariánské Lázně a paní Kateřině Pavlovicové.
Výstavu „Slavní návštěvníci
Mariánských Lázní“ bude možné navštívit v městském muzeu
do neděle 30. října 2022.

fantastické literatury a v neposlední řadě také z cestování.
Jeho tvorbu známe například
z poutačů na přírodní koupaliště Lido.
Výstavu bude možné zhlédnout
v Galerii Goethe od 1. 11. 2022
do 4. 12. 2022. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
MMGML

ŠKOLA

KŘÍŽEM KRÁŽEM
PO MARIÁNSKOLÁZEŇSKU
1. července 2022 se setkali v areálu přírodního parku
Prelát všichni ukrajinští „absolventi“ adaptačních skupin
Mariánskolázeňska, aby si
řekli, jak bude pokračovat činnost skupin v období hlavních
prázdnin. Ve 20 skupinách
bylo celkem 300 dětí. Pro většinu z nich byly připraveny
letní adaptační skupiny (LAS),
kterých bylo už jen 14 a prošlo
jimi cca 280 dětí. Vytvořený
program byl velmi pestrý, ale
před zábavou bylo na prvním
místě učení. Všechny děti prošly se svými českými vedoucími učebnici „Česky raz dva“,
kterou každý jednotlivec obdržel (starší obdrželi učebnici
v náročnější verzi). Podle harmonogramu učebnici probrali
a mohli se věnovat i poznávání
našeho okolí. Celkem mohli
absolvovat 23 různých aktivit
– výletů a workshopů – např.
WS výtvarný ve Třech Sekerách nebo literární v Městské
knihovně ML, tvoření s Luckou v ZŠ Vítězství, keramiku
v Ovesných Kladrubech; navštívili Klášter Teplá, Boheminium park v ML, rozhlednu
Hamelika, rozhlednu na Panském vrchu nad Drmoulem,
krásenskou rozhlednu, ale
také zamířili pod zem do dolu
Jeroným, pokochali se v Domě
přírody na Kladské, v Botanické zahradě v Bečově nad Teplou, z vrchu Podhora se dívali
na překrásnou přírodu kolem,
projeli se vlakem do Karlových
Varů, sjeli lanovkou, projeli se
turistickým vláčkem po ML,
zasportovali si na hřišti v Trs-

MMGML
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těnicích, v hale v ZŠ Úšovice si
zahráli volejbal, seznámili se
i s novou hrou diskgolf; nevynechali ani kulturu – navštívili divadlo v rámci Kapsy plné
pohádek, koncert v rámci Chopinova festivalu a učili se využívat při výuce češtiny i mobil.
Posledním úkolem pro všechny děti i jejich vedoucí (jak
české, tak ukrajinské) bylo
závěrečné vystoupení a předvedení se v českém jazyce při
rozlučce 26. 8. 2022 na Lesním mlýně (za Lesním pramenem). Dostavili se všichni!
Na jejich umění se přišli také
podívat představitelé ML,
pan starosta Martin Kalina, 2.
místostarosta Miloslav Pelc,
paní Markéta Monsportová,
zastupitelka Karlovarského
kraje a předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny,
dále ředitelé a ředitelky škol,
kam ukrajinské děti zamířily
po prázdninách. Velice děkujeme všem lektorům českým
i ukrajinským za jejich přístup a nadšené vedení skupin.
Mnoho z českých lektorů si
„vyučováním“ splnilo svůj sen,
neboť nejsou učitelé a nikdy se
jimi nestali. Kdo ví? Děkujeme
všem, kteří se na tak rozsáhlém projektu podíleli a dotáhli
ho do zdárného konce. Vystoupení i loučení se neobešlo bez
emocí a slziček. Ale vše krásné
musí jednou skončit. Tak tedy
– ať se všem v jejich novém působišti daří! Hodně sil!
Alena Hálová
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ZAMYŠLENÍ A PODĚKOVÁNÍ
Mariánskolázeňsko, dobrovolný
svazek obcí, se ujal hned v dubnu
adaptace ukrajinských dětí a žáků.
Aktivita byla podpořena dotací
MŠMT a metodikou, jak s dětmi
pracovat. Do tohoto velkého projektu jsme přizvali na 100 českých
lektorů a 40 ukrajinských učitelek,
které přišly s dětmi. Za celou dobu
realizace projektu prošlo adaptačními skupinami přes 450 dětí,
některé se vrátily na Ukrajinu, jiné
nastoupily do místních i okolních
škol. Koordinace nebyla vždy jednoduchá, ale nakonec se podařilo
tento projekt realizovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na adaptaci
podíleli, lektorkám a lektorům,
vedení MDML za možnost cestovat,
majitelům Lesního mlýnu za poskytnutí prostor, městské knihovně, vedení správy městských sportovišť za azyl na Prelátu, školám
za možnost realizovat adaptaci,
kolegyním v kanceláři, které zabezpečovaly „papírový servis“.
Velké poděkování patří vedení ZUŠ
a ZŠ Vítězství, kteří nám poskytli
prostory během letních prázdnin. Poděkování patří i samotným
ukrajinským maminkám, které vyráběly pro naše děti svačiny.
Uplynulých 5 měsíců bylo hodně
náročných, ale poznala jsem mnoho zajímavých lidí a vyslechla mnoho životních příběhů.
Osobně jsem válku nezažila, a ani
většina všech, kteří právě listují
tímto Zpravodajem. Možná by si
někteří měli poslechnout, jaké to je,

Virtuózní skladba "Posaunerei"
dostala po svém závěrečném glissandu publikum doslova do varu,
bylo možno slyšet i nadšené výkřiky festivalového publika. Paní
Dagmar Pecková (jejíž manžel je
mimochodem pozounista) velmi
ocenila Sebastianovo všestranné
hudební umění a věnovala mu prostor pro sólovou fotogra ii. Poděkování patří nejen korepetitorovi
za prázdninovou přípravu skladby, ale také p. učiteli S. Orszaghovi
za srpnovou předkoncertní přípravu. Tento festivalový koncert
měl ještě reprízu ve čtvrtek 8. září
v 17 hodin na Nuselské radnici
v Praze.

když začne houkat siréna, když kolem hoří a stoupá černý dým a všude je velký hluk.
Ne vždy jsme se při naší práci setkali s lidmi, kteří byli ochotni
pomoci, a situaci, do které se ukrajinští lidé dostali, pochopit. I naše
země doplácí na nesmyslnou válku
na Ukrajině, všichni platí více v obchodech, více u čerpacích stanic,
více za energie. A jedno souvisí
s druhým. Co ale ani válka nemůže
ovlivnit je lidský přístup a postoj.
A děti, kterým jsme pomáhali, ty
nemohou za nic, co s válkou souvisí.
Přeji všem dětem, jejich maminkám, babičkám, aby u nás našly
nový smysl svého života, aby zde
našly práci, která je uživí, a pokud
se rozhodnou, že se po válce vrátí
zpět do rodné země, věřím, že si
odvezou pouze pěkné vzpomínky
na čas, který v naší krásné zemi
a městě prožily.

Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina
www.zus-ml.cz
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ZÁVOD NA KAMZÍKU VYHRÁL
KAMIL ŠPINDLER

Jana Čížková

V polovině srpna se na Fit louce u
Kamzíku nad Mariánskými Lázněmi odehrál 38. ročník orientačního
klání, které je už od svého počátku
primárně určené současným nebo
bývalým členům místních oddílů
karate a juda. Trio těch nejvěrnějších téměř nikdy nevynechalo.
Za ideálního počasí, kdy panující tropické vedro zmírnily mraky,
se na start dostavilo 26 účastníků.
Připraven byl jako obvykle závod
s volným pořadím kontrol. Na nich
se kromě typických orientačních
lampionů nacházely i čtvrtky s
nejrůznějšími otázkami, které bylo
nutné jako doklad o nalezení kontroly písemně zodpovědět. Za tím
účelem běhají všichni nejen s mapou, ale i s papírovou průkazkou a
tužkou.
Při ideálním postupu měřila trať
kolem šesti kilometrů a bylo na ní
třináct kontrol. Amatéři v kategorii
Elita mohli jednu vynechat, aktivní
orientační běžci v kategorii Pro i
museli mít plný počet. Připravena
byla i poloviční varianta se šesti
kontrolami a jednoduchý závod na
dva kilometry pro úplné začátečníky nebo rodiče s dětmi. V tomto
případě byly na kontrolách místo
úkolů kleštičky.
Mezi karatisty a judisty zvítězil – stejně jako předloni – Kamil
Špindler v čase 91 min. a 6 s. před
Patrikem Černým (95:42), jenž
vyhrál v roce 2016, a Michalem

SEBASTIAN CRETAN
NA TALENTISSIMU
V letošním roce se již pošesté konal v Chrudimi významný hudební
festival "Zlatá Pecka", jehož zakladatelkou je světoznámá operní
pěvkyně Dagmar Pecková. Festival
uvádí řadu koncertů a každý rok
má určité tematické zaměření. To
letošní patřilo osobnosti W. A. Mozarta.
Jedním z festivalových koncertů
je i "Talentissimo", koncert mladých sólistů, dětí do 16 let. Dagmar
Pecková si tyto začínající umělce
osobně vybírá na základě jejich
dosavadních úspěchů a dává jim
příležitost ukázat své umění právě
v rámci tohoto významného festivalu.

Sebastian Cretan
a Dagmar Pecková

Jedním z malých sólistů, kteří v pátek 26. 8. na Talentissimu v Chrudimi vystoupili, byl i pozounista
ze ZUŠ Mariánské Lázně Sebastian
Cretan. Na základě svých letošních velkých pozounových úspěchů (republikové inále a vítězství
na mezinárodní soutěži v Ostravě)
vystoupil na festivalu právě i s pozounem. Původně byl totiž vybrán
jako klavírista (klavíru se věnuje
v ZUŠ Aš), ovšem paní Pecková ocenila jeho všestrannost a Sebastian
dostal prostor pro oba své nástroje.
Na pódiu předvedl skvělé výkony,
klavírní doprovod mu zajistil – jako
již tradičně na pozounových koncertech – jeho otec Olimpiu Cretan.
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Tesařem (118:20). Za touto trojicí
se seřadil dlouholetý inventář této
akce ve složení Radek Malinovský
(120:00), Roman Jokel (121:20),
Ivan Korol (145:35), Karel Tesař
(154:27) a Vojtěch Průša (216:32).
V kategorii orientačních běžců
obsadili medailové posty Marek
Beneš (66:34), Michal Kamaryt
(68:38) a Břetislav Milota (76:31).
Na dalších místech se seřadili Petr Placek (77:09), Veronika
Placková (88:43), Miloš Kamaryt
(68:38), Ondřej Svoboda (99:31),
Petr Novák (96:37), Jana Bartošová (107:26), Martina Kamarytová
(110:42), Hana Kožíšková (112:26)
a Radka Jelínková (139:15).
Zkrácenou trať absolvovali Josef
Beneš (21:50), František Svoboda
(26:42) a Lukáš Kupka (60:12) a
stejný počet účastníků měl i závod
dětí s rodiči v zádech: Jan Tesař
(61:12), Daniel Kupka (65:05) a Jan
Milota (103:05).
A jaké že úkoly musel běžci plnit? Například měli znát datum
28. 3. 1592, kdy se narodil Jan
Ámos Komenský. To věděli pouze
čtyři z nich. Dva borci prokázali znalost italštiny, když správně
odpověděli na otázku, jak se řekne italsky myslivec (il cacciatore), dva věděli hlavní město státu
Massatchusetts (Boston) a pouze
jediný dokázal identi ikovat vlajku Baham. Největším problémem
bylo pojmenování postav kovbojů
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z ilmu Sedm statečných. Ten nejúspěšnější jich znal pět. Ostatní si
vypomáhali vším možným, třeba
Kid, Buffalo Bill, Kudla, Vazoun,

OB – OKOLO HRADU KAŠPERK
SE BĚHALO S BUZOLOU

José, Děda Mráz, Maruš, Láďa, Bajaja, Quido, Mexikán, Červenáček a
mnoho dalších.
.

Podzimní část sezóny zahájili
orientační běžci ze západočeské
oblasti víkendovým dvojzávodem
Šumavský kufr, který v Dolních
Dvorcích uspořádal oddíl z Kašperských hor a kam přijeli i sportovci z jižních Čech, Prahy a jednotlivci ze sousedního Německa.
Mariánskolázeňský
orientační
klub MLOK reprezentovalo 24 závodníků. Deseti z nich se alespoň
jednou povedlo získat některé
z umístění na stupních vítězů.
V sobotu byl a na programu krátká
trať v mírně kopcovité části lesa,
když nejvíce zábavné bylo hledání
bažinek v hustém porostu.
Nedělní závod na klasické trati
zavedl většinu kategorií ke hradu
Kašperk. Některým se líbil natolik, že si delší postupy naplánovali
tak, aby běželi kolem něj vícekrát.
Dvojnásobný úspěch zaznamenali
Nikolas Placek (2. a 2. v H10), Ondřej Herman (1. a 2. v H14), Samuel
Janoch (2. a 2. v H18), Hana Fišáko-

OB – DOROSTENKA BARTOŠOVÁ
VYBĚHLA NA WEST CUPU
V PERNINKU BRONZ
V komunitě orientačních běžců se zřejmě vyskytuje značné
množství masochistů. To se potvrdilo poslední prázdninový
víkend, kdy se v krušnohorském
Perninku konal další ročník třídenních závodů West Cup.
Oddíl Nejdek Orienteering pořádal v květnu v témže prostoru dva závody republikového
žebříčku. Stavba tratí a hlavně náročnost terénu zaskočila
běžce natolik, že směrné časy
na klasické trati byly překročeny ve většině kategorií, nemluvě
o mnohých borcích, kteří závod
nedokončili.
Tato negativní reklama však
způsobila, že do Perninku dorazila téměř tisícová návštěva,
rekordní v historii West Cupu.
Někteří chtěli složit reparát
za květen, ti další se chtěli
na vlastní kůži přesvědčit, zda
nářky a líčení neuvěřitelných
zážitků na internetových stránkách oddílů nelhaly.
Do Krušných hor přijela také
čtyřicítka členů Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK. Ne všichni však absolvovali plný počet etap.
Stavitelé závodů byli naštěstí soudní a kromě přijatelných
délek tratí situovali první dva
starty asi kilometr do kopce,
takže to s převýšením nebylo
nijak dramatické.
V páteční krátké etapě se všichni spíše prošli okrajem náhorní přírodní rezervace Oceán.
O běhu vzhledem k tamní hustotě porostu nemohlo být řeči. Sobotní klasika nabídla na několika delších postupech varianty
oběhů po cestách, nebo naopak

přímější verzi skrz půlmetrové
borůvčí a deštěm napuštěný les.
V závěrečné hendikepové etapě,
do níž se vybíhalo s časovými
odstupy nasbíranými v předchozích dnech, se nejvíc uplatnily vrstevnicové postupy.
Mariánskolázeňští běžci zaznamenali dvě celková umístění
na stupních vítězů. Nejhodnotnějším výsledkem byla druhá
příčka Marie Bartošové v kategorii starších dorostenek D18,
která nestačila pouze na Malečkovou z USK Praha. Bartošová
se navíc prosadila i ve vloženém
nočním závodě, v němž obsadila
první místo v kategorii D18–35.
Vítězství v kategorii H10 prošustroval fatálním postupem
na sběrnou kontrolu ve druhé
etapě Nikolas Placek, díky čemuž nabral více jak dvacetiminutovou ztrátu. Nejlepší časy
v první a třetí etapě mu zachránily alespoň bronz.
Umístění v první desítce zaznamenali také Marie Benešová (8. v D10), Samuel Janoch (6.
v H18), Josef Milota (7. v H55),
Jan Sklenář (4.) a Jan Fišák (5.,
oba v H75).

vá (3. a 2. v D45), Helena Tenglerová (2. a 1. v D55) a Jan Sklenář (1.
a 2. v H75).
Druzí na krátké trati byli Jan Beneš (H12) a Stanislava Opavová
(D65) a třetí doběhla Jana Sklenářová (D55). Druhou příčku na klasické trati obsadila Leona Fišáková (D12).

Josef Milota

Sobotní stupně vítězů v kategorii H14.
Zleva Robin Anděl (2., Slávie VŠ Plzeň),
Ondřej Herman (1., Mar. Lázně) a
Jakub Krs (3., Slávie VŠ Plzeň)

SPORTMARIA
Druhý ročník akce SportMaria, která měla za cíl představit rodičům a hlavně
jejich dětem rozmanité
možnosti trávení volného
času, se uskutečnil v deštivé a chladné sobotě 10. září.
Letos se akce konala v Tyršově ulici, která se proměnila v pěší zónu, a na přilehlých sportovištích.
Z důvodu nepěkného počasí upravili organizátoři
dílčím způsobem program
a většina dění tak proběhla ve vnitřních prostorách.
Zimní stadion hostil hokej
a krasobruslení, azyl zde našel i moderní tanec. V tělocvičně Budo-clubu si příchozí
návštěvníci mohli vyzkoušet
judo, aikido a parkour. V tělocvičnách Slovanu se prezentovala házená, basketbal,
tenis a moderní gymnastika.
Městský bazén hostil plavce
a kineo. Jediní otužilci, kteří
se prezentovali venku, byli
vodáci, atleti, orientační běžci a gol isté.
Chvilku bez deště bezezbytku využili žáci naší ZUŠ,

Josef Milota

Část mariánskolázeňské
výpravy
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konkrétně Dechový orchestr mladých s mažoretkami
a folklorní soubor Rozmarýnek. Mimosportovní aktivity
představil například Kotec,
o. p. s., a Joker, z. s. K vidění
byli i zástupci Integrovaného
záchranného systému.
Každé dítě si při příchodu vyzvedlo kartičku pro
vyznačení
absolvovaných
stanovišť, mapu areálu
a program. Po absolvování
stanovišť dostalo každé dítě
na památku medaili.
O tom, zda byla akce
úspěšná a podařilo se získat nové sportovce či muzikanty, bude jasno až s časovým odstupem.
Na inancování se výraznou
měrou podílel Karlovarský kraj.
Pavel Knára
koordinátor
komunitního plánování
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od 7. 10. každý pátek v 17:15

V sobotu 10. září 2022 pořádala MO Českého rybářského svazu Mariánské Lázně
za inanční podpory Města
Mariánské Lázně 8. ročník
rybářských závodů pro děti
do 15 let „Lázeňský rybařík“.
Závody se konaly na Černém
rybníku u Dolního Žandova.
Počasí nám sice moc nepřálo,
ale i tak se závodu zúčastnilo
28 dětí. Po zahájení a rozlosování míst začalo vlastní
chytání. Na občerstvení měli
závodníci k dispozici párky, sladkosti a pití. V poledne bylo chytání přerušeno
a závodníci se sešli u oběda.
Po obědě se pokračovalo.
V 13:30 hodin chytání skončilo a přišlo vyhodnocení výsledků.
Všichni účastníci dostali upomínkový list a tašku
s drobnými dárky. Závodníci na prvních třech místech
a lovec největší ryby mimo to
dostali pohár, diplom a věcnou cenu. Nejmladší účastnice dostala diplom a věcnou
cenu.

skkmarianskelazne.cz

~ pro kluky i holky od 4 let
skk_marianske_lazne

A KURZ INLINE
KRASOBRUSLENÍ
skornickova@seznam.cz

Monika Škornicková
ˇ
777 140 897

od 6. 10. každý čtvrtek od 19:45

ˇ
ˇ neomezen)
~ pro dospeláky
(vek

VÍCE INFORMACÍ
ˇ
A PRIHLÁŠKY

každé pondělí v 15:30

~ pro kluky i holky od 4 let
ˇ
ˇ s detmi
~ pro rodice

KURZ BRUSLENÍ

ZAHAJUJE

Mariánské Lázně

Sportovní krasobruslařský klub

LÁZEŇSKÝ RYBAŘÍK

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Článek pošlete v samostatném textovém dokumentu
(formát doc. docx. txt. rtf.).
Dokument pojmenujte stejně jako nadpis článku
(NE „článek do zravodaje“).
Článek prosím neposílejte napsaný přímo v e-mailu!
Každý článek podepište celým jménem.
Článek by neměl přesahovat 3000 znaků včetně mezer.
Ke článku přiložte fotogra ie a obrázky ve formátu jpeg.
nebo pdf. v co nejlepší kvalitě o velikosti alespoň 1 Mb.
Fotogra ii pojmenujte stejně jako článek, např. „Výlet
do Klingenthalu1.jpeg“ (NE 28152019.jpeg).
Textový dokument a přiloženou obrazovou přílohu pošlete
společně v jednom e-mailu na adresu zpravodaj@muml.cz
Řádně si zkontrolujte před odesláním emailu gramatickou
i obsahovou správnost příspěvku. Za chyby v článcích si
zodpovídáte sami a na případné pozdní úpravy nebude
brán zřetel.
Otištěna bude pouze jedna fotogra ie k článku.
Prosíme dodržujte uzávěrku vždy 15. den v měsíci!

Vítězem se stala Eliška Marešová, která ulovila 22 kaprů
v celkové délce 860 cm. Největší rybu o délce 61 cm ulovil Tomáš Viczmandi.
Při závěrečném nástupu si
závodníci popřáli „Petrův
zdar“ a slíbili si, že se za rok
opět sejdou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Mariánské
Lázně za inanční podporu
a za sponzorování obchodu
„Rybářské potřeby u Šupíka“
a všem členům MO ČRS, kteří
se závodů zúčastnili, za podporu a pomoc při organizování závodů.
Ing. Ivan Vavřich
předseda MO ČRS Mariánské Lázně

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

muml@muml.cz
www.muml.cz
www.marianskelazne.cz

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

354 922 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

1/2 Strany

4.500 Kč

Nemocnice Mariánské Lázně

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč

354 474 261

bez DPH
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov
374 718 183

V případě zájmu o placenou inzerci pište na e-mail:
zpravodaj@muml.cz
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