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PLESOVÁ SEZÓNA JE V PLNÉM
PROUDU A JARO ZA HUMNY
Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že mohu jako
nový starosta uvést březnové
číslo městského zpravodaje. Od
svého zvolení se mě lidé poměrně často ptají, proč jsem souhlasil s tím, že budu starostou
na pouhých osm měsíců. Podle
mě ale není osm měsíců málo.
Mám zkušenosti z městského
zastupitelstva a městské rady,
a tak do funkce nenastupuji jako
nováček. Díky dobře nastavené
komunikaci s bývalým starostou
Petrem Třešňákem jsem měl po
celou dobu svého působení v zastupitelstvu průběžné a detailní
informace o tom, co se na městě
děje. Odpadá tedy problém se
složitým předáváním agendy.
Mám před sebou celých osm
měsíců práce a musím přiznat,
že se na to období těším. Jednou
z mých priorit je samozřejmě
příprava rekonstrukce radnice.
Jde o záležitost, která již nesnese odklad. Svým způsobem
je to škoda. S rekonstrukcí se
podle mého názoru mělo začít
minimálně před 8 - 12 lety. Potom by nebyla nutná generální rekonstrukce, která je navíc
tak finančně náročná. Opravu
v tomto volebním období už nestihneme dokončit, ale je nutné
minimálně připravit výběrové
řízení na zhotovitele projektové
dokumentace. Městem v současné době rezonuje i nedořešený
systém parkování, který je aktuálně v testovací fázi. Chci se proto postarat o jeho vyhodnocení
a navržení případných změn.
Znovu jsem otevřel také téma
vybudování
malometrážních
bytů v objektu bývalé Taormíny,
protože Mariánské Lázně trápí
nedostatek dostupného bydlení. Pracujeme ale také třeba na
projektu výstavby in-line dráhy
na naší ploché dráze. Zachovávám tradici svého předchůdce
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Nejlepší florbalistky
v kraji mají na ZŠ Jih
a tak pro náměty, dotazy a připomínky občanů města mám
dveře vždy otevřené. Budu tak
pokračovat v tradiční “kávě se
starostou”, která se bude konat
v kanceláři starosty i nadále
každé první pondělí v měsíci
od 15 do 17 hodin. Od 17 hodin
pak budu odpovídat prostřednictvím online rozhovoru na
internetu.
S Petrem Třešňákem rozhodně
souhlasím, že se v Mariánských
Lázních koná řada zajímavých
akcí, a tak bych vás rád na některé z nich pozval. V březnu se

ve městě konají například tři
velké plesy. V sobotu 3. března bude Hotel The Continental
patřit jubilejnímu 20. ročníku
tradičního Leteckého plesu.
O týden později se na tomtéž
místě odehraje Ples sportovců.
Jubilejní bude i oblíbený Jarní
ples, který si návštěvníci užijí
už podvacáté.Ten se uskuteční
v sobotu 17. března ve Společenském domě Casino. Zároveň
půjde o oslavu 55. výročí založení orchestru.
Pokračování na straně 2 →
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NOVÝM STAROSTOU
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ JE
MARTIN KALINA

→ Pokračování ze strany 1
Ale březen nebude jen o plesání.
V sobotu 3. března začne ve stálé
expozici našeho muzea nová výstava s názvem Egerland - Chebsko.
Ta zůstane součástí stálé expozice
a představí nám částečnou rekonstrukci chebské světnice z bývalého hotelu Café Egerländer, což
je dnes hotel Monty. Slavnostní
zahájení s rozsáhlým programem
začne v 15 hodin a příchozí se můžou těšit na přednášku o zmiňovaném Egerlandu a mimo jiné i na
vystoupení pěveckého dua Målaboum. V pátek 16. března se pak v
Městském divadle od 20.20 hodin
bude konat oblíbená PechaKucha
Night Mariánské Lázně volume 16.
Tentokrát netradičně za oponou
na jevišti. Můžete se těšit na večer plný inspirativních prezentací
a skvělou afterparty v režii MC Šav-

el & DJ Klusák (Radio Wave). V pátek 23. března bude naše muzeum
hostit filmový festival Expediční
kamera, prostřednictvím které se
podíváte do Amazonie, na pomezí
Kyrgyzstánu a Číny, na Slovensko,
do Maroka, na Nový Zéland či na
norské pobřeží. Na konci měsíce
pak do Mariánských Lázních zamíří Legiovlak. Jeho třetí zastávkou v jubilejním roce 100. výročí
vzniku Československé republiky
bude právě mariánskolázeňská železniční stanice. Prohlédnut jeho
interiéry si můžete od 27. března
do 1. dubna, ve všední den od 8 do
18 hodin a o víkendech a od 9 do
19 hodin. Tolik pár kulturních tipů.
Kompletní nabídku najdete tradičně
na webu www.marianskelazne.cz.

V Mariánskolázeňských novinách
se objevil jednostranný a tendenční článek týkající se parkování ve městě, který nedává prostor autorům studie z firmy EDIP,
nebo vedení města.

touto připomínkou proběhne ještě další diskuze a určitě budeme
předkládat úpravu nařízení.

V čele Mariánských Lázní stanul dosavadní zastupitel a radní
Martin Kalina (Česká pirátská
strana). Nahradil tak Petra
Třešňáka (Česká pirátská strana), který je od podzimu poslancem. Změnu odsouhlasili
zastupitelé na svém únorovém
zasedání.

„Jsem si jist, že Martin Kalina
je ideálním kandidátem, který
všechny povinnosti starosty
zvládne. Má navíc zkušenosti
z postu zastupitele a radního
města,“ uvedl dnes již bývalý
starosta Petr Třešňák. „Kdybych
měl říct, na co se mě lidé v posledních týdnech ptali nejčastěji, tak právě na to, zda zůstanu
i nadále starostou. Naše strana
je proti kumulaci funkcí, ale
v tomto případě jsem se obával,

Ing. Martin Kalina
Starosta Mariánských Lázní

PARKOVÁNÍ V MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCH

Tento článek je založený na námětu pana Šimsi, který jsme obdrželi i do městského zpravodaje,
nicméně v této podobě mu byl
vrácen, protože v mnoha ohledech uvádí zavádějící, nebo lživé
informace.

Např. v samotném úvodu je mylně uvedeno, že nařízení města
01/2017 schválené radou města
řeší revizi dopravního značení.
Přitom stačí nařízení stačí nastudovat. Nic o dopravním značení
v něm skutečně není a jedná se
pouze organizaci parkování v jednotlivých zónách a způsoby platby, nikoli značení v jednotlivých
oblastech a ulicích.

Cílem nového parkovacího systému určitě nebylo zajistit vyšší
příjem do městské kasy, ale naopak zvýhodnit občany města,
kterým tento systém měl přinést
více parkovacích míst v ulicích
a došlo vlastně i ke zlevnění některých rezidenčních karet. Nejvíce připomínek se tak sešlo od
vlastníků nemovitostí, kteří nemají ve městě trvalé bydliště. Nad

aby v některých případech nedošlo ke ztrátě kontinuity v mnou
rozpracovaných projektech. Můj
nástupce mě ale přesvědčil, že
byly tyto starosti zbytečné. Martinův smysl pro povinnost a zodpovědný přístup k práci je dostatečnou zárukou toho, že ve všech
důležitých věcech se bude pokračovat a dotáhne je do konce,“ vysvětlil Petr Třešňák.
Martin Kalina si na konci února
převzal nejen kancelář, ale především agendu. „Mám před sebou
spoustu úkolů. Stejně jako můj
předchůdce se soustředím i na záležitosti, které souvisí s každodenním chodem města. Ty nebývají
až tak mediálně zajímavé, ale bez
nich by město nešlapalo tak, jak
má,“ dodal nový starosta.

MODELÁŘI ZMĚŘILI SÍLY,
TENTOKRÁT NA HOTELOVCE

V současné době je předpoklad
umožnit parkování na základě
zakoupení abonentní karty. Ještě
před tím, než rada města obdržela řadu podnětů od veřejnosti,
uložila usnesením RM/750/17
již 19. prosince 2017 tajemníkovi Komise urbanistiky a dopravy
svolat jednání, kde budou projednány možné změny v dopravním
značení a to i na základě požadavků samotných radních. To se
uskutečnilo 19.2. a komise tak
projednala i mnoho připomínek
veřejnosti, které mezitím město obdrželo. Jednání se účastnili
i autoři projektu z firmy EDIP,
kteří vyslechli připomínky občanů, provozovatelů hotelů a dalších provozů. Předchozí parkovací systém byl ze strany občanů
města kritizován právě proto, že
nemohli najít místo na zaparkování a to měl tento nový systém
komplexně řešit. Některé připomínky ze zasedání z 19.2. jsou
proto nyní zapracovávány.

Mariánské Lázně hostily oblíbenou soutěž plastikových modelářů. Vystavovat jich přijelo
celkem 88, a to včetně dvou žen.
Návštěvníci mohli obdivovat
274 modelů, mezi kterými nechyběla letadla, auta nebo celé
scény.

„Um modelářů je obdivuhodný,“ řekl Petr Třešňák, který
předával ceny vítězům. „Dokáží
opravdová kouzla. Závidím jim
jejich trpělivost, bez které se
neobejdou.“

Sám s některými úpravami značení
nesouhlasím. Proto pevně věřím, že
dojde k úpravám, které občanům
parkování ulehčí, nikoli přitíží.
Ing. Petr Třešňák
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A to potvrzuje také dlouholetý
předseda Klubu plastikových

modelářů Michal Kaplan. „Každý,
kdo se chce modelařině věnovat,
se musí obrnit trpělivostí a nesmí
mu chybět píle.“
Soutěž se řadu let konala v zastupitelském sálu radnice, což však
nyní nebylo možné kvůli jeho havarijnímu stavu. „Velmi nás mrzí,
že letos výstava musela odehrát
jinde. Ale slibuji, že až bude objekt
opravený, rádi zde modeláře opět
přivítáme,“ podotkl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Zájemci o modelařinu najdou víc
informací na webových stránkách:
www.kpmmarlazne.estranky.cz
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NOVÝ STAROSTA SE UJAL ŘÍZENÍ MĚSTA

foto: Josef Pavlovic
Mariánské Lázně mají od konce
února nového starostu, kterým se
stal třiatřicetiletý zastupitel a radní Martin Kalina (Česká pirátská
strana). Ten nahradil svého “pirátského” kolegu Petra Třešňáka.
Do komunálních voleb sice zbývá
pouhých osm měsíců, za tu dobu
chce ale stihnout spoustu práce.
Prioritou jsou pro něj přípravy na
rozsáhlou rekonstrukci budovy
radnice, ale také úpravy parkovacího systému nebo řešení bytové
otázky pro mladé rodiny.
■■ Bylo náročné vás přesvědčit, abyste opustil svoji práci a stal se na
osm měsíců starostou?

Samozřejmě jsem váhal. Měl jsem
svou práci, která mě nesmírně
baví. Ale jednou jsem byl na kandidátce, která v Mariánských Lázních v posledních komunálních
volbách získala nejvíc mandátů,
a to je zavazující. Nešel jsem do
voleb jen proto, abych tam byl
“do počtu”. Když proto kolegové
s přišli s návrhem, že bych Petra
Třešňáka nahradil, nebyl jsem kategoricky proti. Ale respekt z postu starosty mám, to přiznávám.
Nakonec mě přesvědčil Petrův
příslib, že mi bude pomáhat.

■■ Občas zaznívá kritika, že jste už třetí starosta z jedné partaje během
jednoho volebního období…

■■ Máte do konce volebního období
v plánu dělat nějaké konkrétní
změny?

Stejně jako můj předchůdce Petr
Třešňák jsem zastáncem takzvané tekuté demokracie. Není až důležité, kdo na daném postu sedí,
ale jestli je schopen plnit dané
úkoly. Navíc nelpíme na funkcích.
První starosta Vojta Franta rezignoval, protože se chtěl víc věnovat územnímu plánu města. Od té
doby vedl Mariánské Lázně Petr
Třešňák a po volbách do poslanecké sněmovny jsme intenzivně
diskutovali o tom, zda výjimečně
ponechat starostu i na postu poslance. Hlavním důvodem k diskuzi byla právě relativně krátká
doba do komunálních voleb. Rozhodně tak nepřicházelo v úvahu,
aby se stal starostou někdo, kdo
by se musel s chodem města
zdlouhavě seznamovat. Petr Třešňák měl rozpracováno spoustu
projektů a všichni chápali, že je
jeho prioritou jejich dokončení.
Nakonec jsme se i s našimi koaličními partnery shodli na tom,
že pro Mariánské Lázně bude přínosná jen taková změna na postu
starosty, která nebude znamenat
změnu kurzu, ale zároveň uvolní
Petrovi Třešňákovi ruce pro práci
v poslanecké sněmovně..

Už jsem si přebral nejen kancelář, ale také agendu, a tak
už normálně pracuji. Musíme
začít s přípravou rekonstrukce
objektu radnice. To je kostlivec, který na nás v tomto volebním období vypadl… Když
už se to ale stalo, tak nebudeme dělat, že ho nevidíme, i
když s tím jdou ruku v ruce i
nepopulární opatření. Mezi ně
patří třeba to, že se odbory stěhují na různá místa, což je pro
občany velmi nekonformní.
Snažíme se, aby tato doba byla
do budoucnosti co nejkratší.
Je mi ale jasné, že tak náročný projekt nestihneme dokončit za osm měsíců. Základním
úkolem je připravit výběrové
řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Ale neřešíme
jen radnici. Chci se také postarat o vyhodnocení nového parkovacího systému a navržení
případných změn. Znovu jsem
otevřel i téma vybudování malometrážních bytů v objektu
bývalé Taormíny. Mariánské
Lázně se potýkají s úbytkem
mladých rodin, a to i kvůli nedostatku dostupného bydlení.

Martin Kalina

■■ Mariánské Lázně si letos připomínají 200 let od chvíle, kdy byly
vyhlášeny veřejným lázeňským místem. Máte tady nějaké oblíbené
místo?
Mariánky jsou plné krásných
míst. Těžko bychom našemu městu hledali nějakého konkurenta.
Krásná je naše hlavní kolonáda,
Skalníkův park, Ferdinandka,
a tak bych mohl pokračovat do
nekonečna. Pro mě je ale srdcovou záležitostí cesta od zimního
stadionu k Medvědímu prameni
a okolí, kterou jsem jako malý
kluk absolvovali snad stisíckrát.
■■ Prozradíte, jak nový starosta nejraději odpočívá?

Nejraději odpočívám u dobré
hudby a dobré knížky. Třeba teď
už podruhé dočítám Zeměplochu
od Terryho Pretcheta, což je sbírka asi 30 knih žánru, který bych
popsal jako humorné fantasy. Co
se týká hudby, je mi jasné, že teď
budu muset návštěvy mých oblíbených koncertů omezit. Určitě
si ale nenechám ujít 28. července festival hrady.cz na Švihově,
kde vystoupí Divokej Bill, Jelen
a Škwor. Na podzim pak mám naplánovaný koncert Dana Landy.
Báječně si také odpočinu na Viktorce, zvlášť, když naši válí v divizi.

Pochází z Mariánských Lázní, kde s výjimkou studií prožil celý svůj dosavadní život. Vystudoval fakultu ekonomickou, obor podniková ekonomika a management na Západočeské univerzitě. Než se stal starostou, pracoval
jako dispečer mezinárodní kamionové přepravy. Nejvíc si odpočine u dobré knihy a hudby.
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GRANT NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ VÁNOČNÍ TRH 2018

Město Mariánské Lázně zveřejňuje Grant/programovou dotaci na
uspořádání kulturně-společenské
akce pro širokou veřejnost Mariánskolázeňský vánoční trh 2018.
■■ Účel poskytnutí grantu

Grant je určen na uspořádání čtyřdenní kulturně-společenské akce
pro širokou veřejnost bez ohledu
na věkové a národnostní složení
se zaměřením jak pro obyvatele
města, tak pro lázeňské hosty.

■■ Kritéria pro poskytnutí grantu/hodnocení žádosti
1. Projekt akce,
obsahovat:

který

bude

■■ popis projektu, přesné datum
a časové údaje konání

■■ přesná specifikace místa konání či případného záboru
■■ obsah jednotlivých programových bloků vč. vizuální
prezentace
hl.programu
např. odkaz na krátké video
apod., příp. seznam účinkujících
■■ předpokládaný
položkový
rozpočet v příjmové i výdajové části
■■ předpokládaný počet účastníků / účinkujících

■■ způsob zajištění úklidu před,
v průběhu a po konání akce
včetně případného úklidu
sněhu

■■ způsob zajištění technického
zázemí (ozvučení, podium,
elektřina, sezení apod.)
■■ způsob zajištění hygienických potřeb účinkujících /
účastníků akce

■■ způsob zajištění prevence
vzniku krizových situací
a způsob jejich řešení

nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena
jeho úhrada po splátkách),

■■ přehled výstavních/prodejních stánků ke schválení (vizualizace typového stánku +
přehled rozmístění výstavních prodejních stánků)

■■ plán propagace (letáky, plakáty, výlep apod.) včetně informace pro blízká IC a recepce
místních hotelů, mediální prezentace (seznam a specifikace
využitých médií)
■■ návrh vyplacení grantu –
potřeba záloh a jejich výše
(max. 50%)
■■ případný návrh aktivit nad
stanovený organizační rámec projektu

2. Předpokládané
subjekty

participující

3. Souhlas s návrhem smlouvy
o poskytnutí grantu / neinvestiční dotace

4. Reference žadatele - seznam
realizovaných projektů a iniciativ žadatele v letech 2013 až 2017
5. Čestné prohlášení žadatele, že
nemá:

■■ žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči Městu Mariánské Lázně ani vůči organizacím zřízeným či založeným Městem Mariánské
Lázně,
■■ daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro
správu jeho daně z příjmu
(za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového

■■ dluh za pojistné na sociální
zabezpečení ani příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti,

■■ žadatel dále doloží doklad
(výpis z rejstříku trestů /
čestné prohlášení) o trestní
bezúhonnosti (proti žadateli
nesmí být vedeno trestní či
správní řízení).

■■ Poskytnutí grantu

Grant bude žadateli poskytnut
na základě usnesení rady města. S vybraným žadatelem bude
uzavřena Smlouva o poskytnutí
grantu/neinvestiční dotace podepsaná starostou města a žadatelem (v případě právnické
osoby zastoupeným statutárním
zástupcem). Návrh smlouvy je
přílohou této výzvy.

Grant bude poskytnut ve dvou
splátkách. Max. 50% částky
schválené radou města obdrží
žadatel do 15 pracovních dnů po
oboustranném podpisu smlouvy,
zbývající část grantu obdrží žadatel po vyúčtování konání akce,
pokud tato proběhne v souladu
s uzavřenou smlouvou (termín
předložení vyúčtování akce je do
28.02.2019).
■■ Závěrečná ustanovení a organizační pokyny:

1. Termín zveřejnění programu
grantu/programové dotace:
1.3.2018 – 1.6.2018.

2. Termín pro podávání žádostí
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o poskytnutí grantu: 3.4.2018
– 30.4.2018 do 12:00 hodin.

3. Písemné žádosti se přijímají v 1 vyhotovení v uzavřené
obálce, opatřené nápisem
„MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ VÁNOČNÍ TRH 2018“ - na adrese
Městský úřad, Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, podatelna, osobně
nebo poštou.
4. Žádosti o poskytnutí grantu
budou projednány Radou Města Mariánské Lázně, žadatelé
budou vyrozuměni do l5 dnů,
ode dne rozhodnutí.

5. Bližší informace poskytne odbor RLCR MěÚ Mariánské Lázně,
6. Nicola Hanková, e-mail: nicola.
hankova@marianskelazne.cz,

7. Ing. Jana Palacká, e-mail: jana.
palacka@marianskelazne.cz,
v termínu do 30.4.2018.

8. Vyhlášení grantového řízení/
programové dotace schválilo
zastupitelstvo města na svém
jednání dne 20.2.2018 usnesením č. ZM/672/18. Město
Mariánské Lázně si vyhrazuje
právo poskytnutí grantu neschválit, popř. nemusí být vybrán žádný z žadatelů.
9. Grantové řízení - podle zákona
č. 250/2000 Sb. se jedná o programovou dotaci (dotace se
poskytuje na účel určený poskytovatelem).

Více informací zjistíte na stránkách města www.muml.cz nebo
na čísle +420 354 922 324.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 21. dubna 2018 se bude
konat další vítání občánků města
Mariánské Lázně. Již tradičně informujeme veřejnost o novinkách,
které se týkají vítání nových občánků města Mariánské Lázně.

Nově narozené děti a jejich rodiče
a blízké aktuálně zveme k účasti
na této milé společenské události,
která se opět uskuteční v sobotu
dne 21. dubna 2018 od 14:00 hodin v Anglikánském kostele v Ruské ulici v Mariánských Lázních.

Vážení rodiče a zástupci dětí, pokud máte zájem se této akce zúčastnit, je nutné se nejpozději do
04. dubna 2018 přihlásit. Podrobnosti a tiskopis přihlášky naleznete na adrese www.muml.cz/prakticke-informace/vitani-obcanku
nebo osobně přímo v kancelářích
matriky, odbor dopravy a vnitř-

PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ POLICIE
V KLUBU DŮCHODCŮ

Dne 19.2. 2018 odpoledne se
uskutečnila v Klubu důchodců přednáška městské policie
Mariánské Lázně na téma „Bezpečnost seniorů“. Přednášku
uskutečnili členové městské
policie .p. Ladislav Sidorják, Veronika Vlachová, Tomáš Beck.

ních věcí, v budově Městského
úřadu Mariánské Lázně (přízemí,
dveře č. 3 a 4). Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete rovněž
zaslat poštou na adresu Městský
úřad Mariánské Lázně, matrika,
odbor dopravy a vnitřních věcí,
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské
Lázně.

Potvrzující pozvánku s určením času Vám pošleme přibližně
10 dní předem. Podrobnější informace Vám rády sdělí:
■■ Jana Cuchalová, j
ana.cuchalová@marianskelazne.cz, tel. 354 922 119

Přednášky se zúčastnilo 45 seniorů. Byly promítnuty dva krátké
instruktážní filmy. Poté členové
městské policie vzpomněli na příklady okradení starších občanů
v našem městě z poslední doby
a odpověděli na otázky seniorů
k této problematice.

■■ Mgr. Pavla Pěničková,
pavla.penickova@marianskelazne.cz, tel. 354 922 116
■■ Ing. Irena Konečná,
irena.konecna@marianskelazne.cz, tel. 354 922 125

MASOPUSTNÍ VESELICE

PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY
Město Mariánské Lázně vyhlásilo výběrové řízení na prodej bytové
jednotky, a to:

■■ č. 349/1, ul. Hlavní třída č.p. 349, na st. p.č. 344/1, kat. území
a obec Mariánské Lázně
Bližší informace naleznete na úřední desce města Mariánské Lázně
a na odboru majetku, tel.: 354 922 137, p. Latislavová Kateřina.
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Dne 12. a 13. února odpoledne
se v Klubu důchodců Mariánské Lázně , konalo masopustní
veselí. Akci pořádala kulturní
komise KD, vedená paní Janou

Drašnarovou. O hudbu se postarali hudebníci pan Ročák - harmonika a pan. Peška - housle. Jídlo, pití,
zpěv a dobrá nálada provázely po
oba dny tuto akci.
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PŘÍRODNÍ FENOMÉNY HORNÍ
FALCE A KV KRAJE

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
Rada města Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 30 Mariánské Lázně v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a v souladu s usnesením rady města
č. RM/67/18 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa:
ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Mateřské školy Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518,
příspěvkové organizace, IČ 70997586.

Předpokládaný nástup na pracovní místo je 01.08.2018, a to na
dobu určitou 6 let.
Projekt Přírodní fenomény Horní
Falce a Karlovarského kraje, který uskutečnily partnerské školy
Kepler Gymnasium Weiden a Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, probíhal od jara roku
2017 a vyvrcholil závěrečnou prezentací výsledků výzkumné a badatelské práce 23 studentů obou
partnerských škol. Ti společně
prováděli pod vedením zkušených
pedagogů – Matthiase Dietricha
a Lukáše Kučery – detailní výzkum
vybraných lokalit na obou stranách
státní hranice.
Na území Karlovarského kraje studenti zkoumali přírodní
podmínky oblastí Jáchymovska,
Karlovarska, Františkolázeňska
a Mariánskolázeňska. V oblasti Horní Falce výzkum probíhal
v oblastech Hirschau, Windischeschenbach a Parkstein. Mezi
významné výstupy bádání patří
například chemický rozbor vod,
vyvěrajících v Národní přírodní
rezervaci SOOS, ve Františkových
a v Mariánských Lázních.

Rada města Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 30 Mariánské Lázně v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a v souladu s usnesením rady města
č. RM/63/18 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa :

Průběh i výsledky projektu představuje brožura, která popisuje
jednotlivé exkurze a laboratorní
praktika, a navíc je doplněna fotogalerií a zajímavým kvízem. Tato
brožura byla veřejnosti představena 18. ledna 2018 na závěrečné
prezentaci ve Weidenu, kde byly
zároveň oficiálně zahájeny oslavy
desetiletého výročí partnerství
měst Weiden a Mariánské Lázně.
Brožura je v současné době zdarma k dispozici v obou zúčastněných školách, v brzké době bude
k dispozici i v místech, kde projekt probíhal.

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Základní školy JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459,
příspěvkové organizace, IČ 47723505.

Předpokládaný nástup na pracovní místo je 01.08.2018, a to na
dobu určitou 6 let.

Další informace naleznete na www.muml.cz

ÚSPĚŠNÍ MATEMATICI
Z PÁTÝCH TŘÍD

Velké poděkování patří všem
studentům, kteří se projektu zúčastnili, vedoucím zaměstnancům obou škol – paní Sigrid Bloch
a panu Miloslavu Pelcovi, a v neposlední řadě všem sponzorům,
bez jejichž finanční pomoci by
nebylo možné projekt realizovat.
Celkové náklady přesáhly 5000
Euro, hlavními sponzory byly Euregio Egrensis a Weidener Städtepartnerschaften e.V.
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Dne 24. 1. 2018 se konalo
okresní kolo Matematické
olympiády pro páté třídy.
Z naší školy ZŠ Úšovice se
zúčastnilo celkem šest úspěšných řešitelů z osmi soutěžících ve školním kole. Okresní
kolo se konalo v ZŠ JIH. Někteří žáci si předem příliš nevěřili, ale výsledek svědčil o
opaku. Žáci z naší školy byli
velmi úspěšní. Julie Tušlová
(5.A) celou soutěž vyhrála
a obsadila v okresním kole
1.místo. Patrik Šuta (5.A) byl

na 6.místě, Jan Bartoš(5.B) na
9.místě společně s Terezou Jungovou (5.B), Tereza Vostrá (5.A)
obsadila 18.místo a Tereza Staňková 36.místo z celkového počtu
46 soutěžících. Trochu nás mrzí,
že tito žáci již nemohou prokázat
své znalosti v krajském kole, neboť se Matematická olympiáda
pro 1.stupeň ve vyšších kolech
neorganizuje. Tak věřme, že
si povedou takto výborně i na
2.stupni. Blahopřejeme!
Alena Hálová, Věra Kučavová
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PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE
V PRVNÍCH TŘÍDÁCH ŠKOLY JIH

Ve středu 7. 2. 2018 navštívili
všechny první třídy naší školy
strážníci Městské policie Mariánské Lázně. Po úvodním představení si s prvňáčky zopakovali
formou hry důležitá telefonní
čísla a situace, kdy je mohou použít. Dále žákům prakticky
ukázali, z čeho se skládá jejich
uniforma a co je také nedílnou
součástí jejich vybavení. Žáci

si mohli prohlédnout a vyzkoušet
např. služební průkaz či pouta. Na
závěr hodiny se zaměřili na řešení
nebezpečných situací, do kterých
by se žáci mohli v zimním období
dostat. Posledních pár minut pokládali prvňáčci otázky, na které
strážníci velmi ochotně odpovídali.
Bylo to velmi zajímavé setkání.

Dne 7. 2. a 8. 2. 2018 se konala
v Městské knihovně Mariánské Lázně čtenářská soutěž
žáků 4. a 5. tříd. Tuto soutěž již
čtvrtým rokem vyhlašuje Krajská knihovna v Karlových Varech pod názvem „Nekoktám,
čtu“. Ve středu se sešlo celkem
17 nejlepších čtenářů ze 4.tříd,
ve čtvrtek pak 18 čtenářů z pátých tříd. Porota neměla lehký
úkol, neboť výkony byly velmi
vyrovnané. Hodnotila například
plynulost čtení, intonaci, porozumění textu a musela sledovat
mnoho dalších kritérií, podle

kterých pak vyhodnotila v každé
kategorii první tři nejlepší čtenáře.
Naši školu ZŠ Úšovice velmi úspěšně reprezentovala Gabriela Líšková
ze 4.B, která obsadila 2.místo, Julie
Tušlová z 5.A celou soutěž pátých
tříd vyhrála a obsadila 1.místo
a Jan Bartoš z 5.B obsadil krásné
3.místo. Julie Tušlová bude naši
školu i město Mariánské lázně
reprezentovat na krajské soutěži
v Karlových Varech. Blahopřejeme vítězům i dalším soutěžícím.
Přejeme mnoho krásných zážitků
s knihou!
Alena Hálová

Mgr. Petra Koreisová

NEKOKTÁM, ČTU
Poslední lednový den v 1.C ZŠ
Úšovice vládla od rána slavnostní nálada plná očekávání.
Prvňáčci se učí ve škole pět měsíců a už vědí, jak to tam chodí.
Znají spoustu písmenek, umí
z nich sestavit slova i věty, zvládnou je i napsat, čtou příběhy.
Poznají všech deset číslic a umí
je uspořádat podle velikosti,
porovnat je a sčítat i odčítat do
devíti. Vymyslí i jednoduchou
slovní úlohu. Stříhají, lepí, malují
a kreslí, naučili se nové básničky
a písničky - některé zdařile do-

provázejí na ozvučné nástroje,
na některé tančí. Spoustu legrace zažívají v tělocvičně. A také
si ve třídě našli nové kamarády.
Každý den je čeká spousta práce,
ale vždy i něco nového.
31. 1. 2018 dostali svá úplně
první vysvědčení. Protože jsou
to děti zvídavé a šikovné, všechny si domů odnesly na vysvědčení jen samé hezké známky. A zaslouženě! Takový úspěch pak
společně oslavily ve třídě. Ať se
jim nadále daří!
Helena Kozicová Kávová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5

Žáci pátých tříd školy JIH každoročně dokazují, že nejsme pouze školou s velkými sportovními
úspěchy, ale že umíme zabojovat
i v předmětových soutěžích. Důkazem je matematická olympiáda, kde žáci řeší logické úlohy
z matematiky. Okresního kola,
které se konalo 24. 01., se zúčastnilo sedm žáků (Sára Chytrová 5. A, Kristýna Kovaříková

5. C, Matyáš Balek 5. C, Karolína
Jirásková 5. A, Tereza Blahoutová 5. A, Jakub Kubín 5.B a Jan
Schlossar 5. B).
Jan Schlossar se umístil na krásném 3. místě.
Jakub Kubín, Tereza Blahoutová,
Karolína Jirásková a Matyáš Balek se stali úspěšnými řešiteli.
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová
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BASKETBAL FKK

VYCHÁZKA K “PTAČÍMU STROMU”
Ve čtvrtek, 25. 1., se konala v tělocvičně ZŠ Karlovy Vary konečná
finále krajského kola v basketbalu dívek z 1. stupně. Děvčata
z naší školy obsadila v konkurenci nejúspěšnějších škol Karlovarského kraje čtvrté místo.
Školu reprezentovaly:

STAVBY ZE SNĚHU

Viola Vlásenková 3. A, Elisabeth
Zichová 4. A, Tereza Blahoutová,
Amélie Sedláčková, Nikola Tomanová, Viktorie Voňavková, Klaudie Skalková 5. A, Klára Blahutová, Pavla Pánková 5. B.

Ve školní družině školy JIH učíme děti chránit a milovat přírodu. Mezi naše oblíbené akce
v měsíci lednu patří vycházka
k „Ptačímu stromu“. Jedná se
o starou jabloň nedaleko školy, na kterou i tentokrát děti
pověsily, v pondělí dne 22. ledna, velké množství krmiva.
Náš „Ptačí strom“ se tak stává
útočištěm malých opeřenců
a vydatným zdrojem jejich po-

travy v době zimy. Akce se setkala s velkým ohlasem a zúčastnilo
se jí velké množství dětí. Rovněž
rodiče přiložili ruku k dílu. Například pan Kovařík vyrobil krásné krmítko, které jsme na strom
společně s kouličkami zavěsili.
Nebylo to vždy lehké, ale dětem
pomáhaly všechny paní vychovatelky.

Ve středu 21.02.2018 vypadal
den v naší školce trochu jinak
než obvykle. Školka se zaplnila zástupem víl, princezen, Elz,
kovbojů, Spidermanů, pirátů
a spoustou dalších pohádkových postav.

děti mohly na chvilku stát svou
oblíbenou postavou.

Eva Hrdá

KARNEVAL V MŠ ÚŠOVICE

Měsíc leden konečně přinesl
sníh, a tak si děti ze školní družiny JIH při našich vycházkách
do nedalekého parku mohly užívat zimních radovánek v plné
míře. I když sněhové podmínky

HLEDÁ SE YETTI

nebyly vždy dokonalé, sníh se
pod rukama dětí začal měnit
v netradiční stavby. Vidět jsme
mohli sněhuláky, hrady a různé
další výtvory.
Eva Hrdá

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se k nám do
4.C ZŠ Úšovice dostala zpráva, že
se v okolí Mariánských Lázní pohybuje sněžný muž Yetti. Nelenili
jsme a vydali jsme se po jeho stopách. Plnili jsme různé úkoly a za
ně získávali razítka. Nakonec jsme
se dostali k jeho úkrytu. Teď už
každý z nás již ví, jak Yetti opravdu vypadá. Moc jsme se u tohoto
projektu nasmáli a hlavně si hravě procvičili matematiku a vzory
podstatných jmen. Zapojili jsme
i znalosti z vlastivědy, přírodovědy
a hudební výchovy. Nakonec jsme
si sněžného muže i vyrobili.
Zdeňka Matějková
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To vše proto, že se konal oblíbený karneval, na kterém se

Nechyběli tanečky a soutěže,
kterými nás celé dopoledne provázeli kamarád Jirka se šmoulou
Koumákem.
Z očí dětí zářila radost a spokojenost a karneval se všem moc líbil.
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JIŘÍ ZAJÍČEK OSLAVIL JUBILEUM

ALEX KLIER ZVÍTĚZIL NA
TURNAJI V KARLOVÝCH VARECH

Oddíl SKP Hvězda Karlovy
Vary byl pořadatelem 1. kola
Krajské ligy Karlovarského
kraje v judu.

Účast byla napoprvé v letošním
roce opravdu vysoká. Celkem
startovalo 110 mladých borců
z Plzeňského, Ústeckého, Středočeského a Karlovarského
kraje, včetně patnácti mladých
judistů, jež do bojů vyslal Budo
Club Mariánské Lázně. Někteří
se museli vyrovnat s přechodem do vyšší věkové kategorie.

Jiří Zajíček (vpravo) v posilovně TJ Sandow společně s o 14 mladším
Jaroslavem Siegelem.
V neděli 18. února oslavil ve skvělé kondici devadesáté narozeniny
Jiří Zajíček z kulturistického oddílu TJ Sandow Mariánské Lázně.

Se sportem začínal v mládí. Dělal
atletiku, pak volejbal a po vojně
se vrhnul na ragby. Někdy v první
polovině šedesátých let se v Mariánských Lázních dostal mezi
první průkopníky posilování.
Nově vzniklá TJ Sandow se různě
stěhovala po městě, až nakonec
zakotvila v Tyršově ulici, kde sídlí
dosud.
V Sandowu se Jiří Zajíček stal od
roku 1965 pokladníkem a posléze i hospodářem. Rychle vstřebával taje posilování a v roce 1969
zahájil kariéru rozhodčího. Tato
parketa se stala jeho stěžejní.
Vykonával ji přes třicet let. Kromě toho strávil roky v různých
funkcích ve svazových orgánech
(STK, hospodář apod.). V ÚV Svazu kulturistiky pracoval v komisi
rozhodčích a jako ekonom až do
roku 1998.

Samostatnou kapitolou jsou jeho
účasti v rozhodcovském sboru
na významných kulturistických
akcích. Jedenáctkrát „pískal“ MS,
dvakrát ME a patnáctkrát nejrůznější mezinárodní turnaje. Kariéru zakončil v roce 2000 na M ČR v
Plzni. S kulturistikou procestoval

velkou část Evropy a poznal se
pochopitelně se spoustou slavných person. Sám si cení dlouholetého kamarádství s byvšími
borci Bobem Divílkem nebo Jurajem Višným (vzpomínáte na
supermana z filmu Kdo chce zabít Jessii?). K sedmdesátinám má
osobní blahopřání od herce Jiřího
Krampola.

„On je dost velký výkonnostní
rozdíl mezi kategorií mláďat
a mladšími žáky,“ poznamenal
trenér Martin Schuster. „Myslím ale, že to všichni zvládli docela dobře. Co se týká jednotlivých výkonů, tak bych určitě

Za soudcovskou práci byl několikrát vyznamenán: 1977 ve Francii – diplom IFBB, 1986 – bronzová medaile za zásluhy, 1991
– stříbro od předsedy IFBB, 1997
a 2004 – zlatá medaile.

Ačkoliv bral sám pro sebe kulturistiku jako výborný prostředek
k udržování kondice, je obdivuhodná jeho pravidelnost cvičení.
Do posilovny chodí čtyřikrát týdně od roku 1965 až dosud! Vysokou návštěvnost však Zajíček koriguje tím, že v případě parného
léta posilovnu vynechává a chodí
plavat.

vypíchl první místo Alexe Kliera
mezi mladšími žáky do 38 kg. Ke
čtyřem jednoznačným vítězstvím
asi není co dodat. Také druhá
příčka Ondřeje Schustera v mladších žácích do 30 kg je výborná.
Ondra vyhrál čtyři duely a prohrál pouze ve finále s domažlickým Weberem, který je medailistou z loňského Přeboru ČR.“

Ostatní výsledky: mláďata U9
a U11 – 3. Veronika Vlková,
2. Marc Bykovskij, 1. Vasilii Kulyk,
4. Tadeáš Hančin, 1. Marsel Aidarkeev, 2. Šimon Lazur, mladší žáci
U13 do 30 kg - 3. Eliška Vlková,
4. Josef Beneš, do 38 kg - 4. Ondřej Panc, ANC, do 38 kg, do 44 kg
- 1. Nikola Tomanová.
Josef Milota

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Čím se Jiří Zajíček ve svém životě
řídil? Hlavní prý je pohoda, pravidelné cvičení, životospráva a dělat, co člověka baví.

Jirko, všechno nejlepší a ať tě posilování i další záliby pořád těší.

3.3.2018

Sobota

15.00 – 16.30

4.3.2018

Neděle

15.00 – 16.30

10.3.2018

Sobota

14.00 – 15.30

11.3.2018

Neděle

15.00 – 16.30

17.3.2018

Sobota

15.00 – 16.30

18.3.2018

Neděle

15.00 – 16.30

Cena

DOSPĚLÍ

Broušení bruslí:

Josef Milota
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DĚTI DO15 LET

40Kč

20Kč

Po předchozí telefonické domluvě - tel.: +420 722 695 464,
místnost na broušení bruslí se nachází vlevo na chodbě u šaten.
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NEJLEPŠÍ FLORBALISTKY
V KRAJI MAJÍ NA ZŠ JIH

JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
KARLOVARSKÉ OBLASTI
Klub českých turistů Mariánské Lázně a oblast Karlovarský
kraj za finanční podpory města Mariánské Lázně pořádají
20. ročník Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti.
Datum:
Start:
Startovné:
Odměna:

24. března 2018

individuální–dostředná akce probouzejícím
se jarem, zajímavosti cestou i v cíli a okolí
40,- Kč; člen KČT 30,-Kč

V ceně účastnického poplatku pamětní razítko, vstup na setkání
v sále jídelny firmy LB Minerals, s.r.o. ve městě Skalná, pamětní
list, jarní perníček paní Silvy.
Zajímavosti v cíli a okolí:

11. ledna se v Karlových Varech
hrálo krajské finále mladších
florbalistek ročníku narození
2006-2004. Výborné výkony
podaly hráčky ZŠ Jih, když si
v základní skupině poradily
s Ostrovem a Nejdkem a v semifinále se Sokolovem. Vše pak
dokonaly překvapivým vítězstvím nad 1. ZŠ Cheb po remíze
a následných nájezdech. Dostaly se tak mezi 16 nejlepších
týmů ČR.

Skalná – kostel sv. Jana Křtitele - možnost prohlídky, hrad Vildštejn
- možnost pro- hlídky za zvýhodněnou cenu 60 Kč pro účastníky
setkání (hasičské muzeum, královský sál, muzeum hradu,…), seismologická expozice (muzeum zemětřesení) – vstupné dobrovolné,
v městském parku – pomník padlým z 1. SV a další kamenné památky, kaplička na Zelené, minerální pramen (Schönberger Säuerling).
Cíl:

Sál ve Skalné, Tovární 294 (50.1705503N, 12.3695314E) v čase
10.00 až 15.30 hodin
K poslechu a tanci zahraje Martin Velíšek! V cíli lze zakoupit stravenky na občerstvení za 99,- Kč (smažený řízek + domácí bramborový salát)

I starší florbalistky ročníku
narození 2004-2002 chtěly
dosáhnout tohoto úspěchu. To
se jim podařilo 17. ledna na
krajském finále v Chebu, když
po vítězstvích ve skupině nad
Sokolovem a Nejdkem jasně

TRASY: (Turistická mapa KČT č.1 Ašsko a Chebsko)

Ze žel. stanice Nový Drahov po cyklostezce č. 2133 kolem pramene
Věra, úzkokolejky, přes Kateřinu, Zelenou - kolem kapličky Panny
Marie z r. 1860 do Skalné (hrad, muzeum kostel...) - pak zpět do
ulice Tovární - cíl sál LB Minerals (jídelna) - CELKEM 5 km.

1.

2.

3.

Vlakem do stanice Velký Luh - po červené TZ kolem rekreačního rybníka Šmatovka k hlavní silnici, kterou opatr- ně přejdeme a pokračujeme stále po červené mezi domky k rozcestí
(vpravo odbočuje žlutá) - my jdeme rovně do lesa a stále po
červené TZ do Skalné ( hrad, muzeum, kostel..). Z centra jdeme přes hlavní silnici směrem k nádra- ží, odbočíme vlevo do
Tovární ulice - cíl - sál fi. LB Minerals - CELKEM 5 km.

přehrály v semifinále Březovou
a ve finále ZŠ Truhlářská Karlovy
Vary.To vše při celkovém skóre
16 : 1.
Nyní budou svěřenkyně trenérů
Marka Petruše a Jana Čecha bojovat o účast ve finálovém turnaji
šesti nejlepších týmů ČR na kvalifikacích v Praze a Teplicích.

O postupu mezi nejlepších 6 týmů
ČR starších žákyň rozhodl na kvalifikačním turnaji v Praze 23. ledna 2018 jeden jediný gól. Bohužel
v neprospěch florbalistek ze ZŠ
Jih, které po prohře se ZŠ Ruská
Litvínov 2 : 3 a výhře 7 : 3 nad ZŠ
Drtinova Praha, nepostoupily na
závěrečný, finálový turnaj. Skončily tak na 7. místě v ČR.
Marek Petruš

ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD

Z Plesné - žel. stanice - pěšky po modré TZ přes rozcestí U KYSELKY (možno odbočit vpravo k prameni) do Skalné - CELKEM 8 km (prohlídka hradu, muzea, kostela) Z centra přes
hlavní silnici směr nádraží - odbočit vlevo do Tovární ulice
- cíl sál fi. LB Minerals.

Od rozcestníku TZ jdeme po modré kolem koupaliště, podél potoka Sázek k rozcestí U KYSELKY. Zde odbočíme vlevo
a jdeme na německé území k prameni - altánek, ochutnávka.
Vrátíme se zpět na rozcestí a jdeme dále po modré TZ (zároveň i značení NS) lesem a úvozem. Modrá značka pokračuje
vlevo - my odbočíme vpravo dolů po NS a vracíme se horem
zpět ke koupališti. Od koupaliště jdeme opět po modré TZ do
Skalné ( hrad, muzeum, kostel..) Pokračujeme přes hlavní silnici směr nádraží. Odbočíme vlevo do Tovární ulice - cíl sál fi.
LB Minerals. CELKEM 5 km.

Celkem 281 registrovaných
pochodníků se v sobotu 3.února 2018 zúčastnilo 38. ročníku
tradiční zimní turistické akce
„Zimním krajem léčivých vod“.
Od startu na nádraží se vypravili na pěší trasy v délce od 5
do 20 kilometrů.

Každý z účastníků se po komunikacích i v přírodě pohybuje opatrně a na vlastní nebezpečí!!!
Informace:

Zdrávi došli!!!

Milena Kafková,kafkova.milena@seznam.cz,
Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz
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Pro zájemce byla připravena
komentovaná trasa s průvodcem po Mariánských Lázních
a možnost navštívit památník F. Chopina. V cíli v hotelu

Krakonoš se turisté zapojili do
„Stoletého losování“ o hodnotné
ceny. Stoletého proto, že si letos připomínáme stoleté výročí
vzniku naší republiky a zároveň
letos uplyne 130 let od založení
Klubu českých turistů.
Velký díky patří řediteli hotelu Krakonoš
Ing. Richterovi
a ochotnému personálu za zajištění občerstvení a služeb v cíli
pochodu.
Za KČT Mar. Lázně Kafková
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KUŽELKY

Už posedmnácté se mariánskolázeňští příznivci úpolových
sportů sešli v Teplé na turnaji
Pepa Cup, aby si to rozdali v disciplíně, kterou po celý rok vůbec
netrénují a je jim dočista cizí –
v kuželkách.
Osmnáct dospělých karatistů,
judistů a aikidistů hrálo nejprve
soutěž na šedesát hodů, 45 do plných a 15 na dorážku. Prim hráli
tentokrát členové oddílu aikida,
již obsadili první dvě příčky.

Vítězství si poprvé v historii turnaje vybojoval Michal Štefec po
výkonu 263 sražených kuželek,
před Zdeňkem Javorským (260),
jenž triumfoval v letech 2013
a 2015, bronz bral zástupce karate Kamil Špindler (232). Další
dvě příčky pak obsadili trenéři
juda Martin Schuster a Ivan Korol se shodným skóre 230. Lepší
dorážku měl ale Schuster. Jeho
skóre 44 by bral nejeden závodní
kuželkář.
Štefec obdržel kromě jiných cen
i putovní pohár, jenž musí příště
přinést. Na jeho podstavci bude
vedle dosavadních vítězů uvedeno i jeho jméno.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PSI A KONĚ

Na dalších místech se objevili Josef Milota (226), Alexandr Tóth,
Jiří Jiroušek (oba 220), Radomír
Malinovský (212), Karel Tesař
(199), Alena Kóšová (191), Adrián Šiška (184), Miroslav Zolotar
(172), Karla Lhotáková (171),
Petr Škrla (166), Šárka Schusterová (141), Jana Dragojevič
(127) a Petra Šuková (113).

Příměstský tábor PSI A KONĚRK Western Riding Team –
Stáj Velká Hleďsebe a Správa městských sportovišť Mariánské Lázně, p. o. pořádají příměstský tábor pro děti ve věku
od 6 do 16 let.
Tábor se koná od pondělí 9. července do pátku 13. července
2018 ( Vzhledem ke specifickému zaměření tábora je počet míst
omezen. V případě většího zájmu přidáme další termín).

Následný vyřazovací závod na
deset hodů do plných přinesl
jako vždy nějaké překvapení.
Tím největším byl postup Jany
Dragojevič až do semifinále. Tato
závodnice totiž postupně vyřadila Štefce, Malinovského a Korola. Zastavil ji až pozdější vítěz
Špindler, jenž si ve finále poradil
se Schusterem. V repasáži o třetí
místo vyhrál přesvědčivě Milota
nad Škrlou. Jeho 59 sražených
kuželek byl nejlepší výkon na
deset hodů.

Základna: Camp Luxor Velká Hleďsebe - 9 – 17 hodin (po dohodě lze individuálně upravit)

Náplň tábora: Tábor je určen dětem, které mají rády psy
a koně, chtějí se o ně starat a cvičit je. Seznámí se s provozem
stáje, psího útulku a kynologického klubu. Účastní se krmení,
čištění a dalších činností kolem zvířat. Od zkušeného kynologa
se dozví, jak se o pejska starat a dál ho cvičit, aby byl ovladatelný a poslušný.
Osvojí si techniku sedlání a uzdění koně. Zájemci získají teoretické i praktické informace o základech ježdění na koni. Naučí
se koně vodit a ovládat ze země. Práci v kruhové ohradě azákladům přirozené komunikace.

V kategorii mládeže na 30 hodů
byl nejlepší Radek Schuster
(101) před mladším bratrem Ondřejem (95) a Břetislavem (85)
a Janem Milotovými (58). Jejich
zápolení ve vyřazovacím závodě
dopadlo stejně.

Další náplní programu budou sportovní aktivity s využitím
městského bazénu, areálu Prelátova pramene, Sportovního areálu Viktoria a dalších zařízení, která spravuje Správa městských
sportovišť Mariánské Lázně a TJ Sokol Velká Hleďsebe (podle
počasí a nálady).
Účastnit se ho mohou děti od 6 do 16 let.

Nutné vybavení: Pevná přilba s tříbodovým úchytem (může
být i cyklistická), gumáky, pláštěnka, pokrývka hlavy, boty
s hladkou podrážkou, pohodlné dlouhé kalhoty na ježdění, repelent, opalovací krém, láhev na pití a batůžek, úrazové pojištění, průkaz pojištěnce ZP (stačí oboustranná kopie), prohlášení
rodičů o bezinfekčnosti.

Josef Milota

Cena a platební informace: 3 500,- Kč ( v ceně dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim )

Úhradu 1. termínu je třeba provést nejpozději do 30. května
2018 v plné výši na číslo účtu: 107–199 029 0207/0100, variabilní symbol vám sdělíme na základě přijaté přihlášky (do
poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).
Přihlášku naleznete na stránkách www.smsml.cz
Bližší informace na tel. čísle : 736 682 508
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Těšíme se na vás !
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LEGIOVLAK NAVŠTÍVÍ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
připomenout. Legiovlak má tu
výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag,
tajemník projektu Legie 100.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Přehlídka cestovatelských a outdoorových filmů
23.3.2018, 17.30
Městské muzeum Mariánské Lázně
Filmy v hlavním programu jsou:
■■ DugOut

Legiovlak, pojízdné muzeum
na kolejích Československé
obce legionářské, připomíná
100. výročí boje československých legií za samostatný stát.
Souprava historických vagonů,
která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede
do roku 2020 celou Českou
republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá
ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs.
legionářů přepravovaly napříč
Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920.
Připomíná, že vznik Československé republiky stál na životech a odvaze legionářů, kteří
s myšlenkou samostatného
státu Čechů a Slováku bojovali
prakticky po celém světě a na
všech bojištích první světové
války. Jeho březnový program
v roce 2018 zahrnuje následující stanice:

Sekyra. Prales. Dva dobrodruzi a rodinka z Amazonie. Dugout znamená loď vytesaná z jediného kusu kmene. A přesně takovou loď
si vytesali dva dobrodruzi Ben a James. Kam na ní doplujou?
■■ Oči Boha

Řeka Saryjaz láká ty nejlepší kajakáře už od 30. let minulého století. Dobrodruhy, sportovce a blázny, kteří na pomezí Kyrgyzstánu
a Číny mají odvahu vystavit se silnému proudu v kaňonu, aby se na
konci své cesty podívali do očí boha.
■■ Teória šťastia

Poetický filmový příběh o kontrastu lezeckých generací na Slovensku.

Stříbro 15. – 18. 3. 2018
Tachov 20. – 25. 3. 2018

Mar. Lázně 27. 3. – 1. 4. 2018
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Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké
veřejnosti a zaměřuje se především na školní mládež, které je
sto let stará historie poněkud
vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na
které se lze dopředu objednat
prostřednictvím formuláře na
webu www.legiovlak.cz a zamluvit si přesný čas. „V roce,
kdy si připomínáme 100. výročí vzniku naší republiky
a konec jedné z nejstrašnějších
válek všech dob, je návštěva
Legiovlaku ideální příležitostí,
jak si tyto významné události

Expozice Legiovlaku je přístupná
zcela zdarma každý všední den
od 8:00 do 18:00 a o víkendech
a svátcích od 9:00 do 19:00. Komentované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objednávky začínají každý den od 14:00
a opakují se v pravidelných hodinových intervalech.

Každý návštěvník Legiovlaku
může na místě zjistit, jestli měl
legionáře mezi svými předky.
Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie,
dokumenty, vzpomínky i hmotné
předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se
takto podařilo doplnit na 5 000
karet legionářů.

Historické vagony Legiovlaku
jsou zrekonstruovány tak, aby
věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže
přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž
kasárna na kolejích a legionáři se
museli postarat o vše sami a ještě
v pohybu. Běžný příbytek vojáků
představuje tzv. těpluška až pro
30 mužů, která ostře kontrastuje
luxusnímu salonnímu vozu pro
důstojníky a generály. Návštěvníci mohou prohlédnout další vagony ze života legionářů například
vůz polní pošty, nejspolehlivější
prostředek komunikace na celé
tehdejší Sibiři, „létající“ sanitní
vagon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami. Způsob boje
legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po
zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy
s materiálem. V průběhu roku by
se k Legiovlaku měla přidat i zrekonstruovaná parní lokomotiva,
ta ale bohužel na začátku sezóny
ještě není provozuschopná, ač se
na jejím znovuzrození intenzivně
pracuje v plzeňském depu.
Další informace najdete na webu:
www.legiovlak.cz.
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MĚSTSKÉ DIVADLO

■■ MOZART A HAYDN
Pátek 9.3. 2018, 19.30
Společenský dům Casino

Fešáci 50 let! (20.3.2018, 19.30)

Wolfgang Amadeus Mozart –
Symfonie č. 36 C dur „Linecká“
KV 425
Joseph Haydn – Symfonie č. 45 fis
moll „Na odchodnou“ Hob. I/45
Martin Peschík – dirigent
■■ ABONENTNÍ KONCERT ABO 8
Pátek 16.3. 2018, 19.30
Společenský dům Casino

Wolfgang Amadeus Mozart
Divadelní ředitel – předehra KV 486
Koncert pro klavír č. 23 A dur KV 624
Igor Stravinskij
Suita č. 1 a 2 pro malý orchestr
Sergej Prokofjev
Symfonie č. 1 D dur „Klasická“
op. 25
Kristine Ayvasian (Arménie) – klavír (vítězka mezinárodní klavírní
soutěže Broumovská klávesa 2017)
Martin Peschík – dirigent

■■ KONCERT PRO DĚTI A RODIČE
čtvrtek 22.3. 2018, 18.00
Společenský dům Casino

■■ FIGARŮV HUDEBNÍ KOKTEJL

■■ FEŠÁCI 50 LET!

středa, 7.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 230,- 210,- 180,- Kč

úterý, 20.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 230,- 210,- 180,- Kč

■■ NOELLE CHATELET:
ŽENA VLČÍ MÁK

■■ PERLY SVĚTOVÉ OPERETY

Operetní a operní koktejl je namíchaný z árií a duetů

Antonín Dvořák, František Vincent Kramář,
Joseph Haydn, Johann Sebastian
Bach

čtvrtek, 8.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 240,- 210,- 150,- Kč

Jan Mikoláš – dirigent
■■ VELIKONOČNÍ KONCERT

Jarní předplatné - 2. titul

pátek 30.3. 2018, 19.30
Společenský dům Casino

I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!

Wolfgang Amadeus Mozart –
Requiem d moll KV 626

■■ VÍNO, ŽENY A ZPĚV...

Pěvecký sbor Fontána
Mariánské Lázně

středa, 14.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 250,- 230,- 180,- Kč

Karlovarský pěvecký sbor

V programu zazní slavné melodie z oper a operet, ale i populární skladby.

Jan Mikoláš – dirigent

Předprodej vstupenek:
MĚSTSKÉ INFOCENTRUM – dům Chopin, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel. 354 622 474, CK Cup Vital – tel. 354 546 211

■■ BRUNO DRUART: PARFÉM
V PODEZŘENÍ

INFOCENTRUM KOLONÁDA – kolonáda Mariánské Lázně, tel. 354
655 510, na recepcích lázeňských hotelů

a hodinu před začátkem koncertu u večerní pokladny ve Společenském domě Casino

středa, 21.3.2018, 8.30 a 10.30
Městské divadlo
vstupné: 50,- 40,- Kč

Divadlo M Duchcov, režie: Marie a
Milan Petrovští
Školní představení, objednávky na
divadlo.obchodni@kisml.cz,
tel. 777 670 319
■■ JARNÍ KONCERT

■■ PRO TEBE COKOLIV ANEB MATEŘSKÁ LÁSKA NEMÁ HRANICE

pátek, 16.3.2018, 20.20
Městské divadlo Mariánské
Lázně - za oponou
vstupné: 150 Kč

úterý, 27.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 270,-250,-150,- Kč

neděle, 18.3.2018, 15.00
Městské divadlo
vstupné: 80,- 60,- 50,- Kč

Metropolitní divadlo Praha,
režie: Dana Bartůňková
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■■ HODY, HODY, DOPROVODY

■■ PECHAKUCHA NIGHT
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VOL. 16

■■ ČARODĚJNICKÝ UČEŇ

Kristine Ayvasian (Arménie) – klavír

Náhrdelník z perel světové operety
navlékne Trio Harmonie

sobota, 24.3.2018, 15.00
Městské divadlo
vstupné: 100,- 80,- 50,- Kč

Spolek švihák pořádá večer
prezentací osobností z různých
oborů.

Abonentní koncert ABO 8 (16.3. 2018, 19.30)

středa, 21.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 230,-210,-180,- Kč

čtvrtek, 15.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč

Kriminální komedie Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně,
režie: Otakar Zíma

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

Jako host vystoupí Rosťa Fišer z
Plzně, který je od Michala Tučného
k nerozeznání.

Koncert Dechového orchestru mladých a mažoretek ZUŠ F. Chopina
Mariánské Lázně

Divadlo Kalich Praha, režie: Petr
■■ BAREVNÝ SVĚT OPERETY
středa, 28.3.2018, 19.30
Městské divadlo
vstupné: 240,- 220,- 180,- Kč

Procházka oblíbenými operetními melodiemi a skladbami vídeňských mistrů lehké múzy s průvodním slovem v českém, německém
a ruském jazyce.
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BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
„ZAŽIJTE KNIHOVNU
JINAK“

BŘEZEN

Po celý měsíc březen pro vás
bude v prostorách knihovny připraven oblíbený ANTIKVARIÁT.

DATUM

Cena knih a CD: 5 Kč / ks

(lze platit v jakémkoliv oddělení
knihovny, akce slouží pouze pro
prodej knih fondu MK)
1. 3. 2018 od 17,00 hod.
v přednáškové místnosti,
dobrovolné vstupné

Autorské čtení s autogramiádou –
pan Ing. Josef Ondrouch.
■■ TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BALNEOLOGICKÉ KNIHOVNY
5. – 9. 3. 2018

Na vyžádání, s doprovodem knihovnice.
■■ TÝDEN OTEVŘENÝCH SKLADŮ
V ODDĚLENÍ DOSPĚLÝCH
12. – 16. 3. 2018

Ponořte se do jinak nepřístupných
skladů a prohlédněte si vše, co má
knihovna ukryto ve svém fondu.
Termíny prohlídek:
PO – 9-10h, 13-14h, 17-18h,
ÚT – 9-10h, 11-12h, 17-18h,
ST – 13-14h, 15-16h, 17-18h,
ČT – 13-15h,
PÁ – 9-10h, 11-12h, 17-18h

15:00

19:30

Prezident Blaník

Winchester: Sídlo démonů

2. 3.

Prezident Blaník

Winchester: Sídlo démonů

3. 3.

Coco

Rudá volavka

4. 3.

Sněhová královna

Rudá volavka

5. 3.

Připravované akce:

■■ RUSKÉ REVOLUCE 1917

17:00

1. 3.

■■ ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
12. – 16. 3. 2018

6. 3.

Já, Tonya

Noční hra

7. 3.

Tři billboardy…

Noční hra

8. 3.

Lady Bird

Tátova volha

9. 3.

Tátova volha

Tátova volha

Tátova volha

Tátova volha

Tátova volha

Přání smrti

Tátova volha

Přání smrti

10. 3. Včelka Mája: Medové hry

Možnost vrátit všechny vypůjčené
tituly bez pokut za opožděné vrácení (v případě, že bude vráceno
vše ve všech odděleních).

11. 3.

Coco

12. 3.

■■ ČTENÍ NEVYDANÝCH AUTORŮ
15. 3. 2018 od 16,30 hod.
v přednáškové místnosti,
vstup volný

13. 3.

Věčně tvá nevěrná

Tátova volha

14. 3.

Padesát odstínů svobody

Tátova volha

15. 3.

Tlumočník

Tomb Raider

16. 3.

Tlumočník

Tomb Raider

Tomb Raider

Tátova volha

18. 3. Včelka Mája: Medové hry

Tomb Raider

Tátova volha

19. 3.

Tátova volha

Oni 2: Noční kořist

20. 3.

Tátova volha

Oni 2: Noční kořist

21. 3.

Tátova volha

HAMLET

22. 3.

Dej mi své jméno

Tátova volha

17. 3.

Prožijte příjemně strávený podvečer posezením s lidmi, kteří příběhy nejenom čtou, ale také je sami
vytváří.
■■ DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA: VODA A PRAMENY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Pračlověk

Pacific Rim: Povstání

Tátova volha

24. 3.

Králíček Petr

Pacific Rim: Povstání

Pacific Rim: Povstání

25. 3.

Králíček Petr

23. 3.

20. 3. 2018 úterý od 16,00 hod.
v dětském oddělení,
vstup volný

Pacific Rim: Povstání

Pacific Rim: Povstání

26. 3.

Tátova volha

Pacific Rim: Povstání

Pro předškolní děti a mladší žáky
ZŠ.

27. 3.

Tátova volha

Máří Magdaléna

Těšíme se na vás!
Vaše knihovna

29. 3.

28. 3.

RC MORRISON
PROGRAM

Králíček Petr

Tátova volha

Máří Magdaléna

Pacific Rim: Povstání

Ready Player One (české znění)

30. 3.

Králíček Petr

Pacific Rim: Povstání

Ready Player One (české znění)

31. 3.

Sherlock Koumes

Ready Player One (české znění)

Ready Player One (titulky)

DATUM

15:00

17:00

19:30

3/2018

DIVADLO V KINĚ

2D

3D

On-line rezervace vstupenek na www.kinoslavia.cz
Pokladna kina otevřena denně od 14:00 do 20:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

■■ JAZZ BAR - JU JU

■■ COX&VOX + MARRY B

pátek, 16.3. 2018, 21.00
Vstupné: 50 Kč

sobota, 31.3. 2018, 20.00

mix, který kombinuje klasické živé
nástroje s elektronickými zvuky, jehož základ tvoří jazz s prvky drum‘n‘bass, elektroniky či hip-hopu.
■■ ROCK´N´ROLL? NO LIMIT!
pátek, 23.3. 2018, 21.00
Vstupné: 150 Kč

R´N´R večery v ML nekončí! Tentokrát s kapelama:
Arrogant Twins
The Unholy Preachers (unplugged)
Time Shifters

Společná šnůra rock‘n‘rollových
kapel napříč Českou republikou.
Cox&Vox
rock‘n‘roll / Plzeň
Marry B
rock-rock‘n‘roll / Jirkov
■■ VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
neděle, 1.4. 2018, 20.00
Vstupné: 100 Kč

Boží hod velikonoční s kapelou
Kocovina!

Hamlet (21.3.2018, 19.30)

Záznam představení z Národního divadla v Londýně

www.fb.com/klubmorrison/
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PECHAKUCHA SE VRACÍ DO MĚSTSKEHO DIVADLA,
TENTOKRÁT ZA OPONU NA PRKNA, CO ZNAMENAJÍ SVĚT
jevišti. Celý večer se bude odehrávat před železnou oponou, která
váží 2,5 tuny“ uvedla Markéta
Monsportová ze spolku švihák.

PechaKucha [pečakuča:] Nights
je čím dál tím známější projekt,
který spolek švihák pořádá v Mariánských Lázních již 4 rokem.
Konal se na 15 různých místech
a vystoupilo na něm přes 150
prezentujících ze všech možných
oborů.
Pravidelný návštěvník PechaKucha Nights mohl zavítat do běžně
přístupných prostor Anglikánské
kaple či Kina Slavia, stejně tak
mohl probádat místa, která jsou
již několik let uzavřená. Dosud
šlo především o kdysi věhlasnou

kavárnu Panorama nebo kousek
pod ní stojící bývalou dětskou léčebnu Miramonte.

V pátek 16.března 2018 se vrací do Městského divadla, které
budou mít návštěvníci možnost
vidět z jiné perspektivy, než jsou
zvyklí. „Měla jsem několikrát
možnost pohybovat v zákulisí
divadla a tento prostor mě vždy
fascinoval. Uspořádat zde PechaKuchu se nabízel. Jsme rádi, že
díky vstřícnosti provozovatele
a personálu divadla, můžeme 16.
PechaKuchu uskutečnit právě na

Výběr prezentujících je tentokrát
hodně zaměřen na múzické umění a film, ale návštěvníci se dozví
také něco o sportovních a sociálních aktivitách a výtvarném umění. Vystoupí například scénárista
a režisér Benjamin Tuček (seriály
Svět pod hlavou, či Kancelář Blaník, celovečerní filmy Děvčátko,
Polski film, Protektor, dokumenty Plán, Tantra a mnoho dalších),
který letos uvede svůj nový sci-fi
film Mars a stal se spolumajitelem
nákladní lodi Altenburg. Psaním
scénářů, ale i tvorbou komiksů se
zabývá i další prezentující Vojtěch
Mašek, duchovní otec fenoménu
Recykliteratura. Hudební publicistice se věnuje Pavel Klusák z Rádia
Wave, který se postará i následnou afterpárty. Svou malířskou
tvorbu představí bubeník z kapely
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Nauzea Orchestra David Kolovratník, scénografií a textilnímu návrhářství se věnují Anna Štěpánková
a Tereza Rosalie Kladošová. Své
aktivity představí zástupci blogu
“Zasetykytary”, což je vzdělávací
platforma pro kytaristy a basáky.
Další prezentující Hannah Saleh
a Lukáš Havlena vytvářejí Průvodce zbytkem republiky, který
je českou odnoží světově známého a populárního průvodce VICE.
Svou účast také přislíbil Martin
Kontra, editor časopisu Respekt
a vášnivý cyklista, který stál v roce
2010 za vznikem Bajkazylu - sítě
multifunkčních bodů pro podporu
městské cyklistiky a oživení pražských ulic.

Celkem vystoupí víc jak deset prezentujících, každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků
a každý z nich může komentovat
na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40
vteřin ho tak dělí od nástupu jeho
následovníka.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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@marianskelazne.cz

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA

354 922 111

www.muml.cz
www.marianskelazne.cz

Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE

Elektrika

840 850 860

VELIKOST

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nemocnice Mariánské Lázně
354 474 261

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov v Plané
374 718 183

CENA

1 Strana

V případě zájmu o placenou inzerci piště na email:
zpravodaj@marianskelazne.cz.

Březnové tipy z Asklepionu
MAriánské lázně
Asklepion phytoMer CluB
odMěňujeMe vás zA věrnost
Staňte se členem Asklepion Phytomer klubu
v Mariánských Lázních a získejte skvělé dárky
v hodnotě přes 4000 Kč a perfektní pleť
s mořskou kosmetikou!
BezBolestná plAzMAterApie A podporA růstu
vlAsů injektoreM u225
Dopřejte své pleti i vlasům tu nejlepší péči a omlazení
výživným koktejlem z vlastní krevní plazmy v březnu
již od 5800 Kč.
plAstikA víček jen zA 9 900 kč
Pouze 9 900 Kč zaplatíte v Asklepionu za plastickou
operaci horních nebo dolních víček v průběhu března.

Asklepion - laser and Asthetic Medicine, Mariánské lázně, www.asklepion.cz
Hotel Pacifik, Míroví nám. 104, +420 354 651 860 | Hotel Centrální Lázně, Goethovo nám. 16/1, +420 354 635 001

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 3, číslo 3; Evidováno pod MK ČR 22342
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary
Uzávěrka příštího čísla: 15.3. 2018; Uzávěrka inzerce: 15.3. 2018 Email: zpravodaj@marianskelazne.cz
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