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čas Vánoc a konce roku - čas zvolnit a bilancovat RADNICE

Vážení
spoluobčané,
dovolte mi tento
úvodník začít poněkud netradičně,
a to malou rekapitulací. V říjnu
se uskutečnily komunální volby a nejvíc hlasů od voličů
získala Česká pirátská strana, 22,49 %,
a tak má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 6 mandátů. Druhé skončilo
s 5 mandáty hnutí ANO 2011, kterému
dalo svůj hlas 22,44 % lidí. Občanská
demokratická strana získala 13,27 %
hlasů a v zastupitelstvu usednou 3 její
zastupitelé. Po dvou mandátech je pak
v zastupitelstvu zastoupena Změna pro
Mariánské Lázně, Komunistická strana
Čech a Moravy a „MĚSTO SOBĚ”. Jeden
mandát připadl Volbě pro lidi. Jak jsem
vás už informoval v listopadovém čísle,
ke Krajskému soudu v Plzni byla podána stížnost na průběh voleb v Mariánských Lázních. Na začátku listopadu
nám soud potvrdil, že volby proběhly
v pořádku. Až teprve poté mohl být
spuštěn administrativní proces svolání
ustavujícího zasedání zastupitelstva. To
se uskutečnilo v pondělí 19. 11. 2018
v Zrcadlovém sále Společenského domu
Casino. Na programu bylo složení slibu
zvolených zastupitelů, stanovení počtu
uvolněných funkcí (tedy těch, které budou zvolení zastupitelé vykonávat na
plný úvazek a za mzdu), volba starosty,
prvního a druhé místostarosty, došlo
také na volbu členů rady města, členů
kontrolního výboru a nakonec členů finančního výboru. Od zastupitelů jsem
opět získal důvěru a budu tedy i nadále
zastávat post starosty. Prvním místostarostou byl zvolen Zdeněk Král (ODS)
a druhým místostarostou Miloslav Pelc
(Změna). Na zbývající čtyři neuvolněné
posty rady města byli zvoleni Vladimír
Kajlík (ODS), Zbyněk Martínek (VPL),
Josef Pavlovic (Piráti) a Karolina Vejmělková (Piráti).
V tuto chvíli dokončujeme koaliční
programové prohlášení, se kterým vás
samozřejmě podrobněji seznámíme
v některém z příštích vydání. Věřím ve
spolupráci nejen s koaličními partnery,
protože v povolebních jednáních rezonovala ze všech stran hodně podobná
témata, jen možná pojímaná trochu z jiného úhlu pohledu. Jsem si skoro jist, že
ve velké části důležitých témat najdeme
shodu napříč celým zastupitelstvem.
S časovým odstupem a chladnější hla-

vou se obvykle většina věcí jeví v jiném
světle a myslím si, že pohled na ně v průběhu času přehodnotí většina zastupitelů. Nechtěl bych, abychom si „hráli“ na
koalici a opozici. Chtěl bych, abychom se
shodli na všem, co je pro město a život
v něm důležité a prospěšné.
Rád bych zmínil, že i nadále budou pokračovat kávy se starostou, a to každé
první pondělí v měsíci. Chtěl bych zachovat oba formáty - osobní setkání
i přenos na Facebooku.
Už se stalo tradicí, že úvodní slovo uzavírám pozvánkou na pár kulturních
akcí. Hned na 1. prosince je nachystaná
speciální adventní prohlídka města. Začne v 17 hodin a kdo ji nestihne, může ji
absolvovat ještě 8. prosince. V kulturním
kalendáři navíc najdete i další tématicky
zaměřené prohlídky města. Kdo má rád
jazz a chce se naladit na sváteční notu,
měl by dorazit 5. prosince v 19.30 hodin do Městského divadla Mariánské
Lázně. Konat se zde bude předvánoční
setkání kapely Dixieland Planá. Milovníci hudby budou mít na výběr z několika
zajímavých akcí i 7. prosince. V Clubu na
Dvorku vystoupí od 20 hodin kapela Sto
zvířat. Ve Společenském domě Casino si
posluchači připomenou významné jubileum světoznámého jazzového trumpetisty Laca Décziho. Hudba 50. a 60. let
v podání kapely The Shower pak od 21
hodin rozparádí Rockový klub Morrison.
Od čtvrtka 6. do neděle 9. prosince bude
žít mariánskolázeňská kolonáda 13. vánočním trhem. Samozřejmostí budou
prodejní stánky a ukázky řemesel. Návštěvníci budou mít možnost nakoupit
vánoční dárky, ochutnat různé speciality, svařené víno, punče, horkou medovinu a další dobroty. Organizátoři nachystali i letos divácky zajímavý program pro
všechny věkové skupiny. Během čtyř
dnů se na kolonádě vystřídá řada zpěváků, hudebníků, tanečníků, divadelníků
a akrobatů. Pro dětské návštěvníky bude
navíc zdarma k dispozici kolotoč a v odpoledních hodinách výtvarná dílna. I letos se Mariánské Lázně připojí k celorepublikové akci Česko zpívá koledy, která
se tentokrát uskuteční 12. prosince. Zazpívat koledy si lidé mohou přijít k betlému u hotelu Krakonoš a sraz je v 17.45
hodin. ČajoKrásné Vánoce s alternativní
tržnicí, tak se jmenuje celodenní vánoční
trh se živou hudbou na kolonádě, který
se chystá na 16. prosince. Zájemci se
přesvědčí, že je možné si užít Vánoce bez
masa. Mimo čaje, svařáku se zázvorem,
hudebních a divadelních zážitků bude

na místě i několik stánků se zajímavými
pochoutkami. Vánoční koncert souboru
Marjánek se v Anglikánském kostele
bude konat 23. prosince od 14.30 hodin.
Na návštěvníky bude čekat pestré vánoční pásmo plné vánočních koled a zvyků.
Na začátku programu zazní vánoční píseň a přijdou bíle oblečené Barborky.
Na zlobivé děti si posvítí Lucie a pak
přijde na řadu pásmo s názvem Cesta
k Betlému. Na závěr Marjánek zazpívá
několik chodských koled. Po vystoupení
bude navíc připravena malá ochutnávka
vánočního cukroví a chybět nemůže ani
svařené víno, které provoní celý kostel.
Vybral jsem opět jen několik akcí, u nás
ve městě se jich ale koná i v prosinci celá
řada. Jejich kompletní výpis najdete na
webu www.marianskelazne.cz.
Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil
s přáním příjemného prožití vánočních
svátků. Přeji vám, abyste si užili klidné
sváteční dny s těmi, které máte rádi.
Abyste - pokud vám to zaměstnání dovolí - zvolnili pracovní tempo a vychutnávali si to, co je vám příjemné. Do nového
roku pak vstupte ideálně pravou nohou.
A nezáleží, zda to bude na Nový rok či
2. ledna. Abraham Lincoln prý řekl, že
většina lidí je tak šťastná, jak šťastná
se rozhodla být. Věřím, že je na tom kus
pravdy, a tak bych vám rád úplně na závěr popřál, abyste se v následujícím roce
rozhodli být opravdu šťastní.

Část úřadu je
přestěhována
do objektu Terezián
strana 2

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie
informuje
strana 2

SPORT
Milota vybojoval
„Šumavský kufr“
strana 10

KULTURA
13. Mariánskolázeňský
vánoční trh
strana 17

Váš starosta

Nadnárodní sériová nominace
Velkých lázní Evropy na
Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO má nové logo

Nominace The Great Spas of Europe, jejíž jsou Mariánské Lázně
součástí, má novou korporátní
identitu a slovní značku/ochrannou známku.
Tato značka byla odsouhlasena
starostenskou skupinou na setkání

v Praze na Ministerstvu kultury ČR.
Tato značka nahrazuje dosavadní
logo s vodní tématikou.
Ing. arch. Vojtěch Franta

uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství,
cestovního ruchu a UNESCO

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15.12.2018.
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MĚSTSKÁ POLICIE

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
OD ROKU 2019 JINAK

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

V minulosti Město Mariánské
Lázně položilo základní kámen
krásné společenské tradici, kdy
prostřednictvím organizace, která je dnes známa pod názvem Senioři České republiky, z.s., každý
rok blahopřeje svým občanům,
kteří dosáhli významného životního jubilea.
V roce 2018 vešlo v platnost tzv.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou
GDPR, které v současné době
Městu Mariánské Lázně již neumožňuje dlouhodobě zavedený
způsob nakládání a předávání informací o občanech města, kteří
dosáhli životního jubilea.
I přes tyto legislativní překážky,
má Město Mariánské Lázně zájem i nadále tuto tradici zachovat.
Po dohodě se spolupracující organizací Senioři České republiky,

z.s. bude Město Mariánské Lázně
v pozměněné formě, i v následujících letech, pokračovat v předávání blahopřání s vyjádřením poděkování občanům, kteří oslavují
životní jubilea.
Pokud tedy máte ve své rodině,
v okruhu svých známých, přátel
nebo znáte ve svém okolí občana Mariánských Lázní, který se
v roce 2019 dožívá významného
životního jubilea (75,80,85,90
a více let) a máte zájem, aby se
i Město Mariánské Lázně, prostřednictvím organizace Senioři
České republiky, z.s. připojilo se
svým blahopřáním, tak se prosím obraťte na adresu: Senioři
České republiky, z. s., Hlavní 314/29, Mariánské Lázně
(Klub seniorů). Zde získáte
další potřebné informace.
Mgr. Roman Nováček
vedoucí odboru sociálních věcí.

V týdnu od 5. do 9.11.2018 proběhlo stěhování některých odborů městského úřadu včetně vedení města do náhradních prostor
objektu Terezián - adresa Ruská
74/14. Stěhování z budovy rad-

nice je jedním z nutných kroků
vedoucích k její rekonstrukci.
Výčet stěhovaných odborů a jejich rozmístění si můžete přečíst
v následující tabulce.
Starosta

• 18.10.2018 – denní

V odpoledních hodinách prováděla hlídka MP kontrolní činnost
v ulici Dobrovského, kde na nedaleké lesní cestě zaznamenala
motorové vozidlo a dvojici mužů,
kteří zde nakládali dřevo do vozíku. Hlídce uvedli, že mají povolení od lesního hospodáře. Po
ztotožnění mužů, bylo u lesního
hospodáře ověřeno, zda se jejich
tvrzení zakládá na pravdě.
Po učinění všech nezbytných kroků bylo zjištěno, že je vše v pořádku.

• 23.10.2018 – denní

V dopoledních hodinách přijal
operační městské policie občanské upozornění na skutečnost, že
na stanovišti kočárové dopravy
na Mírovém náměstí jeden z koňů
padl k zemi a oznamovatelka má
obavu o jeho zdraví.
Při příjezdu hlídky na místo, byl
již kůň na nohách.
Hlídka na místě provedla ztotožnění vozky koňského povozu
včetně svědků a celá událost byla
následně předána na Krajskou
veterinární správu Karlovy Vary
k posouzení.

Část úřadu je přestěhována
do objektu Terezián
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• 23.10.2018 - denní

V odpoledních hodinách prováděla hlídka MP usměrňování provozu do příjezdu odtahové služby
v ul. Okružní, kde řidič osobního

vozidla Audi nezvládl řízení a sjel
do příkopu. Při této nešťastné
události nedošlo k žádnému zranění osob, ani k jiným dalším škodám na majetku.

• 01.11.2018 – denní

V dnešních ranních hodinách
hlídka městské policie za pomoci
světelných a akustických signálů
(maják) zastavila řidiče sanitního
vozu v ulici Plzeňská na základě
důvodného podezření, že je tento
řidič pod vlivem alkoholu.
Po zjištění totožnosti řidiče, byla
na místo přivolaná hlídka Policie
ČR, která orientační dechovou
zkouškou u muže zjistila hodnotu
1,9 ‰.
Celou záležitost si následně převzala k dořešení Policie ČR.

• 12.11.2018 – denní

V 09:40 hod. přijal operační MP
telefonickou žádost o spolupráci od OO PČR ML ve smyslu
pátrání po pohřešované osobě.
Sloužící hlídka MP se dle pokynů
dostavila na Nádražní náměstí,
kde získala podrobné informace
o pohřešovaném chlapci ve věku
14-ti let.
Během této pátrací akce strážníci nalezli hledaného chlapce,
který šel po chodníku nedaleko
čerpací stanice MOL. Chlapec byl
převezen na OO PČR ML, kde byl
předán Policii.
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BURNING SECRET
Nic tajného, jde o název filmu,
jehož některé interiéry a exteriéry se točily v městě a okolí
v zimě 1988.
Točila tehdy televize Bayerischer
Rundfunk (BR) filmovou adaptaci podle knihy Stefana Zweiga
"Brennendes Geheimnis". Hlavními postavami byli populární
herci Faye Dunaway(ová) a Klaus
Maria Brandauer. Točilo se hlavně na Esplanade, kde byl i štáb
filmu. Pak v okolí (louka pod
hotelem, rozhledna, železniční
zastávka v Perninku aj.). Někteří občané si zahráli v komparsu

Cenu hejtmanky si odnesl
patriot z Mariánských Lázní

např. jako hosté hotelu. Televize BR několikrát film vysílala.
Otištěné obrázky jsou pracovní,
z natáčení. Vozili je po zpracování z laboratoří sem do štábu na
posouzení. Některé obrázky se
mi podařilo získat. Podrobnosti
k filmu, i film, lze najít na internetu, zadáním názvu. Pro zajímavost některé další filmy, v městě
zčásti točené. Hudba z Marsu
(produkce ČSR, 1955), Hráč (koprodukce SSSR/ČSSR, 1972),
Výstřely v Mariánských Lázních
(koprodukce NDR/ČSSR, 1973).
Václav Kohout

Hlavní představitelé Faye Dunaway(ová) a Klaus Maria Brandauer.
(Pracovní záběr BR, sbírka Václav Kohout)

Představitel dětské role David Eberts. (Pracovní záběr BR, sbírka Václav Kohout)

Tak bylo filmově upraveno prostranství před hotelem. Vpředu vidíme zdviženou klapku,
bude se točit naostro. (Pracovní záběr BR, sbírka Václav Kohout)

Dodatek: Film je možno najít na internetu, dokonce vícekrát. Pozor,
jsou však i jiné filmy stejného názvu. Např. v Bingu nutno zadat burning secret 1988, pak přepnout na Videa, na stránce je pak příkladně
k nalezení verze rusky namluvená, délka 1 h 40 min.
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V městském kulturním domě
v Sokolově se 8. listopadu oceňovali aktivní senioři. Akce se
konala pod záštitou hejtmanky
Jany Mračkové Vildumetzové.
Nominováno bylo celkem 26
osob starších 60 let. Tři z nich
získali titul „Senior roku 2018“,
pět obdrželo speciální cenu
hejtmanky Karlovarského kraje. Jedním z pěti oceněných byl
i patriot Mariánských Lázní
pan Václav Větrovský, dlouholetý novinář, který mimo jiné
stál např. u zrodu Mariánskolázeňských listů.
Anketa Senior roku má veřejnosti ukázat, že život v důchodovém věku rozhodně nekončí, čehož je pan Větrovský
nezpochybnitelným důkazem.
Ve svých 87 letech udivuje stále velmi aktivním životem, a to
i přes mnohé zdravotní problémy. Podílí se na kulturním životě ve městě (aktivně i pasivně),
stále žije novinařinou, přispívá
do místních, krajských i celostátních plátků a do Českého
rozhlasu. Nechyběl ani v TV seniorských „Barvách života“. Cíleně propaguje Mariánské Lázně
i Karlovarský kraj. Svoje znalosti a zkušenosti šíří dál, předává
je mladším generacím, ale neza-

pomíná také na své vrstevníky,
jimž je každodenně oporou. Pro
seniory z Mariánskolázeňska
organizuje nejen společné posezení u kávy či dobrého oběda
v mariánskolázeňských hotelích, ale také poznávací zájezdy.
Není pouze zdatným pořadatelem a bavičem, umí být i velice
dobrým fundraiserem a na výlety sehnat peníze v takové výši,
aby byly přístupné i pro seniory
s nízkým příjmem. Učí seniory
překonávat překážky spojené se
stářím, sám jim jde příkladem
svou fyzickou i psychickou aktivitou. Jeho motivační formulí
je „vy sami nevíte, co dokážete“ a jeho osobním heslem „Nic
není nemožné“.
Společně s hejtmankou přijeli
ocenit výherce náměstek Petr
Kubis a členové rady Karlovarského kraje. Pogratulovat
a předat dary panu Větrovskému přijel i zástupce Mariánských Lázní, místostarosta Luděk Nosek. Programem
provázel zpěvák a moderátor
Vladislav Hron, který svým
zpěvem roztančil početné publikum. Po udělení cen se hudebního programu ujal Sokolovský
taneční orchestr.
Miroslava Tlučhořová

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • PROSINEC 2018
OBČANÉ

Mariánské lázně hostily
zástupce mateřských center
ze širokého okolí

Intervizní setkání zástupců neziskových organizací, mateřských
a rodinných center z Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje
a s pracovníky národní zastřešující
organizace Síť pro rodinu a jejích
odborníků proběhlo v Mariánských Lázních v hotelu Krakonoš
o víkendu 2.-4.11.2018. Hlavním
tématem setkání byl marketing
neziskových organizací a tvorba
videí pro propagaci center. Doplňkovými tématy byly marketing na internetu, fundraising,
získávání dotací a v neposlední
řadě výměna zkušeností mezi
jednotlivými účastníky. Jednalo
se o první setkání tohoto typu na
půdě Karlovarského kraje.
V rámci mariánskolázeňského setkání byla účastníkům intervize

psychiatrie v nemocnici

nabídnuta nejen vzdělávací činnost, ale také prohlídka prostor
pořádající organizace Domečku
z Vrbiček, relaxace a pohoda vč.
miniwellness (bazén, solná jeskyně, sauna, gastronomické zážitky),
která k Mariánským Lázním patří.
Setkání jim umožnilo poznat historické i současné krásy města.
Všichni účastníci obdrželi dárkové balíčky s propagačními materiály a předměty města Mariánské Lázně, RKC Domeček ML, z.s.,
tradičními lázeňskými oplatkami
a volnými vstupy do Parku Boheminium. Akci podpořil také hotel
SwissHouse, který pro všechny
zúčastněné připravil saunový rituál a vynikající večeři.

Miroslava Tlučhořová

NOVÝ CHODNÍK NA VOŘE

Když jsem na netu zahlédl zmínku o dni otevřených dveří psychiatrické ambulance v nemocnici Mariánské Lázně, nepřečetl
jsem si ji pozorně a mylně jsem
se domníval, že jde o ordinaci
novou. A protože mě vždy potěší,
když v Mariánkách něco nového
vznikne, vypravil jsem se tam.
Také proto, že městské nemocnici fandím a jako snad většina
místních si přeji, aby nám zůstala
a fungovala. Klidně se obejdu bez
další budovy ve tvaru teploměru,
kterou nám kdysi sliboval doktor Šmucler, stačí, když zůstanou
v provozu historické prostory.
Nemocnice do Mariánek rozhodně patří. Abyste se dostali
do psychiatrické ambulance, je
třeba celou budovu obejít, vchod
je zezadu. Pár schůdků, malá
čekárna, za ní malá místnost sestry Ludmily Kroftové, ze které

se již dostanete k lékařce MUDr.
Věře Vobořilové. Ona i její sestra (zdravotní) jsou milé, krásné
a příjemné, stejně jako prostředí,
ve kterém se pacientům věnují.
MUDr. Vobořilová nastoupila do
nově zřízené nemocniční ambulance v roce 2016, kdy sem přišla z Fakultní nemocnice v Plzni,
kde dál přednáší na Univerzitě
třetího věku. V dnešní náročné
době lze předpokládat, že pomoc
psychiatra budou dříve či později
potřebovat mnozí z nás, takže je
dobře, že nám ji naše nemocnice
nabízí. U MUDr. Vobořilové budeme určitě v dobrých rukou. Bylo
mi u ní tak fajn, že se snad těším,
až mi začne „strašit ve věži“. A nebojte se, svěrací kazajku nepoužívá. Objednat se můžete na č. 354
474 266.
Ivan Coufalík

Dovoluji si touto cestou
poděkovat firmě:
Herbert Vaněk
Provozovna č. 11 - Klíčovna
Nádražní náměstí 284
Mariánské Lázně 353 01
Velké díky a uznání pro pana
Vaňka a dalším, a to zejména za
to, že po tom, co jsem se ocitla ve
velmi svízelné situaci, kdy jsem

musela nechat zhotovit náhradní
klíče pro dvacet partají, neváhal,
a v nejkratší, možné době se osobně podílel na pomoci a zhotovení.
Oceňuji, zejména jeho ochotu
a osobní přístup, i přes to, že je
zavalen další prací.
Což se již dnes vidí zřídka.
Děkuji

poděkování

Nový chodník vzniknul v Úšovicích za Černým mostem, v ulici
vedoucí k sídlišti Vora. Potěšil
i maminku s kočárkem, která
neskrývala svou radost, že se již
nebude muset proplétat mezi
auty. Také pro děti jdoucí do školy
bude cesta mnohem bezpečnější.
Kéž by však práce v této oblast
neskončily a na nové dílo navázal

v ulici "Na Voře dole" chodník, na
kterém nebudou překážet sloupy
uprostřed, jak je tomu nyní. A řidiči by velmi uvítali nový, rovný
povrch silnice souběžné s tratí,
směrem k ulici "U Mlékárny".
Ostatně překvapilo mě, že tato komunikace nemá žádný název.

Mgr. Studničková Helena Barbora

komunální volby - poděkování

Ivan Coufalík
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Letošní komunální volby zajišťovala paní Ježková z odboru dopravy a vnitřních věcí.
Vždy
usměvavá,
ochotná
poradit, zajistit potřebné...

Spolupráce s ní byla velmi
příjemná. Městskému úřadu
a nám občanům přeji hodně
takových pracovníků.
Bohumila Fantyšová
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král valčíků
v mariánských lázních
Mnoho slavných osobností navštívilo v minulosti naše krásné město a o mnohých z nich
to, bohužel, netušíme.
Je proto velmi dobře,
že 25. října přibyla
na domě Villa Newa
(Ruská 124) pamětní
deska, dílo paní Ivany
Skurkové, připomínající, že tam roku 1891
bydlel a koncertoval
Johann Strauss mladší, král valčíků a operety. Šani, jak se mu

Mariánky M. Horníčka
Mariánky M. Horníčka

přezdívalo, navštívil Mariánky
dvakrát. Poprvé přijel 18. července 1890 na několikatýdenní pobyt do
hotelu Casino (nyní
Falkensteiner). Příští rok přijel 5. srpna
se svou třetí ženou
Adélou a dcerou Alicí a tentokrát bydleli
v 1. patře vily Něva. Až
půjdete kolem, věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku.
Ivan Coufalík

přednáška v knihovně

pod 1.

V mariánskolázeňském Městském muzeu ožily v neděli 11. listopadu vzpomínky
na Miroslava Horníčka. Vzpomínkové setkání ke 100. výročí Mistrova narození bylo
důstojné. Zejména citáty z brožury o Miroslavu Horníčkovi, kterou napsal jeho dlouholetý přítel, pan Rudolf Tomšů potěšily milovníky Horníčkova díla.

v mariánskolázeňském Městském muzeu ožily v neděli 11. listopadu vzpomínky na Miroslava Horníčka. Vzpomínkové setkání ke 100. výročí Mistrova narození
bylo důstojné. Zejména citáty z brožury o Miroslavu Horníčkovi, kterou napsal jeho dlouholetý přítel, pan Rudolf Tomšů potěšily milovníky Horníčkova díla

Velmi zajímavá přednáška Ing. Josefa Ondroucha ke 100. výročí vzniku Československé republiky, se
spoustou i málo známých informací,
se uskutečnila v Městské knihovně 25. října. Prostor pro dotazy či
vlastní názor dostali také přítomní
návštěvníci, takže se rozproudila
chvílemi až divoká diskuse, jejíž
průběh pevnou rukou usměrňova-

la ředitelka knihovny Ing. Kristína
Trollerová. Údajům o zakladatelích
a okolnostech vzniku Československa je sice, zejména v letošním roce
kulatého výročí, věnována značná
pozornost, přesto se lze dozvědět
i něco nového. Je dobře, že nám to
Městská knihovna umožnila.

Vaška Neckáře zná každý. Známe
a máme rádi jeho písničky, možná
jsme ale nevěděli, kolik je mu let.
Po 20. říjnu, kdy se v hotelu Cristal
uskutečnil jeho velkolepý narozeninový koncert, už si budeme pamatovat, že mu letos bylo 75. Stovky
diváků byly přítomny v kongresové
hale hotelu, mnoho dalších sledo-

valo vystoupení na obří obrazovce
před hotelem. Po koncertu rozzářil
oblohu úžasný ohňostroj, pak následovala autogramiáda, kde každý
zájemce získal zpěvákův podpis.
Děkujeme za krásný večer, přejeme
do dalších let pevné zdraví a těšíme
se na další desky i vystoupení.

Pan Rudolf Tomšů si rozumí s hercem, spisovatelem, dramatikem, režisérem,
výtvarníkem Miroslavem Horníčkem dosud. Busta byla vytvořena mariánskolázeňským
pan Rudolf Tomšů si rozumí s hercem, spisovatelem, dramatikem, režisérem, výtvarníkem ….. Miroslavem Horníčkem dosud. busta byla vytvořena
sochařem Vítězslavem Eiblem. Z gramofonové desky jsme poslouchali vyprávění M.
mariánskolázeňským sochařem Vítězslavem Eiblem. Z gramofonové desky jsme poslouchali vyprávění M. Horníčka a viděli jsme jej v krátkém filmu pana
Tomšů.
Horníčka a viděli jsme jej v krátkém filmu pana Tomšů.

Ivan Coufalík

václav neckář má 75

Agilní milovníci Horníčkova díla ředitel Městského muzea M. Bartoš, Rudolf Tomšů, MuDr. Pavel Knára (majitel sádrové busty) a Jaroslav Kučera (bývalý
ředitel lázeňského domu Svoboda, kde Miroslav Horníček pravidelně pobýval).

Agilní milovníci Horníčkova díla ředitel Městského muzea M. Bartoš, Rudolf Tomšů,
MuDr. Pavel Knára (majitel sádrové busty) a Jaroslav Kučera (bývalý ředitel lázeňského
domu Svoboda, kde Miroslav Horníček pravidelně pobýval).

fotosloupec Václav Větrovský

Václav Větrovský

Ivan Coufalík
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Návštěva AWO
u Farní charity ML

polívkobraní

K pojmům vinobraní a trnkobraní přibylo nově ještě POLÍVKOBRANÍ. Poprvé jsme je mohli
navštívit v neděli 11. listopadu
na mariánskolázeňské kolonádě. Po pošmourném ránu se počasí umoudřilo a příchozí si zde
mohli užít nádherný podzimní
den. Spousta stánků s bohatou
nabídkou nejen polévek, ale
rozličných pokrmů, lahůdek,

laskominek a nápojů uspokojila
jistě každého příchozího, který
neměl hluboko do kapsy. K tomu
hráli výborní muzikanti a panovala dobrá nálada. Co víc si přát?
Aby se Svatomartinské polívkobraní opakovalo i za rok. Těšíme se a děkujeme pořadatelům
i všem aktivním účastníkům.
Ivan Coufalík

ochutnávka čajů

Mariánskolázeňská charita pomáhá potřebným a proto velmi uvítala ložní prádlo a zimní oblečení, které jí přivezli
z Německa dobrovolníci AWO
(Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt Bad Doberan),
společnosti, která provozuje
domy pro seniory, mateřské
školky, poradenské soc. služby
a pořádá letní tábory pro děti.
Spolupráce probíhá již od roku
1995. Od roku 1998 jezdí děti
z ML a okolí jezdí pravidelné
tábory, kde s německými dětmi a za podpory Tandemu (org.

Česko- německé spolupráce)
tráví 14 dní v Meklenbursku.
Nyní zde bylo od 28. 10. do 1.
11. sedm aktivistů, spolu s vedoucí dobrovolníků paní Ingrid
Richau a ředitelkou AWO paní
Kathrin Polz. 31. října se na
faře setkali s ředitelkou místní
charity paní Ritou Urbanovou,
bývalým starostou Zdeňkem
Králem a několika zdejšími
farníky. Příjemné posezení při
dobré kávě a pohoštění bylo
malou odměnou za jejich záslužnou činnost.
Ivan Coufalík

100. výročí vzniku Československé republiky uctili místní
skauti 28. října 2018 vysazením Stromu republiky, nedaleko
Chopinova památníku. Je to již 3.
lípa, kterou skauti v Mariánkách
zasadili. První z nich, zasazená
28. 10. 1968, byla v roce 1971
vyvrácena, jako nepohodlná
tehdejšímu režimu. Druhá lípa,

zasazená roku 1990 se košatí
u Rudolfova pramene. Doufejme, že tam vydrží ještě dlouhá
léta, a stejně i ta letos zasazená.
Snad se již nevrátí doba, kdy by
náš národní strom zase někomu
vadil, a lípy budou pouze přibývat. Záleží to na každém z nás!

strom republiky

Kdo minul ve středu 14. listopadu poutač „Dnes ochutnávka
čajů“ před květinářstvím Jany
bez povšimnutí, zaváhal. Informace o této akci byla již několik
dní předtím na sociální síti, takže čajomilci si datum poznačili
v diáři a těšili se na ni. Toto květinářství je oázou klidu a pohody.
Je jedním z mála obchodů, které
v Mariánkách ještě zbývají, které přežily vznik supermarketů.
Krásné, voňavé prostředí, bohatá
nabídka nejen květin, ale také širokého sortimentu věcí k užitku
i pro potěšení. Milé prodavačky
(ne podavačky), které se kupu-

jícím věnují a dovedou poradit.
A také čaje společnosti Basilur
Tea Export, zpracovávající čaj na
území Srí Lanky, která dnes vyváží přes 550 produktů do 75 zemí
světa. Sympatické je, že Basilur
ze svých zisků významně podporuje růst životní úrovně na ostrově. Pan Ivo Sedláček, z firmy dovážející tyto skvělé čaje k nám,
některé z nich účastníkům
ochutnávky připravil a zasvěceně o nich povyprávěl. Výborné
čaje, výborný nápad. Děkujeme!
A která další prodejna se nám
představí příště?...
Ivan Coufalík
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„Labyrint světa a ráj mého srdce“ Halloween party v 2.C

Cesta ve mně - David Ždímal

Toto krásné téma bylo vyhlášeno
pro výtvarnou soutěž ve školním
roce 2018/2019 Galerií výtvarného umění v Chebu (GAVU Cheb).
Ze školy ZŠ Úšovice se zúčastnili
všichni žáci devátých tříd. Soutěž
je určena nejen žákům základních škol, ale i školám uměleckým
a gymnáziím. Šance na umístění
nebyla tedy veliká. Žáci vkládali do
svých prací to nejlepší, co dokázali,
a tak vznikly práce s názvy jako Duševní vesmír, Oko – do duše okno,
nebo práce s názvem Cesta ve mně
Davida Ždímala, který v silné kon-

kurenci nakonec obsadil 3. místo
v nejvyšší kategorii. Od příštího
školního roku bude studentem
umělecké střední školy v Plzni a my
mu přejeme hodně podobných
úspěchů. Všechny práce vznikaly
pod vedením paní učitelky Mgr.
Běluše Milfaitové. Vernisáž výstavy, slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen vítězům proběhly
v prostorách chebské GAVU ve středu 28. 11. 2018 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 31. 12. 2018.
Alena Hálová
Věra Kučavová

V pátek 2. listopadu se do třídy
2. C ZŠ Úšovice nahrnula různá
strašidla - upíři, kostlivci, čarodějnice, hrůzostrašný kuchař,
krab a dokonce dorazila i smrtka s kosou. Během dopoledne
si příšery četly o Halloweenu

a o dušičkách, počítaly hrůzostrašné příklady a hledaly domácí mazlíčky čarodějnic. Jejich
řádění zakončil děsivý raut.
Všichni si netradiční den v maskách báječně užili.
Mgr. Helena Kozicová Kávová

Krásné říjnové počasí lákalo
k vycházce do přírody. Žáci z 2. C
ZŠ Úšovice se vydali na přírodní
hřiště Prelát, cestou pozorovali
podzimní změny, pojmenovávali
listnaté a jehličnaté stromy, sbírali plody rostlin. Podzimní ba-

revnost přímo vybízela k hrátkám s přírodním materiálem.
Z posbíraných přírodnin vytvořili ve skupinách housenku,
hada, pavouka, hnízdo s ptáčkem, strom. Tvoření si moc užili.
Mgr. Helena Kozicová Kávová

Příroda Karlovarského kraje
na poštovních známkách byla
tématem 9. ročníku výtvarné
soutěže „Lesy kolem nás“, kterou v loňském školním roce
vyhlásily Lesy ČR spolu s Krajskou knihovnou. Žáci naší školy
se do soutěže zapojili a během
hodin výtvarné výchovy své
poznatky o krásách přírody
zachycovali na papír. Výtvarná
díla pak byla předána ještě před
letními prázdninami do Městské knihovny Mariánské Lázně.
V Krajské knihovně v Karlových
Varech se 2. 10. 2018 uskuteč-

nila vernisáž výstavy nejlepších
prací a byly vyhlášeny výsledky
celé soutěže. Naši školu ZŠ Úšovice úspěšně reprezentovala
Patricie Brillová, která získala
1. místo v kategorii 1.- 2. třída,
Eliška Baborová se umístila na
3. místě v kategorii 3.- 4. tříd.
Oběma žákyním blahopřejeme
a těšíme se na jejich další tvorbu. Doufáme, že se naši žáci
zapojí do soutěže i v následujících ročnících.

Podzimní vycházka inspiruje

Příroda a poštovní známky

Duševní vesmír - Natálie Hlavová

Oko - do duše okno - Markéta Hlinická
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Co se děje na GOA
v Mariánských Lázních

¨

Na GOA v Mariánských Lázních
se nezahálí. V září proběhlo podzimní kolo maturitních zkoušek
a úspěšnost školy je tak 90, 16 %,
což značně převyšuje výsledky
středních škol v regionu i v celé
České republice. Žáci prvních ročníků absolvovali adaptační kurzy
a slavnostně jsme pro ně zahájili
školní rok v krásném prostředí
Casina v Mariánských Lázních.
Vybraní žáci školy vyjeli na exkurzi do CERN ve Švýcarsku a do
Berlína. Opět zabodoval EKO
tým a v krajském kole soutěže
obsadil 2. místo.
A co chystáme a na čem pracujeme? Fiktivní firmy se připravují

Lesní školka na Prelátě
přivítala sv. Martina

na veletrhy v Plzni a Sokolově,
žáci 9. tříd regionu si mohou vyzkoušet být jeden den středoškolákem v rámci iniciativy Zažij
GOA ML! a od 1. února připravujeme pro obor obchodní akademie pravidelné praxe v místních
firmách a podnicích v rámci duálního vzdělávání podle ŠVP.
Představili jsme naši školu na
burzách škol v Chebu a v Tachově
a chystáme Den otevřených dveří
na 6. prosince odpoledne a 7. prosince dopoledne. S velkým nasazením pracujeme na přípravách
oslav 65. výročí ekonomického
školství v Mariánských Lázních,
které proběhnou 8. prosince od
13. hodin v budově GOA v Ruské
ulici, možná bude i prohlídka původní budovy v Lužické ulici. Na
oslavy jste srdečně zváni, těšíme
se na vás!
Mgr. Dagmar Klepáčková

Poděkování HZS
Mariánské Lázně

V pátek dne 9.11. v podvečer se
areál Přírodního parku Prelát
proměnil na svatomartinskou
slavnost, kterou již třetím rokem pro své rodiče pořádá místní Lesní mateřská škola Čtyřlístek. Pro děti i jejich rodiče
byl připraven pestrý program
v podobě hraného příběhu o sv.
Martinovi, písní s podzimní
tématikou, opékání buřtů, večerního pochodu s lucernami
za svatomartinským světlem
a v neposlední řadě netrpělivě

očekávaný příjezd svatého Martina a jeho družiny na koních.
O tuto vyjimečnou jízdu se postaral Míla Řezka a jeho westernová stáj. Martin přivezl dětem
nejen opravdový sníh (ze zimního stadionu), ale i martinské rohlíčky, o které se každý se svými
nejbližšími podělil. Podzimní
výzdoba a společně strávený
čas ve všech zanechal hluboké
prožitky a vzpomínky.

Aby se mohla využívat venkovní učebna i během podzimu, pustily se při pracovních
činnostech žákyně z 9. A ZŠ
Úšovice do hrabání listí. Úkolu se zhostily přímo výtečně,
během dvou vyučovacích hodin vyrostla u vchodu velká

hromada listí. O odvoz se jim
gentlemansky postaral jejich
spolužák Tomáš. Zahradu tak
mohli využít bez listí i s listy
(viz fotografie), a to nejen
žáci pobočky, ale i žáci navštěvující školní družinu.

Mgr. Filková Kateřina
koordinátorka Lesní mateřské školy

Hrabání listí

Dne 17. října 2018 se děti z Mateřské školy Vora a partnerské
Mateřské školy Grosskonreuthu
v rámci projektu 172 „Malí, ale
společně silní!“ zúčastnily připraveného programu a prohlídky hasičské zbrojnice a techniky. Zároveň si děti vyzkoušely

být malými hasiči. Všem se tato
akce moc líbila, nejvíce děti zaujala možnost vyzkoušet si hasičskou techniku na vlastní kůži.
Tímto chceme poděkovat všem
zúčastněným hasičům.
Kolektiv MŠ Vora
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Mgr. Helena Kozicová Kávová
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den živých vod

Žák ze ZUŠ F. Chopina Tadeáš
Šorejs ve spolupráci
s Českou filharmonií

Asociace základních uměleckých
škol již několik let spolupracuje
s Českou filharmonií na jedinečném projektu spolupráce žáků
ZUŠ a orchestru Česká filharmonie. Tento projekt „putuje“ po
České republice, vždy se týká pěti
krajů. Jednotlivé umělecké školy
z těchto krajů mají možnost nominovat své nejzdatnější žáky.
Na základě uměleckých úspěchů
a muzikantské historie každého
z nominovaných jsou vedoucími

projektu vybráni ti, kteří se účastní zkoušek a soustředění se členy
České filharmonie. Výsledkem je
společný koncert filharmoniků,
který se bude konat 16. června
2019 v Rudolfinu v Praze. Velice
nás těší, že naše ZUŠ Fryderyka
Chopina má v tomto projektu
svého zástupce. Jedním ze dvou
vybraných klarinetistů do společného orchestru s filharmoniky je
Tadeáš Šorejs ze třídy P. Čecha.
Mgr. Petr Šustek

Žáci ZUŠ Fryderyka Chopina
v klášteře Teplá
7. listopadu 2018 se v Klášteře
Teplá konalo oceňování nejlepších žáků a studentů základních
a středních škol Karlovarského
kraje. ZUŠ F. Chopina na této slavnostní akci v krásných rekonstruovaných prostorách zajišťovala
hudební část programu. Na úvod
zazněla barokní a klasická hudba
v podání Klarinetového kvarteta
(ved. Mgr. P. Čech). Zhruba v polovině programu zahrála klaví-

ristka Klára Skalková (tř. Marie
Skalkové) hudbu Bedřicha Smetany. Celý program pak zakončil
Kytarový soubor (ved. T. Honzírek). Druhou polohou účasti žáků
ZUŠ F. Chopina na této akci bylo
ocenění 6 žáků školy, kteří získali
ceny v národních kolech uměleckých soutěží. Jsou to: Jan Brož,
Mia Malůšková, Marek Brštiak,
Michal Strnad, Denisa Doffková
a Tadeáš Šorejs.

V neděli 28.10.2018 v den stého
výročí vzniku republiky oslavili členové Klubu českých turistů
účastí na 13. ročníku akce „Den
živých vod“.
Akci pořádalo sdružení MAS Kraj
živých vod ve spolupráci s obcí
Prameny, městem Bečov nad Teplou a městem Teplá.
Sraz všech účastníků - z Mar. Lázní, Toužimi, Teplé a Bečova byl
na náměstí v Teplé před budovou
bývalé školy. Předseda sdružení
pan Orosz přivítal všechny přítomné a kladně hodnotil vysokou
účast i přes chladné zimní počasí.
Po obdržení trikolóry do klopy
jsme se rozjeli třemi autobusy
do obce Prameny. Po uvítání paní
starostkou jsme navštívili bývalý
lázeňský park s prameny Gisela
a Rudolf a opravenou Barochovu
studánku. Někteří i ochutnali tuto

výbornou kyselku. Na hřišti bylo
připraveno obcí Prameny malé občerstvení a horký čaj přišel v tomto sněhovém počasí vhod. Další
zastávkou byla přírodní rezervace
Tři křížky, kde nás již očekával pracovník CHKO Slavkovský les - pan
Procházka. Seznámil nás s historií
i důvody ochrany tohoto území
a mohli jsme se projít až k vrcholu.
Cílem dnešního svátečního dne
byla botanická zahrada v Bečově.
Organizátoři připravili zajímavou
prezentaci o zahradě, vědomostní
soutěž o hodnotné ceny, hudební
vystoupení a výbornou dýňovou
polévku s kozím sýrem. I přes vytrvalý déšť si někteří i zatančili. Moc
děkujeme MAS Kraj živých vod za
krásně prožitou neděli - plnou zajímavých zážitků a informací.

Čekáme na sníh a mráz, tak by se
dala charakterizovat momentální
situace na sjezdovce ve Skiareálu v Mariánských Lázních. Ale
25.12.2018 to všechno vypukne,
zveme Vás tedy do naší lyžařské
a snowboardové školy Yellow Point, kde na Vás i Vaše ratolesti čekají proškolení instruktoři, kteří
zpříjemní první obloučky nebo
zdokonalí styl. Zajišťujeme výuku pro jednotlivce i pro skupiny,

tzv. Víkendovky. V dětském parku
se můžete těšit na 2 lanové vleky,
novinkou letošní sezóny je dětský
kolotoč. Vždy pojímáme výuku
kreativně, obohacenou o spoustu
doplňkových aktivit, díky kterým
se stává výuka pro děti atraktivnější a zábavnější. Pro obyvatele
Mariánských Lázní poskytujeme
na naše služby slevu ve výši 10%.
Těšíme se na Vás.

Za KČT Mar. Lázně Kafková

Yellow Point Mariánské lázně

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
V KLÁŠTEŘE tEPLÁ

Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina
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Bc. Dominika Klasová
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„MLOCI“ ZÍSKALI VE ZLÍNĚ UŽ
ČTVRTÝ TITUL VE SPRINTOVÝCH
ŠTAFETÁCH

Čtyřčlenné sprintové štafety jsou
nejmladší orientační disciplínou,
ve které se udělují mistrovské
medaile. Letošní – teprve pátý –
šampionát se odehrál ve Zlíně.
Už od začátku na něm nechyběli
členové Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK, kteří
prokázali, že jim tato disciplína
opravdu sedí.
V sestavě Radmila Miturová, Jan
Fišák, Stanislava Opavová a Josef
Milota zvítězili třikrát za sebou
v letech 2014 – 16 (Smiřice, Valašské Meziříčí, Uherský Brod),
vždy v kategorii DH220. Číslovka
znamená minimální součet věků
všech členů štafety, přičemž každému musí být alespoň 35 let.
Pouze loni v okolí brněnského
hradu Špilberk se jim nedařilo.
To doběhli až pátí.
Vzhledem k tomu, že členům štafety přibývají roky, se posunuli
tentokrát i díky Janu Sklenářovi,
jenž nahradil Milotu, do nejstarší
možné kategorie DH260. Leč jaké
bylo překvapení: v této kategorii,
kde věkový průměr činí 65 let,
nebyl žádný jiný oddíl v republice schopen postavit konkurenceschopnou čtveřici. Fišák opravil, že přívlastek by měl znít spíš

MILOTA VYBOJOVAL
„ŠUMAVSKÝ KUFR“

pohybuschopnou a ještě dodal:
„Nikdo nepřišel, tak jsme vyhráli.“
Mohlo by se zdát, že se tedy
jednalo o bezproblémovou záležitost, ale pozor, nikdo z členů
týmu nesměl být diskvalifikovaný kvůli neoražení některé
z kontrol.
Běželo se za krásného slunečného počasí na zlínském sídlišti
Jižní svahy. Centrum bylo u Kostela Panny Marie Pomocnice
křesťanů na ulici Okružní. Zajímavé tratě byly postaveny v terénu terasovité sídlištní zástavby,
oplocených areálů, podchodů, víceúrovňových průchodů, parků
a parkových lesíků.
Mariánskolázeňští ale závod rozhodně nepojali jako vycházku.
Tratě dlouhé kolem 1,5 km zaběhli ve slušném nebo i vynikajícím čase: Opavová (17 min., 53
s.), Sklenář (25,12), Fišák (19,34),
Miturová 11,46). Časově soupeřili
s kategorií DH220, která měla sice
ne úplně stejné, ale srovnatelné
parametry. Třetí místo mezi pěti
kolektivy by zřejmě urvali. Příští
rok v Pardubicích, kde nebudou
chtít chybět, jim nějací soupeři
určitě dorostou.
Josef Milota
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Derniéra letošního žebříčku
západočeské oblasti v orientačním běhu se uskutečnila u Albrechtic, na půli cesty mezi Sušicí a Kašperskými Horami.
Kopcovitému terénu vévodil
protáhlý vrch Sedlo s rozhlednou. Účastníků bylo kolem čtyř
set. Početnou skupinu tvořili
členové Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK, jichž
přijelo na Šumavu skoro třicet.
V sobotním závodě na krátké trati si všichni užili pohybu
v extrémně kamenitých polích
okolo Sedla. Běžci na delších
tratích se museli navíc vypořádat s hledáním toho správného
kamene či skalky, kde byly některé kontroly umístěny, v hustších pasážích. Tam byla viditelnost maximálně na pár metrů.
Nedělní klasická trať už kamenitá místa vynechávala.
Nabízela zato postupy zajímavé na volbu. Běhalo se i po
pastvinách mezi lesíky. Nebylo výjimkou, že se někdo díky
nepozornosti ocitl na docela
jiné louce, která nebyla vůbec
v mapě. Hledání se a návrat
do závodního prostoru pak zabralo mnoho ztrátových minut,
o úbytku sil ani nemluvě. Na
dobrý výsledek mohl takovýto
„šťastlivec“ zapomenout.
Dobře se s nástrahami tratí
vypořádali Josef Milota a Stanislava Opavová. První jmenovaný zvítězil pokaždé v kategorii
H55, dvakrát druhá doběhla
Opavová v kategorii D55. Sklonit se musela pokaždé před Novákovou z Karlových Varů.
Další medailová umístění při-

dali Lucie Fišáková (1. a 2.),
Leona Fišáková (2. a abs., obě
v kat. DL), Jan Pivec (2. a 5.
v kat. H14), František Kováč (3.
a 11. v kat. H16), Michal Kamaryt (3. a 2. v kat. H21K) a Luděk
Bartoš (4. a 3. v kat. H45).
Specialitou kašperských organizátorů je nedělní vyhlášení tří
hlavních kategorií: Šumavský
rychlík, Šumavská šipka a Šumavský kufr. Rychlíkem a šipkou se stali ostrovští žáci Jiří
Donda (kat. H14) a Eva Urbánková (kat. D12). Oba samozřejmě zvítězili ve svých kategoriích a dosáhli nejlepšího času na
jeden vzdušný kilometr.
Šumavský kufr pak získává
vítěz kterékoliv z kategorií,
který porazí druhého v pořadí
největším časovým rozdílem.
Podmínkou je minimálně šest
účastníků v kategorii. Vítězem
se stal Josef Milota, za nímž
druhý v pořadí – Sepp Hönes
z Rakouska – zaostal o 5 minut
a 47 sekund.
Josef Milota

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • PROSINEC 2018
SPORT

taneční soutěž v kladně

V neděli 11.11.2018 proběhly
v Kladně soutěže Podzimní pohár
města Kladna ve sportovním společenském tanci. Zúčastnily se i děti
z kroužku Dance club z MěDDM
Dráček Mariánské Lázně a přivezly
domů záplavu medailí. Aleš Rottenborn s partnerkou Johankou Smrčkovou přivezli 2x bronzovou medaili
za 3. místo v kategorii začátečnických párů Junior II. ve standardních
a latinsko-amerických tancích. Ja-

kub Mykyta s Kateřinou Kožuškovou získali 2x stříbrnou medaili ve
stejné kategorii a 2x bronz za 3.místo v Junior I. Roman Mykyta s Kateřinou Herovou si vytančil medaili
bramborovou za 4. místo v kategorii
Junior I. ve standardních a latinsko-amerických tancích.
Nyní se děti připravují na soutěž v Sušici, která proběhne
16.12. 2018.

Dosud pro závody v orientačním
běhu nepoužitý terén mezi Vodňany a Volyní byl dějištěm poslední
letošní vrcholné akce – Mistrovství
a Veteraniáda ČR štafet a klubů.
Obec Krajníčko, kde bylo centrum
závodů, se z 98 stálých obyvatel
rozrostla na jeden víkend skoro
o dvacetinásobek.
Kolektivní mistrovství se těší nebývalému zájmu a počty štafet neustále stoupají. Například v roce
1997 v Řásné u Telče startovalo
132 tříčlenných štafet. Tentokrát
jich bylo rekordních 602. O tak
vysoké číslo se zasloužili i členové
Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK, kteří nasadili osm
čistě oddílových štafet, a to ještě
dva starší žáci běhali za západočeské výběry.
V sobotních štafetách se skoro
všichni podívali do kamenitých
svahů v okolí zříceniny Helfenburk. Tento závod ale nepřinesl
Mariánskolázeňským nějaké valné
úspěchy. Za zmínku stojí pouze šesté místo veteránského tria Černý,
Sklenář a Fišák v kategorii H195
(11 týmů). Dlužno dodat, že valná
část lázeňských borců jela hlavně
na zkušenou.
Ve stejném lese se konaly i nedělní

závody smíšených družstev. V této
disciplíně se „mlokům“ až tolik
nedaří. Zatím jediným pódiovým
umístěním bylo druhé místo z roku
2011. To se závodilo u Mohelnice.
Přitom individuálních medailových pozic nasbírali Mariánskolázeňští na M ČR v nejrůznějších
disciplínách bezpočet.
Alfou a omegou dobrého výsledku
je však vyrovnaný, pokud možno
bezchybný výkon na všech úsecích.
To se kvintetu kvintetu Milota,
Opavová, Fišák, Miturová a Sklenář v kategorii DH325 (9 družstev)
podařilo. Bylo z toho nečekané
třetí místo za vítězným USK Praha
a stříbrným VSK Mendelu Brno.

JUDISTA ALEX KLIER PŘIVEZL
Z OSTRAVY BRONZ

Mariánské Lázně – V početné sestavě se vydal oddíl Budo Club
Mariánské Lázně na Přebor České republiky mladšího žactva do
Ostravy. Na rozdíl od několika
posledních let se tentokrát nevracel s prázdnou.
Této vrcholné žákovské akce se
účastnilo 368 mladých judistů ze
106 klubů celé České republiky.
Velkým překvapením bylo vystoupení Ondřeje Pance ve váze
do 38 kg (35 účastníků), který po
volném losu porazil ve druhém
kole na ippon jednoho z favoritů – Jahodu z Chlumce. V dalším
kole, stejně jako v opravách, pak
ale odešel poražen.
Šanci na bronz pokazila v závěru
posledního zápasu Nikola Tomanová ve váze do 48 kg (20 závodnic). V prvním duelu zdolala
Šimůnkovou z Prahy na wazari
a poté si poradila s brněnskou Staniczkovou. V třetím kole nestačila
na pozdější vítězku Zoubkovou
z Chomutova a dostala se tak do
opravného pavouka. V něm postupně zdolala Přidalovou z Olomouce a Balekovou z Lutína. V klíčovém zápasu o třetí místo vedla
ještě dvacet sekund před koncem

M.Kandráčová

„MLOCI“ VYBOJOVALI POD
HELFENBURKEM BRONZ

Josef Milota

11

nad Daňkovou z Prahy. Zbrklý
a zbytečný nástup, kdy si vlastně
soupeřku hodila na sebe, ji bude
ještě dlouho mrzet. I tak z toho
bylo pěkné páté místo.
O jediný medailový úspěch se zasloužil Alex Klier ve váze do 42 kg
(33 účastníků). Jeho vystoupení
mělo tento scénář: 1. kolo – volný
los, 2. kolo – výhra na ippon nad
Burešem z Turnova, 3. kolo – prohra s Českým z Liberce (skončil
nakonec 2.), opravy – tři výhry na
ippon nad Šlichtou z Břeclavi, Doušou z Mladé Boleslavi a Hartmanem z Olomouce, zápas o třetí
místo – jasná výhra na ippon nad
kroměřížským Mikešem. „Od Alexe to bylo skvělé představení,“
chválil svého svěřence jeden z trenérů Martin Schuster.
Na tatami se podívali také Josef
Beneš, Ondřej Schuster (oba do
34 kg), Jakub Markuzzi (do 55
kg) a Eliška Vlková (do 36 kg).
V silné konkurenci však nepřešli
přes první kolo. Většina mariánskolázeňských judistů ale bude
mít možnost startovat na Přeboru
mladšího žactva ještě příští rok.

Josef Milota
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KULTURA

Dny plastikových modelů

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Vás zve na 38. ročník setkání

Modeláři z klubu plastikových
modelářů KPM Mar.Lázně k výročí 100 let vzniku republiky
a vzniku československého letectva uspořádali akci pro modeláře a veřejnost.
Akce byla zaměřena hlavně pro
dětské návštěvníky a mladistvé
členy klubu.
Každý zůčastněný dostal zdarma model a pomůcky ke stavbě
modelu. K dispozici byly lepidla
,barvy, brusné prostředky, štětce a ostatní nářadí potřebné ke
stavbě modelů.
V pátek 26.10. se vše připravilo
včetně výstavy modelů a rozsáhlé expozice ke vzniku československého letectva pořádanou panem Davidem Švecem.
Ten pak měl na závěr setkání
plastikových modelářů velice
pěknou besedu. Té se zůčastnili
jak mladí modeláři, tak členové
klubu KPM M.L. V sobotu 27.10.

Nadílka u Krále smrků
v sobotu 15. prosince 2018
Start : k ležícímu smrku samostatně z Mariánských Lázní,
z Lázní Kynžvart, z Velké Hleďsebe, z Valů, …

Cíl : tradičně u Krále smrků od 14.00 (padl při vichřici v únoru 2017)
Dostředná akce – cca 4 km tam a 4 km zpět.
Rozloučení s turistickým rokem, vánoční koledy, občerstvení,
začátek novoroční sbírky – akce NOVOROČNÍ čtyřlístek.
Vezměte s sebou malé dárečky pro své nejbližší.

GPS souřadnice - Loc: 49°59'7.217"N, 12°40'47.917"E

Informace :

- Milena Kafková, kafkova.milena@seznam.cz,
- Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz
- Jiří Černý, jcerny.ml@seznam.cz

Zdrávi došli!!!

Pořadatelé z KČT
Mariánské Lázně

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Vás zve na tradiční 42. ročník

Novoroční výstup na Podhoru
v úterý 1. ledna 2019
Start : samostatně z Mariánských Lázní, ze Zádubu, z Ovesných Kladrub,

Cíl :

z Vlkovic, z Teplé, …
Trasy 7 – 14 km - pěší
vrchol Podhorního vrchu 847 m n.m., individuálně
Přivítání nového turistického roku,
novoroční sbírka – akce NOVOROČNÍ čtyřlístek.

GPS souřadnice - Loc: 49°58'22.566"N, 12°46'13.710"E

Cestou zpět z Podhory do Mar. Lázní možnost občerstvení na návsi v Zádubu v bývalé
kovárně. Prohlídka nově opraveného „Jetelového kříže“.

Informace : Milena Kafková, kafkova.milena@seznam.cz,
Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz ,
Jiří Černý, jcerny.ml@seznam.cz

Zdrávi došli!!!
Pořadatelé z KČT
Mariánské Lázně

Autobusy MDML Linka 13 dne 1.1.2019 :

Drmoul → Chebská kř. → Zádub-Závišín
9.10
9.24
9.40
11.10
11.24
11.40
Odjezdy ze Zádub-Závišín zpět do Hamrníků :
11.42, 13.42, 17.42
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se sešla široká veřejnost včetně
asi padesáti dětí, kteřé ihned
začali stavět přidělené modely.
Po zvládnutí stavby za odborné pomoci členů klubu KPM se
modely pomocí stříkací techniky opatřily kamufláží a příslušnýmí dekály. Hotové modely si
mladí modeláři odnesli včetně
diplomů domů. Vidět šťasné
rozzářené oči dětí je pro nás
členy klubu nejvyšší poctou.
Akce splnila očekávání a chtěli
bychom jí příští rok opakovat.
Poděkování patří úřadu Velká
Hleďsebe za pronájem prostor
a městu Mariánské Lázně za poskytnutou dotaci bez níž by se
tato akce pro zúčastněné nedala
uskutečnit. Pro mladé nadšence
bylo připraveno i pohoštění.
Přikládáme foto ze zmíněné
akce.
Michael Kaplan
Předseda klubu KPM M.L.
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Mariánský podzim zalilo slunce a diváci

Mariánské Lázně zalité sluncem
hostily v září již 14. ročník Mariánského podzimu. Folklorní festival, během kterého se ve městě
představilo přes dvě stovky účinkujících a ulice města zaplnily
davy diváků.
Již od roku 2004 festival připra-

vuje a organizačně zajišťuje spolek Folklorní soubor Marjánek za
podpory města Mariánské Lázně
a Karlovarského kraje. S přípravami začíná hned po skončení předchozího ročníku. Dlouhé přípravy se vyplatily i v letošním roce.
Marjánku se podařilo připravit

noční povinnosti a zároveň si u nás
můžete odpočinout od předvánočního shonu.

předvánoční čas
V KNIHOVNĚ

Milí čtenáři místního zpravodaje,
rok 2018 se pomalu chýlí ke konci
a nás čeká jeho poslední společný
měsíc. Připravili jsme pro vás nenáročný, příjemný program, díky
kterému stihnete všechny předvá-

program v prosinci:
18. 12. 2018 úterý v 16,00 hod.
DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA – Ztracené
Vánoce, pro předškoláky i prvňáčky
a druháčky ZŠ. VSTUP VOLNÝ
dětské oddělení
Neváhejte, přiveďte k nám
své ratolesti a my je na hodinku zabavíme, jak jinak než
s knížkami.

19. 12. 2018 středa v 16,00 hod.
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA Ing.
Petra Bořila, VSTUP ZDARMA

bohatý program v ulicích města,
Městském divadle i na kolonádě.
Festivalu se zúčastnila desítka
folklorních souborů, mimo jiné ze
Slovenska a Polska, diváci mohli vidět Dechový orchestr mladých, Junior Dixieland ze ZUŠ
Fryderyka Chopina, divadélko
Chůdadlo nebo malou skupinu
mexických tanců.
Ale co by byl festival bez pořádného zahájení a sklenky kvalitního
vína, a proto se hned na úvodním
zahajovacím koncertu koštovalo
kvalitní moravské víno. Zájem byl
tak obrovský, že došly knoflíky na
ochutnávky jednotlivých odrůd
a muselo se improvizovat zátkami. K poslechu hrála cimbálová
muzika ze Slovenska.
Když pořadatel připravoval páteční program, položil si otázku,
co patří k lázním? Rozhlédl se
a bylo to jasné. Procházka dudáků
ve společnosti několika zpěvaček
a zpěváků vzbudila velkou pozornost u přihlížejících. V pomalém
tempu obešli kolonádu a městské
parky. V příjemném duchu kolonádních koncertů se pokračovalo
i v sobotu a v neděli.

Vrcholem festivalu se stalo páteční „Roztančené divadlo“, které se
zaplnilo skoro do posledního místa, a sobotní dopolední průvod,
který doprovázel Dechový orchestr mladých až na kolonádu, kde
proběhlo přivítání.
Pozornému diváku neunikla druhá plnohodnotná scéna s výstavou fotek z minulých ročníků.
Návštěvníci obcházeli stojany,
popíjeli u toho víno, zatímco na
malém pódiu probíhal program
hudebních skupin.
Nedělní dopoledne patřilo veřejné snídani na kolonádě a pomalému loučení. Všemu je jednou
konec, a čtyři dny Mariánského
podzimu byly rychle minulostí.
Nezbývá nic jiného než se těšit na
další rok, který bude ve velkém
stylu a s patnáctkou na začátku.
Folklorní soubor Marjánek rád
přivítá do svých řad nové členy.
Pokud máte zájem, přijďte na
zkoušku v sobotu po 9. hodině
do Dráčku. Těšíme se na tanečníky, hudebníky i zpěváky. Více
na www.marjanek.com

studovna

v pátek, kdy bude knihovna otevřena dle standardní otevírací doby.
Poté bude ve dnech 24. 12 – 1. 1.
2019 UZAVŘENA! Po celou dobu
uzavření knihovny můžete vracet
výpůjčky do biblioboxu umístěného před budovou knihovny, který
je k dispozici 24h denně. Výpůjční
doba u všech výpůjček bude automaticky prodloužena do 2. 1. 2019.
Přejeme vám příjemně prožitý advent, krásné a voňavé vánoční svátky a úspěšný start do roku 2019!
Děkujeme za vaši přízeň v roce
2018 a těšíme na další společně
strávený rok.

Vánoční překvapení, tentokrát se
budeme nejenom kochat krásným
fotografiemi a poutavým vyprávěním, ale také příjemný posezením
u šálku dobrého čaje a něčeho
sladkého na zub!
Po celý měsíc prosinec pro vás
bude připravena výstava obrázků
a výtvorů dětí z DDMML Dráček
na počest 80. letého výročí úmrtí
našeho uznávaného spisovatele Karla Čapka. Výstavu najdete
v suterénu budovy u studovny.
Vánoční otevírací doba:
Před vánočními svátky se společně
potkáme naposledy 21. 12. 2018,
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Sandra Vápeníková

Vaše MKML

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • PROSINEC 2018
KULTURA

Marcoussis
9.-11. listopad 2018

„Miluju – Maluju
Mariánské Lázně“

Francie si 11. listopadu 2018 při- skými státy, jež z pohledu Franpomněla 100. výročí ukončení 1. cie sehrály důležitou roli během
sv. války. Při této příležitosti naše první světové války. Během emopartnerské město ve Francii – tivních projevů zástupců sdružeMarcoussis – pozvalo představite- ných organizací i představitelů
le všech 4 svých družebních měst jednotlivých měst byla zdůrazněna oslavy této významné udá- na provázanost jednotlivých nálosti. Oslav se účastnily delegace rodů v průběhu 1.sv. války a byly
z města Waldsassen (Německo), vzpomenuty začátky družebních
Beregadougou (Burkina Faso, dří- měst, jež v dnešní době přerostve Horní Volta), Newton Steward ly v hluboká přátelství. Na důkaz
(Skotsko) a Mariánské Lázně. Za tohoto byla v sobotu 10.11. slavMariánské Lázně se těchto důle- nostně odhalena ulice věnovaná
žitých oslav zúčastnili zástupci Beragadougou. Ulice pro Mariánsdružení Marcoussis z.s. a společ- ské Lázně čeká na své odhalení
v průběhu příští návštěvy starosnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Město Marcoussis pro své hos- ty našeho města v Marcoussis.
ty připravilo bohatý program. Během ceremonie na hřbitově
Marcoussis
9-11 listopad
Během
oslav 2018
příměří proběhla u Pomníku padlých zazněly fanV Galerii Goethe v Mariánských
4jazyčné
recitace
textu
pís- našeLázních byla v listopadu 2018
vernisáž
výstavy
války k100.
přáFrancie si
11. listopadu
2018 „Od
připomněla
výročífáry,
ukončení
1. sv. války.
Při této
příležitosti
Sním o domově,
a byla
vzpo- měst slavnostně
telství“,
nápadité
logo je
na ně
partnerské
město jejíž
ve Francii
– Marcoussis
– pozvalo
představitele
všech 4 svých
družebních
na
zahájena výstava
menuta
jména
padlých,(Německo),
jež byli
obrázku
níže.
oslavy této
významné
události. Oslav se účastnily delegace
z města
Waldsassen
fotografií Pavla Scheuflera s názávěrem
uctěni
minutou
ticha. Lázně. Za
Tuto (Burkina
velmi Faso,
zajímavou
výstavu
Beregadougou
dříve Horní
Volta), Newton
Steward
(Skotsko)
a Mariánské
zvem „Miluju – Maluju Mariánnávštěvy
nás z.s.
čekala
připravovalo
měsíců
ně- Během
Mariánské
Lázně se těchtořadu
důležitých
oslav zúčastnili
zástupcinaší
sdružení
Marcoussis
a společnosti
ské Lázně“ a můžete ji ještě naKIS Mariánské
s.r.o. organizací a byla
velmi zajímavá mezinárodní setkákolik Lázně
místních
vštívit do 2. prosince 2018
dokončena ve spolupráci s part- ní s příslibem budoucí spolupráce.
Město Marcoussis pro své hosty připravilo bohatý program. Během oslav příměří proběhla vernisáž
S významným českým historinerskými městy a jejich domovJana Burdová
výstavy „Od války k přátelství“, jejíž nápadité logo je na obrázku níže.
kem fotografie, spisovatelem
a pedagogem Pavlem Scheuflerem spolupracovalo muzeum
na tvorbě již několika publikací,
které se věnovaly fotografům
z dob Rakousko-Uherska působícím v Mariánských Lázních.
Jednalo se o knihy Mariánské
Lázně Františka Fridricha, „Mariánské Lázně J. F. Langhanse“
atd. Protože se Pavel Scheufler
fotografování věnuje od dětství
a vyučuje fotografování ve foto
škole Centra FotoŠkoda bylo

RClub

pátek 7. 12.

Pomikulášský
rokenrolový bál

Tuto velmi zajímavou výstavu připravovalo řadu měsíců několik místních organizací a byla dokončena
ve spolupráci s partnerskými městy a jejich domovskými státy, jež z pohledu Francie sehrály důležitou
Taneční večer s hudbou 50. a 60. let v podání
roli během první světové války. Během emotivních projevů zástupců sdružených organizací i
klatovské kapely The Shower.
představitelů jednotlivých měst byla zdůrazněna provázanost jednotlivých národů v průběhu
Začátek: 21:00 hod.
1.sv.války
vzpomenuty
družebních
jež v dnešní
v hluboká
divadla.
Hostédobě
bylipřerostly
katolický
kněz
Naa byly
první
svátekzačátky
vánoční
25. měst,
Vstupné: 100 Kč
přátelství.
Na
důkaz
tohoto
byla
v
sobotu
10.11.
slavnostně
odhalena
ulice
věnovaná
Beragadougou.
prosince 2018 v 18 hod. bude Zbygniew Czendlik a předseda
Ulice pro Mariánské Lázně čeká na své odhalení v průběhu příští návštěvy starosty našeho města
pátek 14. 12.
Český rozhlas 2 vysílat veřejné společnosti F. Chopina prof. Ivan
v Marcoussis.

chopinův festival - retro

natáčení pořadu Lenoška Iva Klánský. Na tento pořad byl miNoizy Daze
mořádně
příznivý
ohlas,
přejeme
Šmoldase.
V režiiu Pomníku
redaktorky
Během ceremonie
na hřbitově
padlých zazněly
fanfáry,
4jazyčné
recitace
textu písně SnímAlternativní a indie hudba skupin Teepee
(Plzeň), Dukla (Praha) a ±0 (Praha, Liberec).
o domově,
a byla vzpomenuta
jména
závěrem uctěni
minutou ticha.
příjemný
poslech.
Markéty
Košťákové
se padlých,
uskuteč-jež byli
Začátek: 21:00 hod.
nilo při Chopinově festivalu ve
Knedlíková
Během naší návštěvy nás čekala velmi zajímavá mezinárodní setkání sRůžena
příslibem
budoucí spolupráce.
Vstupné: 100 Kč
zcela
zaplněném
sálu
Městského
SFCh
Jana Burdová
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logické, že jej muzeum oslovilo jako dalšího fotografa svého
dlouhodobého projektu dokumentování současných Mariánských Lázní.
Muzeum oslovuje současné významné fotografy a jejich úkolem je zachytit objektivem fotoaparátu naše lázeňské město.
Na základě této spolupráce pak
vznikne výstava a publikace.
Prvním z oslovených fotografů byl pan Pavel Kopp, jehož
výstava „Mariánské Lázně –
Člověk ve městě – Město v člověku“ byla spolu s katalogem
prezentována v muzeu v dubnu
2017. Pavel Scheufler je tedy
pokračovatelem
zajímavého
projektu dokumentujícího naše
lázeňské město.
Václav Větrovský

Morrison
pátek 21. 12.

LIFECRUSHER, TORCH IT
& EXUDE
Švýcarsko–německo-český hardcore
koncert.
Začátek: 20:30 hod.
Vstupné: 100 Kč

sobota. 29. 12.

Sváteční rockový koktejl

Tradiční setkání muzikantů ze spřátelených
kapel Yetti On (Schelinger revival) a Kocovina.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 150 Kč
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PROGRAM KIS Mariánské Lázně – prosinec 2018
Karel Janák
STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ CENZURY

2.12. neděle 19.30 hodin
Městské divadlo
Vstupné: 280,- 250,Divadlo Různých Jmen Praha
režie: Karel Janák
Komedie o tom, jak to tenkrát bylo
doopravdy
Ještě stále věříte báchorce o jablku?
Myslíte si, že Eva skutečně vznikla
z Adamova žebra? Nezdá se vám, že
už je čas dozvědět se konečně pravdu?! Nyní vám můžeme prozradit
letité tajemství – všechno bylo úplně
jinak!!!
Hrají: Jan Rosák / Vladimír Kratina,
Valérie Zawadská, Rudolf Hrušínský
ml., Romana Goščíková a Milan Enčev
4. titul podzimního předplatného

Marie Petrovská
JAK ČERTI STAVĚLI SNĚHULÁKA

4.12. úterý 8.30 a 10.30 hodin
Vstupné: 50,- 40,Městské divadlo
Divadlo M Duchcov
režie: Marie a Milan Petrovští
Pohádkový příběh o nešťastné sněhulákové holčičce Sněhulici. Ta díky
své neopatrnosti přišla o svého nejlepšího kamaráda sněhuláka Huberta. Toho celého umazaného umyla
teplou vodou a on se ji rozpustil.
Sněhová královna jí přikázala, aby do
večera postavila sněhuláka nového,
jinak ji promění ve sněhovou vločku.
Sněhulice se moc snažila, ale moc jí
to nešlo. Kdo jí jenom pomůže? Stalo se to před dnem Svatého Mikuláše
a na zemi se začali objevovat mocnosti pekelné - čerti, kteří za dobré
chování byli peklem vysláni na zem,
aby pomáhali Svatému Mikuláši rozdávat dětem dárečky a eventuálně
nějakou hříšnou dušičku přinesli do
pekla. Čertům se Sněhulice zželelo
a rozhodli se, že jí pomohou nějakého
sněhuláka postavit. Jak se to našim
nemotorným čertům podařilo či nepodařilo, to se dozvíte v této hudební
pohádce.
Hrají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Tomáš Nisser, Marie Petrovská
ml., nebo Vendula Mikulová
Školní představení, doprodej volných
míst v divadelní pokladně.

OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY

4.12. úterý 18.00 hodin
Vstupné: 70,- 60,Městské divadlo
Nová zábavná rozhlasová talkshow,
kterou moderuje herec, režisér a autor řady divadelních komedií Antonín
Procházka.
Jako hosté přijedou herečky Adéla
Gondíková a Barbora Munzarová.
Veřejné natáčení Českého rozhlasu
Karlovy Vary.

Marie Petrovská
JAK ČERTI STAVĚLI SNĚHULÁKA

5.12. středa 8.30 a 10.30 hodin
Vstupné: 50,- 40,Městské divadlo
Divadlo M Duchcov
režie: Marie a Milan Petrovští
Pohádkový příběh o nešťastné sněhulákové holčičce Sněhulici. Ta díky
své neopatrnosti přišla o svého nejlepšího kamaráda sněhuláka Huberta. Toho celého umazaného umyla
teplou vodou a on se ji rozpustil.
Sněhová královna jí přikázala, aby do
večera postavila sněhuláka nového,
jinak ji promění ve sněhovou vločku.
Sněhulice se moc snažila, ale moc jí
to nešlo. Kdo jí jenom pomůže? Stalo se to před dnem Svatého Mikuláše
a na zemi se začali objevovat mocnosti pekelné - čerti, kteří za dobré
chování byli peklem vysláni na zem,
aby pomáhali Svatému Mikuláši rozdávat dětem dárečky a eventuálně
nějakou hříšnou dušičku přinesli do
pekla. Čertům se Sněhulice zželelo
a rozhodli se, že jí pomohou nějakého
sněhuláka postavit. Jak se to našim
nemotorným čertům podařilo či nepodařilo, to se dozvíte v této hudební
pohádce.
Hrají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Tomáš Nisser, Marie Petrovská
ml., nebo Vendula Mikulová
Školní představení, doprodej volných
míst v divadelní pokladně.

JAZZOVÉ VÁNOCE

5.12. středa 19.30 hodin
Vstupné: 200,- 180,Městské divadlo
Předvánoční setkání kapely Dixieland
Planá, plné krásné hudby a pohodové

Česká republika zpívá koledy

atmosféry.
Program: I. Berlin, S. Cahn, R.L. May, D.
Ellington, G.D. Weiss ad.

Zdeněk Jirotka
SATURNIN

13.12. čtvrtek 19.30 hodin
Vstupné: 280,- 250,Městské divadlo
Divadlo Na Jezerce Praha
režie: Petr Vacek
Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé
chovali slušně.
Saturnin je sluha, který se stane pánem svého pána. Mladý muž dobrého
společenského postavení a vychování, trochu konzervativní, získá, ne
vlastní vinou, sluhu Saturnina. Ten
se de facto stane pánem svého zaměstnavatele a způsobí v jeho dosud
poklidném životě řadu překvapivých
zvratů a situací. Ty by se bez Saturnina daly těžko zvládnout. Už proto ne,
že by bez něj pravděpodobně nikdy
nenastaly. Saturnin je v Čechách pojmem již několik generací.
Hrají: Michal Kern, Jan Konečný, Denisa Pfauserová, Jitka Sedláčková, Jaroslava Kretschmerová, Martin Sitta,
Libor Hruška, Petr Vacek a Vojtěch
Vodochodský

Božena Šimková
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

16.12. neděle 15.00 hodin
Vstupné: dosp. 100,- dítě 80,Městské divadlo
Divadlo pohádek Praha
režie: Vít Prýmek
Divadelní zpracování legendárního
večerníčku
Krkonošské pohádky byly a stále jsou
nejoblíbenějším večerníčkem. Je vidět, že děti jakékoliv generace milují
prostý pohádkový příběh, kde spravedlivý Krakonoš vždy nachytá nadutého a vychytralého pána z Trautenberka. Kuba, Anče a Hajný jsou
hrdinové, kterým děti vždy drží palce. A všichni se pak radují, že nadpřirozená síla, kterou představuje pán
hor Krakonoš, se postaví na stranu
těch, kterým je ubližováno. Pohádka
je uváděna s původní hudbou proslulého hudebního skladatele pana profesora Vadima Petrova.
Účinkují: Libor Jeník/ Petr Pěknic,
Barbora Mottlová / Jana Stránská,
Kryštof Nohýnek / Přemysl Houška,
Jan Jedlinský, Jiří Vojta / Michal Ma-

Zpívání koled
u betléma hotelu
Krakonoš
Akce proběhne
12.12.2018
17:45 hod.
Všichni jste
srdečně zváni
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léř, Štěpánka Prýmková

TICHÁ NOC – STILLE NACHT

27.12. čtvrtek 20.00 hodin
Vstupné: 320,- 280,Městské divadlo
Vánoční nadílka hudebních dárků, napomáhajících vytvořit pohodu a sváteční atmosféru nejkrásnějších svátků
v roce.
Spolu s ukázkami z děl W.A. Mozarta,
G. Pucciniho, G. Verdiho, P. Mascagniho
a dalších mistrů zazní i vánoční písně,
pastorely, české a světové koledy.
Průvodní slovo v českém, německém
a ruském jazyce Alexandr Komarnický
Účinkují: Gabriela Kopperová – soprán,
Juraj Nociar – tenor, Dalibor Tolaš - baryton
Karlovarští komorní sólisté, Karel Friesl – klavír, František DRS - dirigent

NOC S LEHKOU MÚZOU

30.12. neděle
Vstupné: 320,- 280,Městské divadlo
S operetními melodiemi J. Strausse, F.
Lehára a E. Kálmána se spolu s námi
vydejte vstříc Silvestru a konci roku.
Průvodní slovo v českém, německém
a ruském jazyce Alexandr Komarnický
Účinkují: Adéla Skočilová – soprán,
Petr Horák – tenor komorní soubor
DIVERTIMENTO, Karel Friesl – klavír,
František DRS – housle, dirigent

NOVOROČNÍ KONCERT

1. 1. 2019 úterý 20.00 hodin
Vstupné: 360,- 320,Městské divadlo
„ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !“
„PROSIT NEUJAHR ! "
Vstupte s námi do roku 2019 se známými melodiemi mistrů opery a vídeňské operety
W. A .Mozartem, G. Bizetem, G. Puccinim, G. Verdim, J. Straussem, F. Lehárem a E. Kálmánem a dalšími.
Průvodní slovo v českém, německém
a ruském jazyce Alexandr Komarnický
Účinkují: Anna Klamo a Gabriela
Kopperová – soprán, Juraj Nociar – tenor, Karlovarští komorní sólisté, Karel
Friesl – klavír a František Drs - dirigent

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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advent v Hroznatově
akademii
Glazované ozdoby
1. prosince (sobota) proběhne
v Hroznatově akademii tepelského kláštera adventní keramická dílna pod vedením Kateřiny
Strádalové, zkušené keramičky
z Úterý. Budete mít možnost si
naglazovat sadu vánočních ozdob. Kurzovné bude 170 Kč na
osobu, v ceně je sada 20 ozdob.
Kurz potrvá od 15:00 do 17:00.
Kalendář s fotogramem
8. prosince (sobota) Mariánskolázeňský fotograf Aleš Rejl Vás
v temné komoře seznámí s technikou fotogramu. Váš fotogram
se stane součástí originálního
nástěnného kalendáře, který si
každý účastník vyrobí v naší knihařské dílně pod vedením Kateřiny Sechovcové. Dílna proběhne
od 14:00 do 17:00 hod. Kurzovné
je 150,- Kč
Adventní hra v klášteře
15. prosince (sobota) proběhne

Oslava 150. výročí otevření
Městského divadla
v Mariánských Lázních

mimořádná adventní prohlídka
v hravém duchu. Naši koledníci
zabloudili cestou do Betléma!
Přijďte nám pomoci najít světýlka sv. Lucie a dovést je na místo
k jesličkám. Nákupem vstupenky
získáte právo volně se procházet
barokním křídlem tepelského
kláštera. Akci zahájí vystoupení
pěveckého souboru Cantilo od
16:00. Hra začne od 17:00 a potrvá do 22:00, vstup možný nejpozději v 21:30.
Vstupné: základní 150 Kč, zlevněné 100 Kč, rodinné 400,Rezervace míst není nutná.
Rezervace a informace na
tel:+420 353 394 463 nebo
email: info@klastertepla.cz
U dílen mají přednost předem
rezervovaní účastníci, počet míst
je omezen, rezervace propadá 10
minut před začátkem akce.

V úterý 13. listopadu se uskutečnila oslava 150. výročí otevření Městského divadla v Mariánských Lázních. Oslava začala
vernisáží výstavy věnované Divadlu lidové tvorby Mariánské
Lázně, které je od samého začátku neodmyslitelnou součástí
mariánskolázeňského divadla
(stálá scéna zde nikdy nebyla).
V rámci vernisáže poděkovala
ředitelka divadla Alena Havrdová členům DLT za dlouholetou

Lucie Toman
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spolupráci a popřála jim mnoho
úspěchů do dalších let.
Divadlo lidové tvorby pak od
19.30 odehrálo tragikomedií plnou upřímného humoru
s názvem Královny. Večerem
provázel Alexandr Komarnický
a o hudební doprovod se postaralo violoncellové duo ZSO Mariánské Lázně.
Alena Havrdová
KIS Mariánské Lázně
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6.–9.12.2018
Kolonáda
Prodejní stánky s adventním zbožím a specialitami | Dobrostánek
Výtvarná výstava | Kolotoč | Kryté pódium s bohatým doprovodným
programem | Moderuje Alexandr Komarnický

ČTVRTEK 6.12.18
14.00 Cirkus Berto - netradiční cirkus tak trochu naruby
Herci Západočeského divadla Cheb
15.00 Vánoční zpívání s Petrem Baťkem a Jindřichem Skopcem
15.30 Mikulášská nadílka
17.00 Slavnostní zahájení trhu
17.15 Rozsvícení vánočního stromu
17.30 Dětský pěvecký sbor Canzona ZUŠ F. Chopina
18.00 Barbora Poláková Praha

SOBOTA 8.12.18
10.30 Dechový orchestr mladých a mažoretky ZUŠ F. Chopina
11.30 Folklórní soubor Rozmarýnek ZUŠ F. Chopina
13.00 Kvintetky vokální seskupení Chrudim
14.30 Folklórní soubor Marjánek Mariánské Lázně
15.30 Adventní koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie
účinkují: Sandra Biňovcová - housle, Petr Čech
- klarinet, Lenka Čechová - varhany
16.00 Hlasoplet vokální skupina Plzeň
17.00 Andělská přání Kosáci z Plané
18.00 Emma Smetana Praha
19.30 The Wild Roots Lázně Kynžvart

PÁTEK 7.12.18
10.30 Bombarďák
Koncert pro děti i rodiče plný divokých písní
a ztřeštěných tanečků
12.00 Dětský pěvecký sbor ZŠ Úšovice
13.00 Soukromá ZŠ a RC Čtyřlístek
15.30 Vánoční Quintetus Cantorus Františkovy Lázně
16.30 Bombarďák
Koncert pro děti i rodiče plný divokých písní
a ztřeštěných tanečků
18.00 Pele Mele Quintet Mariánské Lázně
19.30 Stan & Tonny Revival Mariánské Lázně

NEDĚLE 9.12.18
11.00 Kopretinky z Jihu Mariánské Lázně
12.00 Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně
13.00 Junior Dixieland ZUŠ F. Chopina
14.00 Dance Studio Wanted Mariánské Lázně
15.00 Levoruký Eda a Kujme pikle o Vánocích
písničky z českých pohádek a filmů, Karlovy Vary
16.00 NBS saxofony, Jazz, ZUŠ F. Chopina
17.00 Megafon Vokální skupina, Brno

Vstupné zdarma | Změny v programu jsou vyhrazeny | Akce se koná za finanční podpory města Mariánské Lázně
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PROSINEC
DATUM

15:00

Čertí brko

1. 12.

středa 5. prosince 2018
Společenský dům Casino
Mariánské Lázně
19.30 hodin

Ludwig van Beethoven:
Koncert pro klavír č. 4 G dur op. 58
Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfonie č. 36 C dur „Linecká“KV 425
klavír – Aleš Vítek
dirigent – Jan Mikoláš

„HVĚZDY NA DLANI“ - ABO K2
LACO DECZI A CELULA NEW YORK
pátek 7. prosince 2018
Společenský dům Casino
Mariánské Lázně
19.30 hodin

koncert k významnému jubileu
světoznámého jazzového trumpetisty

ŘADA K

„HVĚZDY NA DLANI“ - ABO 5
VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 20. prosince 2018
Společenský dům Casino
Mariánské Lázně
19.30 hodin

Oslavy 65. výročí založení ekonomického
školství v Mariánských Lázních

MIKULÁŠSKÝ KONCERT

Koncert skupin Kreyson Memorial a Artur

Vánoční koncert Akordeonového
orchestru Alexandra Smutného
Česká republika zpívá koledy na
Hotelu Krakonoš
Prohlídka centra města
SATURNIN
WEST FEST On The Road
Čeká Vás doslova Highway To Hell
DISCO PARTY 80 a 90 léta
DJ Pepino
ČajoKrásnéVánoce s alternativní tržnicí
DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA
Ztracené Vánoce
Cesta k Betlému

Čertí brko

Bohemian Rhapsody

3. 12.

Fantastická zvířata 2

Vdovy

4. 12.

Fantastická zvířata 2

Vdovy

5. 12.

Čertí brko

Bohemian Rhapsody

6. 12.

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

Ten, kdo tě miloval

8. 12.

barokní árie pro kontratenor
Jakub Jan Ryba:
Česká mše vánoční „Hej Mistře“
kontratenor – Jan Mikušek
Pěvecký sbor Čerchovan
sbormistr – Marek Vorlíček
Pěvecký sbor Fontána
sbormistr – Pavel Urban
dirigent – Martin Peschík

r

PROSINEC
Smrtelné stroje

Čertí brko
Grinch

9. 12.filmu
Název

Datum

15.- 16.
12. Záhada
143',
titulky, akční / fantasySmrtelné stroje 140,Doktor
Martin:
v Beskydech

Aquaman
12.
12.

18.-19:00
19. 12.ROHÁČI
143', české
znění, akční
/ fantasy
Z LOKTE
- Adventní

Astérix a tajemství kouzelného lektvaru

23., 29. 12.

14. 12.

JOHANN STRAUSS GALA

15. 12.

Bumblebee 3D

Čertí brko

Bumblebee

Spider-Man: Paralelní světy

Čertí brko

Aquaman (česky)

160,-

110', české znění, dobrodružný

130,-

Aquaman (česky)

Aquaman (titulky)

Aquaman (česky)

Aquaman (titulky)

1.- 2., 5., 8.- 10., 15.,
99', ČR, filmová pohádka
130,24.,
30. 12. Paralelní světy
Spider-Man:
Ten, kdo tě miloval

17. 12.

CREED II

130', titulky, sportovní

1. 12.

18. 12.

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

20. 12. Grindelwaldovy zločiny
Grinch

21. 12.

Mary Poppins se vrací

22.
12.
Grinch
Mary Poppins se vrací

Aquaman (česky)

Bohemian Rhapsody

Aquaman (česky)

Bumblebee

Spider-Man: Paralelní světy

Bumblebee

Bumblebee

90', ČR, komedie

130,-

134', české znění, rodinný / fantasy

140,-

9., 16., 22. 12.

86', české znění, anim. komedie / rodinný

130,-

22.- 23., 26. 12.

130', české znění, rodinný / fantasy / muzikál

1., 3.- 4. 12.

Mary
Poppins se130',
vrací
(česky)
Bumblebee
30. 12.
titulky, rodinný / fantasy / muzikál

Astérix a tajemství kouzelného lektvaru Mary Poppins se vrací (česky)
23.
Pat a12.
Mat: Zimní radovánky
2. 12.
60', ČR, animovaný / rodinný / komedie

24.
12. z Lokte
10:00 Čertí brko
ROHÁČI

130,-

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

6.- 7., 11., 18. 12.

19.
12.
Fantastická
zvířata:

02.12.2018

130,-

20.- 21., 27.- 28. 12. 110', české znění, dobrodružný
21.- 22., 29. 12.

Grinch

16. 12.

140,koncert

105', české znění, animovaná komedie

2., 5., 9., 19., 26.,
134', titulky, drama / životopisný / hudební
130,28. 12.
Spider-Man:
Paralelní světy
Aquaman (česky)

Bohemian Rhapsody

ŘADA A B

TERMÍN
01.12.2018, 08.12.2018

Čertí brko
Bohemian
Délka, jazyková verze,
žánr Rhapsody
Cena

Aquaman
11.
12.

13. 12.

dirigent – Martin Peschík

Smrtelné stroje

13.- 16., 29. Čertí
12. brko
143', české znění, akční /Ve
fantasy
spárech ďábla 160,-

Aquaman
10.
12. 3D

neděle 30. prosince 2018
Jáchymov
19.30 hodin

Smrtelné stroje

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

7. 12.

kalendář kulturních akcí na PROSINEC
Název AKCE/AKTIVITY
Adventní prohlídka
STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ CENZURY
Podzimní předplatné 2018 - 4. titul
OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY
JAZZOVÉ VÁNOCE
THEODOR LESSING
a židé v Mariánských Lázních
STO ZVÍŘAT

19:30

CREED II

2. 12. Pat a Mat: Zimní radovánky

PŘEHLED KONCERTŮ - PROSINEC 2018
BENEFIČNÍ KONCERT PRO DOMOV PRAMEN V MNICHOVĚ

17:00

Fantastická zvířata 2

(pokud není uvedeno jinak)

130,130,110,-

ŠTĚDRÝ tradiční
DEN adventní koncert oblíbené kapely
12. 12.

120,-

128', české znění, dobrodružný / fantasy

130,-

04.12.2018
05.12.2018

25.
12. stroje
Smrtelné

06.12.2018

Sněhová
královna:královna:
V zemi zrcadel
80', české znění, anim. dobrodružná
komedie
V zemi zrcadel 27.- 28. 12.
27.
12. Sněhová
Bumblebee
Znovu ve
hře 120,-

7.- 8., 11. 12.

8. 12.
české
znění, dobrodružný
/ fantasy
Mary
Poppins se128',
vrací
(česky)
Bohemian
Rhapsody160,-

Smrtelné
26.
12. stroje 3D

Spider-Man:
Paralelní
světy
13.- 14., 20., 30. 12. 120', české znění, animovaný / akční
královna:
V zemi zrcadel
28.
12. Sněhová
Bumblebee
Bohemian Rhapsody130,-

07.12.2018

Spider-Man: Paralelní světy 3D
17. 12.
120', české znění, animovaný / akční
160,Astérix a tajemství kouzelného lektvaru
Bumblebee
Aquaman (česky)
Ten, kdo tě miloval
6., 17. 12.
90', ČR, rodinná detektivka
130,-

29. 12.

08.12.2018

30. 12.
Vdovy

Čertí brko

Spider-Man: Paralelní světy Mary Poppins se vrací (titulky)

31. 12.

08.12.2018

Ve spárech ďábla

DATUM

09.12.2018

15:00

129', titulky, thriller / drama

130,-

10. 12.

86', titulky, horror / thriller

130,-

Znovu ve hře
(pokud není uvedeno jinak)

27. 12.

Název filmu

Datum

12/2018 ADVENTNÍ KONCERT

12.12.2018

3.- 4. 12.

17:00

2D

130,-

Délka, jazyková verze, žánr

Cena

DOPORUČUJEME

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

13.12.2018
13.12.2018

Změna programu vyhrazena.

15.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
18.12.2018

Vánoční koncert souboru Marjánek

23.12.2018

TICHÁ NOC – STILLE NACHT
OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA

27.12.2018
27.11.2018 - 7.1.2019

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

aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
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19:30

98', titulky, komedie / romantický

3D
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Vyleťal - Vyleťalová

Galerie Goethe si pro návštěvníky připravila poslední výstavu
roku 2018. Celý rok jste mohli
obdivovat díla umělců místních
nebo umělců ovlivněných pobytem v našem krásném lázeňském městě. Velmi úspěšné byly
výstavy Vladimíra Suchánka,
Vítězslava Eibla nebo Bohdany
Holubcové. Zavzpomínali jsme
na srpen 1968 v Mariánských
Lázních a připomněli si malíře,
žijící v Marienbadu před II. světovou válkou. Poslední výstava
tohoto roku představí díla české

výtvarnice Olgy Vyleťalové. Tvorba filmových plakátů ji proslavila
po celém světě a za několik plakátů získala ocenění na filmovém
festivalu v Cannes nebo v Chicagu. Celý život se věnuje malbě,
ovlivňovala ji italská, německá
a nizozemská renesanční tvorba
a dnes jsou to různé detaily z přírody nebo architektury. Manželem paní Vyleťalové byl malíř
Josef Vyleťal, tvůrce nástěnných
maleb na kolonádě. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 4.
prosince 2018 v 18:00 hodin

a navštívit ji můžete do neděle 6.
ledna 2019.
Tento rok, kdy se slavilo výročí
200 let od prohlášení Mariánských Lázní veřejnými lázněmi,
vznikly v muzeu nové expozice:
Historie lázeňství v Mariánských
Lázních a etnografická výstava
Egerland – Chebsko. Konalo se
několik již tradičních akcí: Krajské kolo geologické olympiády,
Expediční kamera a Snow Film
Fest. V muzeu vznikly tři publikace a pro město muzeum vydalo
knihu Mariánské Lázně - Dějiny
města v obrazech, uskutečnilo se

několik přednášek cyklu Muzejní
akademie a muzeum dál úspěšně
plnilo sbírkotvorný plán. Sbírky
a další materiály důležité k mapování historie Mariánských Lázní a okolí získává muzeum i díky
uvědomělosti místních obyvatel,
za což jim patří dík.
Přejeme hostům i obyvatelům
Mariánských Lázní příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho šťastných chvil. Na
shledanou v městském muzeu
v roce 2019.
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš
ředitel městského muzea

proSincové tipy z aSklepionu
mariánSké lázně

no. 1

in la
Ser a
nD
aeSt
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ine

Staňte Se členem aSklepionu klubu,
zbavte Se vráSek a zíSkejte trvalou Slevu
Absolvujte vyhlazení vrásek aplikací botulotoxinu,
vyplňte přihlášku do Asklepion klubu a získejte
slevu 10 %!
zima − ten pravý čaS na laSery
Vypnutá pleť bez vrásek, žilek, jizviček a pigmentací?
S našimi lasery a radiofrekvencí eMatrix ji do jara máte.
Svěřte se do rukou nejzkušeněnjších dermatoložek v centrech
Asklepion, které vám doporučí nejvhodnější kombinaci
ošetření podle stavu vaší pokožky.
Splníme i ta nejtajnější přání
vánoční vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 3 000,
5 000 a 10 000 kč zakoupíte již nyní na všech recepcích
Asklepionu nebo si je můžete objednat online.

asklepion - laser and aesthetic 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
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KULTURA
Wie jedes Jahr zu Silvester
präsentiert das Falkensteiner Grand MedSpa
auch heuer wieder ein
spektakuläres Feuerwerk,
dieses Mal zur Filmmusik
von Harry Potter.

Jako každý rok na Silvestra, Falkensteiner Grand
MedSpa Vás srdečně
zve na tradiční velkolepý ohňostroj, tentokrát
na soundtrack Harryho
Pottera.

Каждый год на празднование Нового года
гостиница Falkensteiner
Grand MedSpa представляет впечатляющий
фейерверк, на этот раз
на саундтрек к фильму
«Гарри Потер».

Wann? Silvesternacht, 0:15 Uhr
Wo? im Park vor dem Hotel
Kdy? Silvestrovská noc 0:15 hod
Kde? V parku před hotelem
Когда? В новогоднюю ночь, в 0:15.
Где? В парке перед гостиницей.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

354 922 111

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
www.muml.cz
www.marianskelazne.cz

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA

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

Článek by neměl přesahovat 3000 znaků včetně mezer.

Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.

Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do souboru Word, pošlete je v příloze zvlášť v co nejvíce možné
kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.

Článek pošlete na e-mail: zpravodaj@marianskelazne.cz
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. den v měsíci.

Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nemocnice Mariánské Lázně
354 474 261
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov v Plané
374 718 183

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 3, číslo 8; Evidováno pod MK ČR 22342 		
Periodický tisk územního samosprávného celku
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: HB PRINT, s.r.o.
Uzávěrka příštího čísla: 15.12. 2018; Uzávěrka inzerce: 15.12. 2018
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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