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září – měsíc ve znamení
návratu do školních tříd
a zaměstnání

19. – 22. 9.
2019
MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

Vážení
spoluobčané,
Čas
prázdnin
a
dovolených
uběhl jako voda
a je čas se naplno vrátit do pracovního a vzdělávacího procesu. Léto, ostatně
jak je již v posledních letech zvykem, bylo obdobím extrémů. Kdo
se chtěl během července trochu
ochladit, vyrazil z tropického
Česka někam k moři. V srpnu
připomínalo počasí pro změnu
místy závěr podzimu. Pozitivem
je, že alespoň trochu zapršelo
a do země se dostala vláha. Doufejme, že na to zareagují také

houby (článek byl psán před uzávěrkou v polovině srpna, kdy do
lesa vyráželi jen ti nejtrpělivější).
Letní měsíce se ale nenesly jen
ve znamení dovolených u moře.
Také v Mariánských Lázních se
děla velká spousta věcí. Tradičním vrcholem letních měsíců je
v Mariánských Lázních Chopinův
festival, který v letošním roce
oslavil kulaté jubileum – letošní
ročník byl v pořadí již šedesátý!
Konal se ale také 4. ročník mezinárodního filmového festivalu
v Mariánských Lázních a obnovila se tradice festivalu vína. Kromě
různých kulturních a sportovních
akcí jsme také pilně pracovali.
více na str. 2
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Talentové zkoušky
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MARIÁNSKÝ
PODZIM

15 MEZINÁRODNÍ
FOLKLORNÍ FESTIVAL
.

Mobilní Rozhlas ve městě
Město Mariánské Lázně zavádí
nový informační systém, který přinese lepší komunikaci
s občany. A co že to vlastně ten
Mobilní rozhlas je? Jedná se
o unikátní komunikační systém, který kombinuje možnost
rozesílek SMS zpráv, hlasových
zpráv, e-mailů, nebo informací přímo v aplikaci Zlepšeme
Česko, kde si můžete vybrat, co
Vás zajímá. V této aplikaci můžete hlásit také různé podněty
týkající se například poškození veřejného prostranství,

ŠKOLY

SPORT

Lázeňský krok 2019
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nepořádku, ztracených zvířat,
předmětů, či pohřešované osoby. Město se pak lépe dostane
k řešení, protože podnět poputuje přímo na dané místo.
Chcete se včas dozvědět důležité informace, zajímavé akce
a podílet se na lepším městě?
Zaregistrujte se na www.marianskelazne.mobilnirozhlas.cz, stáhněte si aplikaci
Zlepšeme Česko a vždy budete
vědět o tom, co Vás zajímá.
Denisa Wacková

KULTURA
Food festival
strana 12

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15.9.2019.
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září – měsíc ve znamení
návratu do školních tříd
a zaměstnání

Kompostéry budou občanům
města rozdány v září

dokončení. ze str. 1
V letošním roce město do oprav
silnic a chodníků investovalo
téměř 18 milionů korun. Chtěl
bych Vám tímto všem poděkovat za pochopení a trpělivost.
Takové množství oprav nelze
samozřejmě stihnout během
několika málo dní. K dopravnímu kolapsu, černému scénáři
několika největších pesimistů, nedošlo. Jsem rád, že si lidé
v Mariánských Lázních budou
díky vysokým investicím do
oprav silnic a chodníků moci
vychutnat plynulou jízdu. Kdo
už se projel po Pramenské nebo
například Na Voře dole a podél
trati, ten mi dá určitě za pravdu.
Zprůjezdnili jsme také komunikaci mezi Chebskou a Husovou
ulicí, takže kraj může navázat
avizovanou rekonstrukcí Chebské. V první fázi bude opravován
úsek od Lidlu až po křižovatku
Chebská/Husova. I v tomto případě apeluji na Vaše porozumění. Minimálně kvůli srovnání
ostrůvků, které v současnosti
brání průjezdu vozidel IZS, je
tato rekonstrukce potřebná.
Dokončeny byly také práce na
nových školních dílnách v ZŠ
Úšovice a během měsíce září
by se nám mělo podařit dokončit velkou rekonstrukci chladicí
plochy na zimním stadionu. DO
konce října bude také obnoven
orientační systém po městě.
Velmi potěšující zprávu pro Vás
mám k tématu veřejné dopravy.
Díky velké pomoci z kraje se
nám podařilo získat dotaci na
nové trolejbusy, které jsou již ve

výrobě a budou dodány v průběhu příštího roku. Vedle toho
jsme navíc získali dotaci také
na rekonstrukci měnírny a části
trolejového vedení. Také z městské kasy bude muset být vydáno
značné množství prostředků,
ale bez těchto dotací v celkové
výši 120 000 000 Kč by celková
obnova MHD bez výrazného zadlužení města nebyla možná.
Ani v měsíci září nebude nouze o akce všeho druhu. Zejména
bych chtěl upozornit na den 14.
září, kdy se na kolonádě bude konat další food festival. V loňském
roce zkusili pořadatelé tuto novinku do Mariánských Lázní přivést a účast vyrazila všem dech.
Když bude přát počasí, určitě
dokážeme loňskou návštěvnost
ještě překonat. A pokud budete
mít z mlsání černé svědomí, můžete nabraná deka v ten samý den
vyběhat. Akce “Lázeňský krok“
odstartuje letos již po páté a opět
je součástí seriálu Krok ke zdraví!
Také letos jej uspořádáme ve spolupráci s Klubem českých turistů
Mariánské Lázně a za laskavé
podpory Hotelu Krakonoš, u kterého bude v 11:00 startovat.
Kompletní a pravidelně aktualizovaný výpis všech kulturních
a sportovních akcí naleznete na
webových stránkách:
www.kalendar.marianskelazne.cz.
Přeji Vám všem co nejjednodušší adaptaci na podzimní počasí a budu se s Vámi těšit na
některé z mnoha akcí v Mariánských Lázních.

Na rok 2019 připravil Karlovarský kraj program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality.
V této souvislosti byla Městskou policií ML ve spolupráci
s Odborem IaD ML zaslána žádost o poskytnutí finanční dotace pro zrealizování projektu

„BEZPEČNĚ NA INTERNETU“.
Na základě zaslané žádosti obdrželo v červenci tohoto roku
město Mariánské Lázně požadovanou částku 50.000,- Kč.
Zmíněná částka bude v podzimních měsících letošního
roku využita k realizaci uvedeného projektu.
“ BEZPEČNĚ NA INTERNETU
“ bude obsahovat několik pre-

Občané, kteří v loňském roce
formou vyplněného dotazníku
projevili zájem o získání domácího kompostéru zdarma a kteří
dále budou splňovat podmínky
přidělení kompostérů, si je budou moci vyzvednout v areálu
sběrného dvora, na adrese společnosti TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU s.r.o., U Pily
206/3 Mariánské Lázně. Vydávat se budou od začátku září každý všední den, tedy od pondělí
do pátku, vždy v době od 9 do
16 hodin.
Nákup domácích kompostérů byl
realizován za finanční podpory
Ministerstva životního prostředí
v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního
programu Životního prostředí,
kdy získaná dotace pokryla 85
procent nákladů. Město na základě zaslaných rezervací od občanů nakoupilo celkem 100 ks
kompostérů o objemu 650 l za
3 025 Kč a 200 ks kompostérů
o objemu 1050 l za 3 630 Kč.
Občanům budou kompostéry
vydávány po vyplnění a podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování. Tuto smlouvu
občané mohou přijít sepsat na
Městský úřad, odbor životního
prostředí, Ruská 155, dveře č.
303, p. Křížová od 2. 9. 2019
a to v úřední dny, pondělí a středa od 8:00 - 11:30 a od 12:30 –
17:00 hodin. V ostatní dny pouze po předchozím objednání. Do
připravené smlouvy je z občanského průkazu, který musí mít
žadatel s sebou potřeba doplnit
jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a také je nutné znát
číslo parcely a katastrální úze-

Váš starosta

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

ventivně vzdělávacích přednášek, kterými Vás bude provázet
odborník na kyberkriminalitu
působící u Policie ČR.
O termínech konání jednotlivých přednášek bude veřejnost s předstihem informována skrze běžně dostupné
sdělovací prostředky.
Ladislav Sidorják
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mí, kde bude kompostér umístěn. Výpůjčka je na dobu pěti let
a poté kompostéry bezplatně
přejdou do vlastnictví občanů.
Po tuto dobu bude vypůjčitel
povinen umožnit oprávněnému
zástupci města provést kontrolu
umístění a využívání kompostéru v souladu se smlouvou.
Žadatelem musí být občan města Mariánské Lázně nebo vlastník pozemku na území města
starší 18 let, který se zavazuje
umístit kompostér v katastrálním území města Mariánské Lázně (Mariánské Lázně
(691585), Úšovice (691607),
Stanoviště u Mariánských Lázní
(691674), Chotěnov u Mariánských Lázní (901903)).
Kompostéry po podepsání
smlouvy pak budou následně
žadatelům předány obsluhou
sběrného dvora, oproti podpisu
na předávacím protokolu, který
je nedílnou součástí Smlouvy
o výpůjčce a následném darování zahradního kompostéru.
Kompostér bude obsahovat český návod a brožuru o správném
kompostování.
V současné době je ještě asi 50
ks kompostérů bez rezervace.
Pokud tedy ještě někdo z občanů města má zájem o přidělení
kompostéru a doposud si ještě
nepodal žádost, nechť kontaktujte rovněž odbor životního
prostředí p. Křížová, tel. 354 922
360 nebo mail: silvie.krizova@
muml.cz, jelikož výdej bude probíhat pouze do vyčerpání pořízených kompostérů a poté již nebude možnost kompostér získat.
Silvie Křížová
OŽP
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V ZŠ Úšovice otevírají
nové školní dílny

Bezpečnost dětí u škol

Září je měsícem, kdy se děti vracejí do školních lavic. V letošním
roce čekají na žáky ZŠ Úšovice
nejen jejich obvyklé učebny, ale
také nově zrekonstruované dílny.
A to nejen budova, ale kompletní celé vybavení jako například
pásová pila na dřevo, univerzální soustruh, nebo moderní 3D
tiskárna. V rámci projektu rekonstrukce školních dílen byla
výrazně posílena také související
konektivita, díky které bude ZŠ

Úšovice moci nabídnout svým
žákům ten nejlepší možný servis
v oblasti moderních technologií.
Věřím, že žáci takto kvalitně
vybavené dílny využijí nejen
k přípravě na další studium na
středních školách a učilištích, ale
třeba i ke zdokonalování v domácím kutilství, na které jsme jako
národ tolik hrdí a stanou se tak
pokračovateli této tradice.

Ve dnech od 7. do 15. září 2019 budou probíhat v našem městě Dny
Evropského dědictví . V průběhu
těchto dnů bude možnost navštívit přihlášené památky za snížené
vstupné a nebo zcela zdarma.
Jsou přihlášeny tyto památky :
Císařský salonek
- který bude návštěvníkům zpřístupněn v neděli 08.09.2019 od
10:00 do 15:00 hodin a v pondělí
09.09.2019 od 18:00 do 20:00 hodin.
Hlavní kolonáda
- běžně přístupná.
Hotel Svoboda
na prohlídku se můžete těšit
v pondělí 09.09.2019 od 14.00
a 16:00 hod. Na hotelu budou
k dispozici min. 2 zodpovědní
pracovníci, kteří budou návštěvníky s výkladem provázet po
celém komplexu vč. prohlídky
pokoje a nahlédnutí do nově zrekonstruovaného bazénu a balnea.

Městské Muzeum
- nabízí svým návštěvníkům
v rámci Dnů Evropského dědictví
14.09.2019 vstup zdarma.
Památník Fryderyka Chopina
v domě Chopin
- můžete navštívit v neděli
08.09.2019 od 14:00 do 17:00.
Park Boheminium
- V pondělí 09. 09. 2019, máte
možnost po celý den navštívit
park za snížené vstupné pro
všechny nabízíme jednotnou
cenu 50 Kč. Bez rozdílu cenové
hladiny (dospělí, děti, studenti,...)
Městské Divadlo
Pondělí 9.9.2019 od 14.00 prohlídka divadla v češtině
Úterý 10.9.2019 od 14.00 prohlídka divadla v němčině
Středa 11.9.2019 od 14.00 prohlídla divadla v ruštině
Jaroslava Nováková
RLCR

Se začátkem školního roku bývá
mnohdy spojována diskuze
o bezpečnosti silničního provozu převážně u základních škol.
Letos jsme tuto bezpečnost posílili tím, že byl vybudován přechod na ulici Husova u školy Jih
a dokončen chodník u Černého

mostu ve směru na sídliště Vora,
na který bude v nejbližší době
navazovat jeho další etapa u MŠ
Vora. Právě ze sídliště Vora se
každým dnem vypraví desítky
školáků směrem k ZŠ Úšovice.

Úspěšnou první fázi kampaně
na podporu zápisu UNESCO nominace "Slavné lázně Evropy"
završil infostánek UNES – CO
při Mezinárodním filmovém
festivalu počátkem července.
Karlovy Vary se spolu s Mariánskými Lázněmi a Františkovými
Lázněmi představily v moderně
pojatém stánku s občerstvením
a písčitou pláží pro letní odpočinek nedaleko Vřídelní kolonády.
Pro zájemce byly připraveny
propagační materiály o celé
nominaci, kde je zařazeno ještě osm dalších západoevropských lázní, a zábavná kampaň

UNES - CO. Vrcholem akce byla
vědomostní soutěž o projektu
UNESCO s hlavní výhrou - zájezdem do Baden Badenu, jíž se za
dobu festivalu účastnilo více než
650 zájemců z celé republiky.
Během filmového svátku se
mohli návštěvníci seznámit
s jednotlivými městy také
u Tržní kolonády na 8 výstavních panelech se zajímavými
informacemi o všech jedenácti
zúčastněných městech Evropy,
které připravil Karlovarský kraj.

Ing. Petr Třešňák

MFF KV - UNESCO

Ing. Petr Třešňák

Dny evropského dědictví
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Ing. Lucie Sochorková
UNESCO – Site Manager
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OBČANÉ

Turisté v Mariánských Lázních
mají nový výletní cíl

11. srpna 2019 byla v Mariánských Lázních za účasti starosty
města slavnostně otevřena Stezka
spisovatelů. Jedenáct panelů rozmístěných po městě připomíná
slavné literáty, kteří do města přijeli. A nebylo jich málo. Patří k nim
Johann Wolfgang von Goethe,
Mark Twain, Maxim Gorkij, Jaroslav Seifert, nebo Vladimír Páral.
Akci slavnostně zahájil starosta
města Martin Kalina a úvodní
slovo pronesl Vladimír Páral.
Akce se nesla v duchu právě proběhlých mistrových narozenin.
Vladimír Páral tak symbolicky
z rukou starosty převzal lázeňskou lavičku, která je po něm
pojmenovaná. Lavičku i panel věnovaný právě Vladimíru Páralovi
je možné najít v lázeňském parku
pod známou výrobnou oplatek.
V průběhu odpoledne byl vyhlášen
soutěžní literární kvíz o hodnotné
knižní ceny, které věnovalo místní
knihkupectví Kosmas ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros.
Zatímco šéfkuchař hotelu Villa
Patriot vařil na pódiu meruňkovou
marmeládu a účinkující se starali
o příjemnou zábavu na kolonádě,
nadšení soutěžící obcházeli jednotlivé panely a nosili pořadate-

lům vyplněné kvízy do slosování.
Před vyhlášením vítězů proběhlo krátké znalostní kolečko mezi
přítomnými diváky. Tři nejrychlejší si odnesli dárek v podobě
velké sklenice marmelády a dárkovou tašku od Českého rozhlasu
Karlovy Vary. Výherce ve třech
kategoriích – základní škola,
střední škola a znalec literatury
– vylosovala a dárky předala zástupkyně Kosmasu paní Michaela Vejrková.
Vydařené akce se zúčastnilo na
600 návštěvníků nejen z řad lázeňských hostů, ale také mnoho
místních. Stezka je nyní otevřena
všem zájemcům a nezbývá jen
popřát, aby přilákala do města
co nejvíce návštěvníků a přiměla
k procházce co nejvíce místních.
Mapky s přehledem panelů na
mariánskolázeňské Stezce spisovatelů je možné získat infocentru
v domě Chopin na hlavní třídě.
Jejich součástí jsou i kvízy rozdělené na tři znalostní stupně.
Po odevzdání vyplněného kvízu
v infocentru čeká na úspěšné luštitele malá odměna.
Projekt finančně podpořil Karlovarský kraj a město Mariánské Lázně.
Za pořadatele: Barbora Tintěrová

Ve středu 7. srpna.2019 byla
uzavřena smlouva na dodávku 8
trolejbusů. Nové trolejbusy Škoda 30 Tr dodá ŠKODA ELECTRIC a.s. v létě příštího roku za
100.640.000,- Kč (12.580.000,Kč za jeden trolejbus). Projekt „
POŘÍZENÍ BEZEMISNÍCH DRÁŽNÍCH VOZIDEL VE SPOLEČNOSTI
MĚSTSKÁ DOPRAVA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního progra-

mu, 20. výzva IROP částkou ve
výši 81.795.500,- Kč. Trolejbusy
budou vybaveny trakční baterií, která umožní dojezd mimo
trakční vedení až 14km.
Z rozhodnutí valné hromady
společnosti bude MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
dále usilovat o využití dotačních
programů EU pro doplnění vozového parku o 2 elektrobusy.
Cílem je dosažení plné elektromobility provozu MHD v Mariánských Lázních.
mdml

Studijní centrum BASIC v ml

V listopadu loňského roku bylo
v Mariánských Lázních za přítomnosti pana starosty Ing.
Martina Kaliny otevřeno Studijní centrum BASIC, které pomáhá dětem při problémech s
učením jako jsou nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti,
potíže s psaním „i,y“, čtením,
gramatikou, matematikou či poruchy učení typu „dys“.
Do dnešního dne Studijním centrem v Mariánských Lázních
prošly téměř tři desítky dětí
s nejrůznějšími problémy při
učení, nicméně největší podíl
dětí, které nás navštěvují, jsou
děti s problematickým čtením,
což se pochopitelně odráží
i v ostatních předmětech, neboť
pokud nesprávně čtou, nemohou ani čtenému textu správně
rozumět. Děti se u nás také učí
„jak se učit“, jak zvládat bariéry
při učení, což jim otevírá dveře
k dalšímu studiu i do života.
Studijní centra BASIC jsou součástí mezinárodní sítě vzdělávacích organizací Aplikovaná
scholastika, která byla založena
v roce 1972 v USA na základě
specializované studijní technologie podle učení L. Rona
Hubbarda a dnes funguje ve
více než 80 zemích světa. V České republice působí BASIC od
roku 2002 a v současnosti zde

Nové trolejbusy pro Ml

má 20 poboček a několik dalších na Slovensku.
Učení BASICu, jak již sám název
napovídá (BASIC –v překladu
ZÁKLAD), je založeno na dobrém porozumění veškerých
základů a tomu, jak na sebe
jednotlivé části navazují. Proto
se při doučování hodně času
věnuje důkladnému zafixování
základů a teprve poté je možné
„dohánět“ školní učivo.
Při vstupním pohovoru každé
dítě nejprve otestujeme a pak
uzpůsobíme doučování přímo
jeho potřebám. Učení probíhá
zábavnou formou s individuálním přístupem a už po měsíci
doučování bývají viditelné první výsledky, kdy většina dětí
přestává mít strach ze školy, získají zpět ztracené sebevědomí
a učení už pro ně není takovým
strašákem. Zhruba po třech měsících nastává pokrok ve čtení,
v porozumění textu a zlepšení
se začne projevovat i ve škole.
Zájemci o doučování nemusí mít žádné doporučení, aby
mohli studijní centra navštěvovat. Stačí zavolat a domluvit
si osobní schůzku (bezplatnou
konzultaci) a na jejím základě se
pak „ušije“ doučování na míru.
Ing. Lenka Suchánková
ředitelka pobočky

Dne 21.9.2019 by se dožil 100 let
František Kopecký, středoškolský
profesor českého jazyka a filosofie, který
dlouhá léta působil na Střední hotelové
škole v Mariánských Lázních. Byl zakládajícím a dlouholetým členem Smíšeného pěveckého sboru Mariánské Lázně.
Vzpomeňte, prosím, s námi.
Rodina
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zemřel Václav Větrovský

Září s mariánskolázeňskou přírodou

Mariánské Lázně nemají jen kulturní a historické hodnoty. Město totiž obklopují přírodovědně
velmi cenná místa v CHKO Slavkovský les. Celoročně pro místní
i návštěvníky lázní Správa CHKO
Slavkovský les pořádá ve spolupráci s partnery mnoho akcí
přímo v přírodě v rámci cyklu
„Pojďte s námi do přírody!“. A co
si pro vás připravila v září? Nač
se můžete těšit?
Předvečer svátku sv. Václava
v pátek 27. září od 18:30 pořádá Správa CHKO Slavkovský
les za finanční podpory Karlovarského kraje autobusovou
exkurzi za jedním ze symbolů
podzimní přírody i Slavkovského lesa – jelenem. Večerní
výprava za poznáním jednoho
z našich největších zástupců
zvířecí říše, jelenem evropským,
se odehraje v samotném srdci
Slavkovského lesa v nezapomenutelné podzimní atmosféře na
Kladské. V polovině září les ožívá hlasy, právě nastává čas jelení
říje. Zvláště působivé je toto období v horských terénech, kde se
troubení jelenů patřičně rozléhá,
někdy i s ozvěnou. Právě tuhle
atmosféru na Kladské obdivoval
už kníže Schönburg-Waldenburg a nyní máte možnost si ji
užít společně s průvodci z CHKO
Slavkovský les také. Při exkurzi
se dozvíte zajímavé informace
o řádu jelenovitých a prohlédnete si zblízka paroží všech jejich
nejznámějších zástupců ze severní polokoule. A můžete se dočkat
i překvapení… Z Mariánských
Lázní bude vypraven speciálně
objednaný autobus pro účastníky
exkurze s odjezdy na zastávkách
v 18:00 nádraží a 18:05 tržnice.
Sraz všech účastníků exkurze

bude v 18:30 na Kladské před
Domem přírody Slavkovského
lesa. Samotná trasa vycházky je
krátká a nenáročná a je doplněna pojížďkami autobusem. Trasa
bude přizpůsobena aktuálnímu
vývoji počasí a pohybu jelenů.
Trvat bude zhruba 3 hodiny. Exkurze se koná za každého počasí,
proto doporučujeme sebou vzít
vhodnou obuv a oblečení do terénu. Po ukončení exkurze vás
z Kladské zpět do Mariánských
Lázní přiveze autobus.
Poslední zářijový víkend od
soboty 28. do neděle 29. září
mezi 9 až 17 hodinou jste srdečně zváni na Správu CHKO
Slavkovský les v Mariánských
Lázních, kde můžete navštívit
tradiční výstavu hub pořádanou Mykologickým klubem
Slavkovský les. Zkušení mykologové vyráží po celém Karlovarském kraji, aby představili
pestrou škálu hub, které u nás
můžete potkat v lese, na louce
i ve městě. Návštěvníci se mohou
po oba dny těšit nejen na desítky druhů jedlých i nejedlých hub,
ale také na degustaci houbových
specialit. Kromě klasických nakládaných hub to jsou například
houbové karbanátky, nádivka,
pečenáče, houbový salát a další.
Houby lze upravit na řadu různých způsobů a je možné je ale
využít k výrobě léčivých tinktur.
Na výstavě nebude chybět poradna k určení donesených hub
nebo ukázky hub pod binokulárním mikroskopem. Členové
Mykologického spolku se s vámi
rádi podělí o vaše zajímavé houbařské nálezy, tak snad se nám
houbařská sezóna v září povede.

foto: archiv V. Větrovského

Ve věku 88 let zemřel 12. července Václav Větrovský z Mariánských Lázní, místní patriot,
bývalý učitel v hotelové škole,
ale i dlouholetý novinář, který
pracoval také v Hraničáři, ale
přispíval i do Chebského deníku.
I přes vysoký věk zůstával aktivní, ještě na jaře Chebskému
deníku poskytl rozhovor o svém
životě. Mluvil třeba i o tom, jaké
místo má ve městě rád. „Oblíbené místo Mariánských Lázní?
Je jich mnoho. Na jaře se nemohu dočkat sluníčka a vyhřívám

se u jižní stěny fontány. V létě
mě láká plavání v přírodě, takže k tomu využívám přírodní
koupaliště v okolí Mariánských
Lázní. Na podzim jsou to toulky
v lese a v zimě patří k nám běžky.
Snažím se využívat stopy v okolí
lázní,“ řekl tehdy o svých milovaných Mariánských Lázních…
Rozloučení s Václavem Větrovským se konalo v pondělí 22.
července ve 13 hodin při mši
svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních.
Chebský deník

Na jedinou prázdninovou Kávu
přišlo 1. 7. do Tereziánu za starostou 7 občanů, kteří, ve víře
že to pomůže, sdělili a ptali se:
Na Panských polích hrozí pád
starých stromů; zastávka MHD
tamtéž, je v katastrofálním stavu; na terase nad kolonádou
byly vykáceny stromy, pozemek
není uklizen a je tam rezavé
zábradlí; záznam z jednání zastupitelstva na netu je velmi
špatně slyšet; staré parkovací
automaty jsou rezavé, dělají
ostudu; vlakové nádraží je velmi špinavé; co bude s Lilem?;
kam se obrátit pro odstranění
přerostlého křoví, bránícího výhledu při vjezdu na silnici? (na
Odbor životního prostředí); co
bude s lanovkou na Krakonoš,
až doslouží a kdy končí smlouva
současnému provozovateli?
Informace od pana starosty:
Zpravodaj vychází v rozsahu

16 stran, náklad je 2.000 výtisků, v srpnu nevyjde; chystá se
projekt Mobilní rozhlas, město
bude zájemcům posílat maily
s obsahem, který si sami zvolí (lze se registrovat na www.
mobilnirozhlas.cz); v rezervní
fondu je cca 90 mil. Kč; očekávané náklady v milionech Kč:
radnice 300, Taormina 50, Lil
50, Chopin 50; za 800 tisíc bude
obnoveno jezírko v parku pod
tenisovými kurty; byl zveřejněn
plán oprav komunikací; propojka od Tesca na Husovku by měla
být zprůjezdněna do konce července; plochá dráha slouží svému účelu, ale návštěvnost je mizivá; pokud město získá dotaci
na rekonstrukci Lilu a opraví jej,
dokáže objekt využít; v domě
naproti Spořitelně bude otevřena nová kavárna. Příští Káva se
starostou bude v pondělí 2. září.
Ivan Coufalík

Červencová káva se starostou

Mgr. Jana Rolková
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sloupek poslance
arboristické práce
SLOUPEK
POSLANCE PARLAMENTU
petra třešnáka

Zdravotnictví bude vždy zásad-

toto ustanovení ruší, se nám díky

Město v lese, les ve městě, tak

stromů citlivěji. Paní Rákosová

úsilí ve
s hejtmankou
nímbývalý
tématem pro
náš kraj. MariánTen je společnému
sněmovny
třetím čtení.viděl Mariánské Lázně Miroslav z Odboru životního prostředí
Jako
starosta
kraje, panídobě
Mračkovou
na tom
špatnězvolený
z hlediskado
dostupHorníček.
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ských
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ke kráse měs- Tesař z Varnsdorfu, Jan Daniš
vací
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zastupitelstva.
by jinak
vůbec
nemuseli
zmíním
i zásadnízaměstnanecvěc
změnu
fungování
takkterou
nebude
platit
městu
vůbecNa závěr
Kompenzací
má být prácelé ČR a to Stákých zdravotních
pojišťoven.
nic.řešit.
Proto
jsem navrhl
zrušitpro budoucnost
vě lázeňská taxa. Novela zákona lý výbor pro výstavbu nových jaChceme,
aby
každý
věkovou
hranici
úplně,
aby
si
ji
z dílny ministerstva financí sice derných zdrojů v ČR, ve kterémpojištěnec
To byl Josef Hrůza z Úšovic
mohl
kandidovat
do správní
mohli
stanovit
samostatně
navýšila
strop obce
sloučeného
uby- řešíme
to, jakým
způsobem a kdy
Ano, vzpomeňte prosím na mého
tovacího poplatku
na 50 Kč, podle
ale budou
neboanebudou
dědečka pana Josefa Hrůzu - znárady,
tím se postaveny
podílet na řízení
a podpořit
návštěvnost
stanovila mnoho výjimek, hlavně nové jaderné zdroje v ČR Jako
mého po celém okolí našeho města,
jejich
cílů. Město tak může vy- těchto zdravotních pojišťoven.
věkových. To by pro města jako zástupce Pirátů se v něm snažím
vždy ochotného a zřejmě i posledníPevně tavěřím,
že právě pojištěnci
bratMariánské
necelýchLázně,
15 milionů,
jak jenavrhovat
Františkovy
nejracionálnější
ho mistra hodináře. Hodně z vás si
Lázně,
Jáchymov nebonebo
Karlovy
řešení. V současné
si mají vybrat,
kdo má řídit jetomu
v současnosti,
mno-a transparentní
ho bude určitě pamatovat, jak za výVary
naopak
se vede
diskuze opojišťovny.
výstavbě
lohou v Klenotech svítil lampičkou
zdravotní
hem
více,
ale znamenalo
i méně. propad
To budedobějich
těchto příjmů, protože většina jednoho jaderného reaktoru v Dua s lupou na oku pracoval... Bohužel
záležet
poslanecké
Petr Třešňák
hostůna
se hlasování
rekrutuje právě
ze za- kovanech a souvisejícího Ing.
investoruž není mezi námi. Opustil nás ve

občané sepisují petici

hraničních klientů a převážně ského i dodavatelského modelu.
+iGDQNiĜVNR-NĜtåRYNiĜVNêNURXåHN
/=(ÿ&, YiVVUGHþQČ]YHQD
seniorů,
kteří by tak nezaplatili
Ing. Petr Třešnák
městům vůbec
nic. Návrh, který
0$5,16.2/=(ÿ6.§+'$1.ą6.§6/$91267,

SRĜiGDQp]SRYČĜHQtý6HAK ve dnech 8. – 9þHUYQD9
352*5$0
VRERWDþHUYQD
12.30 ěHãLWHOVNêSĜHERUv ĜHãHQt~ORK68'2.8SURSĜtFKR]t

6

věku téměř 90,5 roku 28.6.2019.
Mgr. et Mgr. Pavel Knížák
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Zš Úšovice s novým vedením
Vážení čtenáři,
ráda využívám příležitosti, abych
Vám jako nová ředitelka Základní
školy v Úšovicích přiblížila své
plány spojené s rozvojem školy.
Svou představu o společné práci jsem vyjádřila při výběrovém
řízení a budu pro ni získávat zaměstnance školy, naše žáky, jejich
rodiče a veřejnost. Ve spolupráci
s pedagogickým sborem se kromě kvalitní výuky všech předmětů zvláště zaměříme na rozvoj
matematické a dnes tak důležité
finanční gramotnosti žáků, na
realizaci celoškolních i dlouhodobých projektů a teambuildingových aktivit. Dále budeme podporovat tradiční akce školy jako
jsou „Zpívání na kolonádě“, „Noc
s Andersenem“, „Souboj čtenářů“, „Festival porozumění“ a postupně přidávat nové činnosti,
organizovat přednášky nejen pro
žáky, ale i pro rodiče.
Ve spolupráci se zřizovatelem
mám v plánu řešit rekonstrukci
sociálního a hygienického záze-

Spolupráce základních
uměleckých škol
a České filharmonie

mí školy, rozšíření prostor pro
oddělení školní družiny, modernizaci učeben pro výuku i jiných
než přírodovědných předmětů
a v neposlední řadě se pokusím
vylepšit parkovací místa pro zaměstnance školy.
Ve svém profesním životě jsem
vyučovala na dvou gymnáziích
a nyní jsem podruhé ředitelkou
základní školy. Právě při svém
nedávném působení v pozici
učitelky Gymnázia a obchodní
akademie v Mariánských Lázních jsem vyučovala také žáky
z „úšovické základky“ a myslím
si, že zdejší učitelé mohou být
na výsledky své pedagogické
činnosti náležitě pyšní. Mým
cílem je spolu s novými kolegy
zajistit , aby z této školy i nadále odcházelo co nejvíce žáků,
kteří se v životě neztratí. Budu
ráda, když rodiče žáků, veřejnost a různé organizace budou
se školou spolupracovat.
Mgr. Monika Preňková
ředitelka školy

Velkým zážitkem pro nejlepší
žáky ZUŠ z pěti krajů České republiky byla v uplynulém školním roce spolupráce s Českou
filharmonií. Tohoto projektu se
letos zúčastnila také ZUŠ Fryderyka Chopina. Do skupiny klarinetů byl vybrán klarinetista Tadeáš Šorejs ze třídy Petra Čecha.
Celý projekt začal v tomto školním roce již na podzim výběrem
repertoáru: Bedřich Smetana –
Vltava, Antonín Dvořák – Vodník
a Johannes Brahms – Akademická předehra. První zkouška proběhla 5. ledna 2019. Jednalo se
o dělenou zkoušku s prvním klarinetistou ČF Tomášem Kopáčkem. Spolupráce s ním byla inspirativní, velice příjemná a velmi
přínosná i pro učitele. Žáci se
museli vyrovnat nejen s precizním zvládnutím svých partů, ale
u klarinetů také s transpozicemi
(notový zápis se čte v jiné tónině). V následujících měsících se
v Praze konaly zkoušky nejen
dělené, ale také v kompletním

obsazení. Celý projekt vyvrcholil
společnými dny v červnu. Koncert se pak konal v Rudolfinu
16. června od 19.30 hodin. Dirigent Petr Altrichter společně
s filharmoniky přivedl vybrané
žáky k vynikajícímu výkonu s dokonalou intonací ve všech nástrojových skupinách. Projektu
se zúčastnilo třicet členů České
filharmonie a šedesát žáků ze
ZUŠ. Rudolfinum bylo zcela zaplněné a koncert byl pro všechny
účastníky opravdu zcela nezapomenutelným zážitkem – nadšení
nejlepších žáků spolu se špičkovou profesionalitou členů našeho
prvního orchestru přineslo své
ovoce. Filharmonici i dirigent si
za svůj přístup k dětem zaslouží
velké ocenění – vstřícnost, porozumění, obětavost, ale také naprostá otevřenost nás provázely
celým projektem. Velkou pochvalu za uspořádání akce si vedle
České filharmonie zaslouží také
Asociace ZUŠ.
Mgr. Petr Čech, ředitel ZUŠ

DOPLŇOVACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZUŠ F. CHOPINA
*Přihlašovat své děti můžete:
- pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé části vyberete

"PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu. V abecedním seznamu vyberete naši školu "Mariánské
Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina". Nabídka vám také umožní zvolit
konkrétní termín talentové zkoušky.
V mimořádných případech (kupř. nemáte-li možnost přístupu na internet nebo se nedaří přihlášku
odeslat) vám pomůžeme v kanceláři školy.
Přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k talentové zkoušce.

*Talentová zkouška:

Se svým dítětem a vyplněnou přihláškou přijdete do ZUŠ k talentové zkoušce.

Termín talentových zkoušek: ÚT 3. 9. - Pá 6. 9., vždy 14 - 17 hod.

(hudební, taneční a výtvarný obor, od 5 let)

ST 4. 9., 14 – 17 hod.

(literárně-dramatický obor, 9 – 13 let)

*Přijetí žáka ke studiu:

O výsledku talentové zkoušky a přijetí dítěte ke studiu budete informováni.

*Informace:

Další informace najdete na webových stránkách školy (www.zus-ml.cz) a rádi vám poradíme přímo
v ZUŠ.
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Návštěva okresního soudu

Dne 26. 6. 2019 jsme se stali
svědky trestního řízení na Okresním soudě v Tachově a seznámili
se s průběhem soudního jednání.
Obžalovaný se dopustil zločinu
pohlavního zneužití a přečinů
krádeže a porušování domovní
svobody.

V soudní síni se dotyčný ke svému činu přiznal, svého činu litoval a před tím vedl řádný život,
což byly polehčující okolnosti.
Hlavní líčení skončilo odsuzujícím rozsudkem – soud uložil
trest odnětí svobody.
Zuzana Steinerová, studentka

V září 2019 se do ZUŠ F. Chopina
vrací literárně dramatický obor.
Škola může přijmout 20 dětí ve
věku od 9 do 13 let se zájmem
o herectví. Výuka oboru bude
probíhat vždy ve středu od 17
hodin. Talentové zkoušky se konají ve středu 4. září od 14 do 17

hodin v hlavní budově ZUŠ v Lužické ulici 412. Literárně dramatický obor bude v ZUŠ F. Chopina
vyučovat PaedDr. Alena Hálová,
dlouholetá ředitelka ZŠ Úšovice.
S paní Hálovou ZUŠ F. Chopina již
řadu let spolupracuje.

Ve druhém pololetí školního
roku 2018/19 jsme zařadili do
vzdělávacího programu pro žáky
třetího ročníku oboru obchodní
akademie nový předmět s názvem Praxe. Cílem tohoto počinu
je spojit teoretickou výuku s reálnou praxí. Navázali jsme proto
spolupráci s osmi organizacemi,
do kterých žáci docházeli každý
týden na dvouhodinovou praxi.
V rámci jejího průběhu vykonávali administrativní práce, dále
vyhledávali a třídili informace
z různých databází, prováděli
kontrolu jejich dat a učili se vytvářet obchodní korespondenci. Někteří jedinci si zdokonalili
konverzaci v cizích jazycích, zejména angličtinu a němčinu.
Protože žáci docházeli do různých firem a státních organizací,
měli možnost porovnávat si své
teoretické znalosti s reálnou praxí. Nabyté zkušenosti tak budou
moci využít nejenom ve svém
dalším studiu, ale třeba i v budoucích zaměstnáních. Zároveň
tím vnáší do výuky i svoje postřehy a získané zkušenosti v těchto
institucích. Každý takovýto praktikant vykonával práce pod dohledem zkušeného zaměstnance,

který ho odborně vedl a seznamoval s náplní některých profesí.
Získané dovednosti žáci prezentovali před svými spolužáky. Vyučující tak získávají zpětnou vazbu
do výuky.
Návrh plánu praxe byl sestaven
na základě podnětů jednotlivých
organizací i samotných žáků. Ne
vždy byl průběh této spolupráce
hodnocen kladně a to jak z jedné,
tak druhé strany. Vedení školy
hodlá nadále vyhledávat nové
subjekty, které by byly ochotny
vstoupit do vzdělávacího systému tím, že umožní našim žákům
výkon předmětu praxe na svých
pracovištích.
Tento předmět lze za uplynulý školní rok hodnotit kladně.
Napomohl spojit teorii s praxí,
obohatit praktikanty o nové zkušenosti a v neposlední řadě upravit výuku potřebám trhu práce.
Budeme se snažit učební plán
tohoto předmětu neustále vylepšovat a upravovat tak, aby byl
přínosem především pro absolventy naší školy při jejich dalším
pracovním uplatnění a studiu na
vysokých školách.
Ing. Věra Havlíčková
garant předmětu Praxe

V sobotu 13.7.2019 uspořádal
Pavel Knára další ročník, stále
lepšího a lepšího lázeňského
běhu Spa run. Start hlavní kategorie následující těsně po skončení tónů Smetanovy symfonické básně Vltava, kterou živě
přednesl Západočeský symfonický orchestr, je světovou raritou a nádherným zážitkem.
Vysušené tropy se v pátek konečně změnily na typicky mariánskolázeňské deštivé a chladné
pošmourno, ale na samotný závod se počasí smilovalo a bylo
příjemné teplo, pod mrakem
a prakticky bez deště. Běží se

s čipem na botě, trať je perfektně
vyznačena nebo vede vytyčenými koridory, doprava je zastavena, účast opravdu mezinárodní.
Start a cíl na Viktorce, obrátka na
kolonádě. Při vyhlášení výsledků
hraje dechový kvintet naživo fanfáry, složené přímo pro tuto příležitost. Opravdu nevídané!
Výborné prostředí, dobrá organizace, atraktivní trať a naprosto úžasný doprovodný program.
Skvělá propagace Mariánských
Lázní a sportu. Lepší, ani zajímavější sportovní akci v Mariánkách neuvidíte.
Jan Fišák

V rakouském Dornbirnu na
březích Bodamského jezera se
letos od 7. do 14. července konala XVI. světová gymnaestráda,
významný svátek světové gymnastiky. Světová gymnaestráda
je díky velkému počtu zúčastněných sportovců z celého světa
často srovnávána s olympiádou.
Není to však soutěžní akce,
jedná se o přehlídku sportovních výkonů neprofesionálních
sportovců v oblasti sportu pro
všechny, různých oblastí gymnastiky a především o přátelská
setkávání a vzájemnou inspiraci
sportovců všech věkových a výkonnostních kategorií, dokonce
i sportovců postižených. Letos
se této akce zúčastnilo více než
18 tisíc sportovců z 68 zemí celého světa.
Českou výpravu tvořilo asi 900
sportovců ze Sokola, České asociace Sport pro všechny a Českého gymnastického svazu a své
zástupce zde měli i Mariánské
Lázně. Reprezentovala je skupina 10 cvičenců ze Sportovního
klubu Asociace Sport pro všechny v hromadné skladbě ČASPV

Gymnastický sen (L. Fiala, V.
Adamovský, H. Horák, M. Foldynová, T. Horáková, L. Hufeislová,
R. Kacerovská, V. Pechmanová,
H. Štěpánková, M. Tesařová).
A reprezentovali jsme čestně,
svůj sen jsme zrealizovali nejen během vystoupení na stadionu v Bregenzu, vystupovali
jsme zde celkem třikrát, ale
také během každodenního přátelského setkávání se sportovci
z celého světa, v roli diváků na
dechberoucích gymnastických
pódiových vystoupeních a dalších akcích bohatého programu, který připravili rakouští
pořadatelé. Alespoň na chvíli
jsme mohli prožít pocit, že svět
je plný milých, přátelských
a vstřícných lidí, které spojuje
nejen společná láska k sportu.
Prožili jsme týden v nádherné
atmosféře, týden plný pohybu,
tance, setkávání a přátelských
úsměvů. Děkujeme Městskému
úřadu v Mariánských Lázních za
finanční podporu této akce.

Mariánskolázeňští sportovci
na světové gymnaestrádě

Do ZUŠ F. Chopina se od září 2019
vrací literárně – dramatický obor

Mgr. Petr Čech, ředitel ZUŠ

GoaML propojila teorii s praxí
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Věra Pechmanová
předseda SK ASPV M. Lázně
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PĚTIDENNÍ BOHEMII NAVŠTÍVILO
1500 ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ

MĚSTO TEPLÁ

pořádá
ve spolupráci s Klubem českých turistů Mariánské Lázně

8. ročník

turistického pochodu a společenské akce

Setkání v Klášteře Teplá

Neděle 15. září 2019

. . . / . - - . / - - - / . - . / - / . . - / / - - . . / - . . / . - / . - . / / - / . . - / . - . / . . / . . . / - / . . - / - - / / - - . . / / - - / . - / . - . / . . / . - / - . / . . . / - . - / - . - - / - - - - / / . - . . / . - / - - . . / - . / . . / / - - . . / . . . - / . - . . / . - / . . . / - ///

Start : budova radnice v Teplé č.p. 1 od 9.00 do 9.30 hodin. Pro účastníky z Mar. Lázní od-

jezd autobusu v 8.30 od Klubu seniorů. Pro účastníky z Teplé a okolí odjezd od radnice
v Teplé v 9.30 směr Loučky – Křepkovice – cíl Klášter Teplá.

Cena : 20 Kč. Pro předem přihlášené 150,- Kč (doprava, startovné, oběd).
Odměna : pamětní list, turistická razítka, razítko 200.
Cíl : Restaurace Koliba Klášter Teplá vlevo od parkoviště od 11.00 do 15.00 hodin.
TRASA: (Turistická mapa KČT č.2)

Pěší trasa – 4 km nebo 7 km. Loučky – z obce jdeme
lesní cestou až k odbočce k pomníku leteckého
neštěstí z roku 1970. Od pomníku se vrátíme zpět na lesní cestu a pokračujeme k hlavní silnici.
Vlevo možnost ochutnávky Křepkovické kyselky. My odbočíme vpravo a dojdeme na náves do
Křepkovic – 4 km. Zde bude čekat autobus (možnost občerstvení) Pak popojedeme na zastávku
Na Říčce, kde vystoupí účastníci, kteří budou pokračovat s průvodcem dále pěšky přes Seklovy
domky do cíle – restaurace Koliba u Kláštera Teplá (3 km). Autobus zatím pojede do cíle – Klášter Teplá, kde je v restauraci pro předem přihlášené účastníky zajištěn oběd – hovězí vývar
s nudlemi, vepřový řízek s bramborem a okurka (130 Kč).
Zajímavosti v cíli a okolí: Loučky – pomník padlým z 1. sv. války, pomník leteckého neštěstí z roku 1970, Křepkovická kyselka – nachází se v údolí Hadovky u silnice Křepkovice – Hanov, cca 1,2 km od Křepkovic. V Křepkovicích prohlídka povaleného pomníku místního občana
H. A. Lercha, který padl v 1. SV ve věku 19 let. Klášter Teplá – možnost využít komentované
prohlídky, vycházka kolem klášterního areálu, prohlídka města Teplá, rekreační rybník Betlém,
atd.

Autobus bude k dispozici po celou dobu konání akce. Doprava zpět do Teplé a do Mariánských Lázní zajištěna. Odjezd od Kláštera Teplá v cca 15 hodin.
Doporučujeme vhodnou obuv, turistické hole a dostatek tekutin!
Vaše psí miláčky zanechte prosím raději doma.

9. ročník pochodu okolím Teplé = Neděle 13.9.2020 - Setkání v Hošťci!!!

Informace :

kultura@tepla.cz, Matejka378@seznam.cz; Tel. 606 032 874
kafkova.milena@seznam.cz, tel. 607508740; jcerny.ml@seznam.cz;
ribaml@seznam.cz

Zdrávi došli!!!
Účast na veškerých akcích KČT Mariánské Lázně je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat opatrně a v souladu s Občanským zákoníkem.
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Je červenec, letos zvlášť teplý,
kam s rodinou vyrazit na dovolenou? Do hor, k moři, nebo
někam do exotických krajů?
Orientační běžci mají v tomto
jasno: jede se na závody! A čím
jich bude víc, tím lépe.
Největším prázdninovým podnikem jsou u nás dlouhé roky
pětidenní mezinárodní závody
Bohemia, které pořádá oddíl
z Nového Boru.
Letos přijelo na Bohemii 1500
běžců, přičemž třetina jich byla
ze zahraničí. Nejdále to měli
Američané, Japonci, Australané a Novozélanďané. Ujít si
tuto příležitost nenechaly ani
dvě desítky členů Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK. Ne všichni ale absolvovali plný počet etap.
Hlavním lákadlem těchto závodů je vždycky členitý terén v pískovcových skalách. Toho si letos
u Radvance a Filipova všichni
užili dosytosti. Obtížnost etap
měla vzestupnou tendenci. Největší „nakládačka“ přišla v té
poslední. Skály a strmá údolí od
začátku do konce vyčerpaly ze
všech poslední zbytky sil.
Na některou z medailových
příček měl šanci Josef Milota
(kat. H60A), který po etapových umístěních 6., 4., 4., 2.

a 3. obsadil celkové čtvrté místo. Do první desítky se ještě
vešli Jan Fišák (6. v H75), Tomas Placek (8. v H10) a Lucie
Fišáková (10. v D10).
Uznání však zaslouží všichni,
kteří pětidenní Bohemii vůbec
dokončili, zvláště pak ti, již si
zvolili kategorie A, kde jsou
větší parametry i konkurence:
Veronika Placková (12.), Žaneta Pivcová (18., obě D35A), Jan
Pivec (18. v H14A), Lukáš Pivec
(19. v H40A), Petr Placek (23.
v H35A) a Radomíra Jelínková
(27. v D50A).
Po druhé etapě se v příměstském lese na okraji Nového Boru
odehrál čtyřkolový závod dvojic
v orientačním sprintu. Soutěžilo
se ve čtyřech kategoriích podle
součtu věků. Fišák s Radmilou
Miturovou (oba Mar. Lázně) obsadili v kategorii D (nad 120 let)
čtvrtou příčku z 12 týmů. Milota
s Kovářem (Aš) byli v kategorii
C (nad 80 let), kde zápolilo třicet dvojic, šestí.
Poprvé se konala soutěž klubů
v pětidenních závodech. Body se
rozdávaly za umístění v jednotlivých etapách. V tomto hodnocení
obsadili Mariánskolázeňští lichotivou 31. příčku mezi 184 oddíly,
které získaly vůbec nějaké body.
Josef Milota
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Na Mistrovství Čr to
konečně cinklo

Přes celou republiku do jihomoravského města Dubňany
se v červnu vypravila početná
skupina závodnic moderní gymnastiky z GSK Mariánské Lázně.
Konalo se zde dvoudenní mistrovství České republiky. V sobotu závodily závodnice Základní
moderní gymnastiky. Některé
gymnastky se účastnily poprvé
tak vysoké soutěže a nevedly si
vůbec špatně.
V I. kategorii skončila 12. Julie
Sléhová a 18. Karolína Galasová, obě startovaly na M ČR poprvé. Ve II. kategorii startovala
po několikáté Zuzana Šourková
a vybojovala 14.místo, poprvé
naopak závodila Sofie Nociarová a obsadila 18.místo. Ve
III. kategorii skončila zkušená
závodnice Klára Provázková
na 15. místě. Ve IV.kategorii se
zkušená Tereza Chladová postarala o 12.stupínek, bohužel
Dianě Ďorďajové první „republika“ nevyšla a obsadila 23.místo. Jak se říká:“ To nejlepší na
konec.“ Po mnoha účastích na
mistrovstvích ČR se na krásné 3. místo probojovala Eva
Koubová. Spolu s Julií, Zuzkou
a Terezou a jednou plzeňskou
závodnicí obsadily v soutěži
družstev 11. místo. V každé ka-

tegorii i v soutěži družstev startovalo 25 závodnic/družstev.
Druhý den závodily gymnastky,
které se věnují výkonnostnímu
sportu. Bohužel se nám závod
moc nevydařil a porazili jsme
pouze tým z východních Čech,
když Markéta Rothová skončila
16., Karolína Hušková a Kateřina Šafářová ve svých kategoriích na 15. místě. Nejlépe se dařilo nejmladší účastnici Rozálii
Willnerové, když obsadila 13.
místo při svém prvním startu.
Oddíl moderní gymnastiky děkuje svým členkám za příkladnou reprezentaci klubu, města
Mariánské Lázně i Karlovarského kraje.
Na přelomu července a srpna již
děvčata zapomněla na soutěže
jednotlivkyň a plně se na soustředění v Nové Včelnici věnovala tvorbě nových společných
skladeb, které pod vedením
Olgy Vodičkové, Blanky Brůžkové, Markéty Rothové a Dagmar
Hladíkové připravovala na podzimní sezónu. Pomohly i starší
závodnice Eva Koubová a Carolina Sléhová. První soutěž doma
proběhne v neděli 27.10.2019.
Všichni jste srdečně zváni.
Olga Vodičková
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MĚSTSKÁ POLICIE

Mariánské Lázně mají mistra ČR

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Po týdenním klání v Jablonci
nad Nisou, kde se konalo mistrovství ČR starších žáků, se
v těžké konkurenci 48 nejlepších hráčů z celé republiky stal
mistrem České republiky hráč
klubu TCF Schicht Mariánské
Lázně Jindřich Brill.
Tomáš Marzy

• 09.07.2019 – denní

Po desáté hodině dopoledne byla
městská policie požádána Obvodním oddělením Policie ČR ML o prověření skutečného stavu věci s tím,
že se má v recepci hotelu na Plzeňské třídě nacházet opuštěné dítě.
Na místě hlídka MP zjistila, že se
jedná o chlapce ve věku cca dvou
let, který se ztratil.
Po dohodě s Policií ČR předali strážníci dítě do rukou zaměstnanců
z Odboru sociálních věcí při MěÚ ML.
Zúčastněné složky začaly provádět
úkony ke zjištění rodičů ztraceného dítěte.
V průběhu tohoto zjišťování se
operačnímu městské policie ozvala
žena, pohřešující svého syna.
Uvedla, že chlapce měla hlídat jeho
starší sestra, ale ten jí utekl.
Na základě popisu získaného od volající ženy, bylo zřejmé, že nalezený
chlapec je její ztracený syn.
Dořešení celé věci proběhlo na Odboru sociálních věcí, kam si matka,
na základě předchozích pokynů,
přišla syna vyzvednout.

MO ČRS z.s. Mariánské Lázně
za finanční podpory Města Mariánské Lázně
pořádá v sobotu

14.9.2019

V. ročník
rybářských závodů pro mládež do 15 let

(členy MO ČRS Mariánské Lázně a nové zájemce o rybářský kroužek )

Lázeňský
rybařík

Soutěží se v lovu kaprů na udici
poznávání druhů ryb
rybářské znalosti

• 09.07.2019 - denní

Hodnotné ceny!
Občerstvení zajištěno.
Sraz v 8,00
na Černém rybníce
u Dolního Žandova.

V odpoledních hodinách, během
kontrolní činnosti v ulici Dobrovského, se k hlídce MP přihlásila
starší dáma s chodítkem, která hovořila německy. Hlídce uvedla, že
zabloudila a neví, kde se aktuálně
nachází.
Strážníci naložili paní do služebního
vozidla a na základě místní znalosti
zamířili na stanoviště autobusů pro
jednodenní výlety k Cup Vitalu.
Za pomoci cestovní agentury Cup
Vital se podařilo zjistit, že paní patří ke skupině ubytované v hotelu
Bohemia v ML, kam byla následně
hlídkou MP doprovozena.

Přihlášky
před začátkem závodů u rybníka.

Všechny srdečně zveme!

• 25.07.2019 – denní

foto: Josef Pavlovic
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V půl šesté odpoledne vyjížděla
hlídka, na základě telefonické žádosti Policie ČR ML, ke kruhovému
objezdu v ulici Chebská, kde mělo
dojít k dopravní nehodě, ke zjištění
skutečného stavu věci.
Při příjezdu hlídky MP na místo se
zde již nacházela Rychlá záchranná
služba, jejíž členové ošetřovali řidičku motocyklu.
V důsledku nedání přednosti zprava, zde došlo ke střetu osobního au-

tomobilu s motocyklem, kde na vině
byl řidič osobního automobilu jedoucího od nákupního centra Tesco.
O tomto zjištění byla vyrozuměna
Policie ČR ML, která si následně
událost převzala k došetření.

• 30.07.2019 – noční

Ve dvě hodiny ráno prováděla hlídka MP kontrolu ulice Palackého, kde
došlo k dopravní nehodě. Řidič pod
vlivem alkoholu, zde naboural do
sloupu veřejného osvětlení. Tuto
událost na místě řešili příslušníci
Dopravní policie ČR.

• 03.08.2019 – noční

Hned po šesté hodině odpolední
vyjíždí hlídka městské policie na
žádost Policie ČR do ulice Poštovní,
kde mělo v jedné z místních budov
dojít k požáru.
Při příjezdu na místo, zde již jednotky HZS prováděli nezbytné zákroky
k dané události a to v budově vedle
provozovny Irish Pub odkud vycházel dým.
Jednalo se o vznícení vadného elektrospotřebiče. Oheň se podařilo zlikvidovat hned v samotném začátku
a nestihl se tak rozšířit dále.
Strážníci zde byli nápomocni při
ošetřování jedné starší ženy, která
se nadýchala většího množství kouře. Odborného ošetření se následně
ujali zdravotníci z Rychlé záchranné
služby. Transportu do nemocničního zařízení u této ženy však nebylo
zapotřebí.
Hlídka MP nadále zajišťovala místo
proti vstupu nepovolaných osob.

• 06.08.2019 – noční

Krátce po započetí noční služby se na
Městskou policii telefonicky obrátila
o pomoc žena s tím, že nalezla poraněné koťátko v ulici Třebízského.
Po příjezdu na místo vyšlo najevo,
že se jedná o mládě kuny, které je ve
špatném stavu.
Strážníci jej od oznamovatelky převzali a odvezli k MVDr. Veselému,
který u mláděte provedl základní
ošetření a uvedl, že je mládě pouze
vyhladovělé.
Následně byl kontaktován pan Bobál
ze Záchranné stanice živočichů Tachov, který si mládě převzal do péče.

Ladislav Sidorják
Zástupce velitele MP
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Festival Karlíček Sequenza

Festival klasické hudby bratří
Karlíčkových a město Mariánské
Lázně jsou jako dvě strany jedné mince. Tři mariánskolázeňští
rodáci Petr, Josef a Martin Karlíčkovi, nově sdružení ve spolku
Karlíček Sequenza, se rozhodli
obohatit hudební scénu Mariánských Lázní tematicky různě
zaměřenými koncerty, v nichž
se tito umělci postarali nejen
o dramaturgickou náplň, ale
i o interpretační zastoupení. Festival zde proběhl poprvé v září
2018 a byl jak neortodoxní, tak
pestrý a svým programem pro
naše město na míru šitý. V jejich
podání si posluchači vyslechli
množství sólových a komorních
skladeb, vztahujících se nejen ke
géniu loci Mariánských Lázní, ale
v samostatném koncertu také Le-

oši Janáčkovi, jehož hudbu bratři
Karlíčkové ve světě propagují.
V plánu byl další festival v roce
2019, ale bohužel osud záměr
změnil a bratři Karlíčkové považují za svou povinnost vysvětlit
mariánskolázeňskému publiku
důvod své absence v rodném
městě. Festival letos uvítají posluchači v Japonsku! Překrásný
sál města Matsumoto s klavírem,
který byl velmi ceněn slavným pianistou Sviatoslavem Richterem,
bude jedním z míst koncertu Sequenzy. Ta také zamíří do města
Shiojiri v provincii Nagano a do
hlavního města Japonska Tokia.
V příštím roce se ale Sequenza se
svým nádherným repertoárem
opět vrátí k nám. Nenechte si proto tuto příležitost v roce 2020 ujít.
Jana Drahokoupilová

Hezké zářijové dny můžete využít
na prohlídku Život v barokním klášteře. Otevřeno máme od pondělí do
soboty od 10.00 do 17.00 h, v neděli
od 11.00 do 17.00h. Rodiče s dětmi
zveme na oblíbený „vodní svět“
a expozici v bývalém mlýně. V září
jsou také ještě přístupné sklepy
pod prelaturou, kde bez průvodce
můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů. Na objednávku
nabízíme prohlídku štolového systému a speciální dětskou prohlídku
„Pro malé dobrodruhy“.
Do konce října v opatském bytě vystavuje svoje obrazy toužimský rodák Milan Ďuriš, malíř a výtvarník,

který se svojí tvorbou úspěšně prorazil daleko za hranice západních
Čech. Přijďte se překvapit jeho hrou
se světlem, barvami a prostorem.
Jeho nevšední plátna můžete vidět
každý den mezi 10. a 17. hodinou,
v neděli od 11 hodin.
Ve výstavních prostorách bývalého
čeledníku chystáme na září a říjen
výstavu Líby TAYLOR, známé české
fotografky, která v 18 letech emigrovala do Anglie. Vystudovala film
na Bristolské univerzitě a dokumentární fotografii na univerzitě ve
Walesu. Spolupracuje s humanitárními organizacemi – např. UNICEF,
WHO, UNAIDS, Save the Children-

Mariánskolázeňskou
kolonádu provoní speciality
Po loňském úspěchu mariánskolázeňského Food festivalu
se chystá druhý ročník. Opět nebudou chybět vybrané lahůdky.
Zájemci v sobotu 14. září ochutnají například dobroty moderní
street food kuchyně.
„Už teď je jasné, že bude ještě
více prodejců než loni a návštěvníci tak budou moci ochutnat ještě více různorodých
dobrot z různých koutů světa,“
informovala organizátorka Andrea Sasková. Bude větší pódium a ještě vybranější kulturní
program.
Jaké speciality budou letos
k dostání?
„Opět to budou různé dobroty
z moderní street food kuchyně.
Nebudou chybět kvalitní hamburgery, trhané maso, thajské
i barmské speciality, vegetariánské i veganské dobroty. Nezapomínáme ani na milovníky
sladkého a po loňském velkém
úspěchu “sladkých stánků” jejich nabídku letos rozšíříme.
K ochutnání budou sladké plněné koblížky, lívanečky, wafle, poctivé domácí nanuky a jiné pochoutky,“ uvedla organizátorka.
Návštěvníci budou moct nakoupit i různé nevařené speciality, pozvání přijal např.
stánek Nebe v hubě, který se
svým speciálním meruňkovým
čajem vyhrál ocenění Dobrota
Karlovarského kraje. Najdete tu lahůdky z různých koutů
světa, např. sicilské nebo francouzské speciality. Přibudou
i místa k sezení včetně většího
počtu bistro stolků a návštěvníci si tak budou moci všechny
pochoutky v klidu vychutnat.
Protože je třeba jídlo řádně

HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ

Fund, ActionAid. Její výstava “ Neviňátka” bude vrcholem letošní výstavní sezóny.
V prostoru bývalé sladovny jsou vystavena díla Petra Kozla, člena Unie
výtvarných umělců plzeňské oblasti. Jedná se o objekty na téma „Rub
a líc – symbol rozcestí“.
7. září Vás v rámci projektu MONASTÝROVÁNÍ klášterem provede
památkář a odborník na stavebně-historické průzkumy Tomáš Karel
z NPÚ. Budete mít unikátní možnost
podívat se do jindy nepřístupných
prostor, jako je půda klášterního
kostela Zvěstování Páně. Prohlídky
začínají v 10:00, 13:00 a v 16:00.
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zapít, bude na festivalu opět
i několik druhů piv. Zúčastní se
i místní mariánskolázeňský minipivovar Kronl, bude koktejlový bar, víno, prosecco, medovina a samozřejmě nealkoholické
nápoje. Na koho půjde po jídle
spánek, pomůže mu úžasná
káva z pojízdné kavárny s kávou
z vlastní pražírny.
Co mělo v loňském roce největší ohlas?
„Obrovský ohlas měl stánek se
specialitami z avokáda a tak
trochu raritní food truck Chilli
táta. Oba svou účast přislíbili znovu a já už se na ně moc
těším. Úspěch měly i lahůdky
z ryb, thajské a barmské speciality nebo třeba několik hodin
pečené trhané maso. To vše tu
najdete i letos. Jak jsem už říkala, úspěch mělo i vše sladké,
nicméně bylo toho málo, proto
bude pro sladkomilce připraveno více stánků než loni,“ vysvětlila Andrea Sasková.
Bude součástí festivalu i kulturní program?
„Ano, skvělé jídlo, dobré pití
a výborná muzika k sobě prostě
patří a tak už se moc těším na
hlavní hvězdy festivalu, kapelu
Poletíme?. Je to hodně veselá
partička a tak trochu moje srdeční záležitost, takže mě určitě najdete podupávající v první řadě.
K poslechu zahraje také hned
několik místních kapel a jako
překvapení bude i jedna taneční
a sportovní exhibice… ale to už
nechám opravdu jako překvapení, přijďte se podívat,“ doplnila
organizátorka Andrea Sasková.
Andrea Sasková
Františka Hartmann
Živé Chebsko

Doba trvání prohlídky je přibližně
90 minut. Vstupné 150,- Kč. Na prohlídky se nevztahují žádné slevy.
Doporučujeme rezervaci vstupenek.
20. září ve 20.00 Vás zveme do Modrého sálu kláštera na koncert jazzového uskupení Jazzindustry z Plzně,
které hraje standardy swingu, latiny, ale i vlastní tvorbu. Složení: Jiří
Podlipný - piano, David Čertík - saxofon, Jakub Kovářík - bicí, Eva Vogltanzová – kytara, Milda Schlezinger
– basová kytara. Vstupné 200,-- Kč.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další akce: tel. 353
394 463, mail: info@klastertepla.cz

Monika Matějková
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LÁZNĚhod.
• ZÁŘÍ
otevíracíMĚSTA
doběMARIÁNSKÉ
tj. od 9,00
do2019
18,00 hod. kromě čtvrtka –
knihovně pro vás již v plné ZPRAVODAJ

od 10,00 do 15,00 hod.

KULTURA

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ
GRAM:
CESTOVATELSKÁ:
České lesy, 25. září 2019, středa
ANÝCH AUTORŮ - 24. 9., úterý od 16,30 hod., přednášková místnost
od 17,00 hod., studovna,
ZÁŘÍ
vstupné
Kč těšte
ch jsme
se
rozhodli
pořádat
čtení
nevydaných
autorů
2
x
ročně,
takže40se
17:30
DATUM
15:30
20:00
S novým školním rokem opět
začínámepříjemně
další cyklus cestova9.
Tlapková
patrola
Angryneznámou
Birds ve filmu 2
Přes prsty
kání s1.méně
známou
či
literaturou,
zejména poezií. Prožijte
Spider-Man:
telských
přednášek
Ing. Petra
2. 9.
Přes prsty
Daleko od domova
Bořila. Tentokrát budeme obdiečer posezením
s lidmi,
kteří
příběhyPřesnejenom
čtou, jsou
alesicetaké
jealesami
vytváří. Pro
Rychle
a zběsile:
Prázdniny
za námi,
3. 9.
prsty
vovat české lesy. Neseďte doma
Hobbs a Shaw
pokud bude ještě hezké počasí, a přijďte se pokochat hezkými
4. 9.
život mazlíčků 2
Přes prsty
t hledáme
autory i Tajný
interprety
ke Točtení.
Těšíme
se i ana
interprety
z minulého
tak neváhejte
užívejte
si v na- fotografiemi
a odborným výkla5. 9.
Lví král
Kapitola 2
šem nádherném parku s novou dem neúmorného cestovatele.
Toy Story 4:
6. 9.
To Kapitola 2 na 354
službou:
do parku!
knihovna@knihovnaml.cz
nebo volejte
627Zdekuj
122.sePřednášková
místnost,
Příběh hraček
Knihovna nově půjčuje regist- DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY dětí ZŠ:
7. 9.
Angry Birds ve filmu 2
Přes prsty
To Kapitola 2
rovaným čtenářům piknikové skupinová cena 80Kč, individuné dobrovolné.
8. 9.
Angry Birds ve filmu 2
Hodinářův učeň
Přes prsty
(pokud není uvedeno jinak)

9. 9.

10. 9.

17:00 Tenkrát v Hollywoodu

To Kapitola 2

11. 9.

17:00 Tenkrát v Hollywoodu

To Kapitola 2

19. 9.

Román pro pokročilé

Ad Astra

20. 9.

Román pro pokročilé

Ad Astra

Ad Astra

Román pro pokročilé

deky o rozměru 200 x 200 cm
až na 3 pracovní dny do 30.9.
2019. Deky je možné si zapůjčit
v oddělení pro dospělé i v dětském oddělení. K dece si můžete zapůjčit i frisbee (létající talíř), zajímavou deskovku, časák,
knihu a vzít si kafe/čokoládu za
dvacku ze studovny.
Od září jsme v knihovně pro
vás již v plné otevírací době
tj. od 9,00 hod. do 18,00 hod.
kromě čtvrtka – tzv. krátký
den od 10,00 do 15,00 hod.

ální výuka 150 Kč /45min.
Od druhé poloviny září začínáme opět s matematikou. Takže
pokud vaše dítko potřebuje
získat jistotu v práci s čísly
a být připraveno na celý školní rok, neváhejte a napište na
email knihovna@knihovnaml.
cz jméno žáka a třídu, ve které
momentálně bude. Popřípadě
volejte na tel.: 354 627 122. Doučuje Ing. Kristína Trollerová.
Informační schůzka MAT pro
zájemce a jejich rodiče kvůli
organizaci a harmonogramu
doučování proběhne 17.9. úterý od 15,00 hod. v přednáškové
místnosti, 1. patro.

příležitost hledáme autory i interprety ke čtení. Těšíme se i na
interprety z minulého roku!
Pište na knihovna@knihovnaml.cz nebo volejte na 354 627
122. Přednášková místnost, 1.
patro, vstupné dobrovolné.

pro vás tradičně připravený
zajímavý program, tak sledujte naše nástěnky, FB a web
knihovnaml.cz
Samozřejmě nebude chybět ani
oblíbený antikvariát!
Těšíme se na vás! Vaše MKML

12. 9.
Přes prsty
Nabarvené
KÁ: České
lesy, 25. září 2019,
středa
odptáče17,00 hod., studovna, vstupné 40 Kč
13. 9.
Přes prsty
Nabarvené ptáče
14. 9.
Playmobil
Angry Birds ve
filmu 2
Přes prstycestovatelských přednášek Ing. Petra Bořila.
ím rokem
opětve filmu
začínáme
další
cyklus
15. 9.
Angry Birds ve filmu 2
Hodinářův učeň
To Kapitola 2
Panství Downton
Nabarvené ptáče doma
deme16. 9.obdivovat české
lesy. Neseďte
a přijďte se pokochat hezkými
17. 9.
Panství Downton
Nabarvené ptáče
18. 9.
17:00 To Kapitola 2
Přes prsty
odborným
výkladem neúmorného
cestovatele.

21. 9.

Psí kusy

22. 9.
Tlapková
patrola ZŠ: Román
pro pokročilé
Rambo: Poslední
krev
MATEMATIKY
dětí
skupinová
cena
80Kč,
individuální
ZÁŘIJOVÝ PROGRAM: výuka 150 Kč /45min.
23. 9.
Román pro pokročilé
Rambo: Poslední krev
ČTENÍ NEVYDANÝCH AUTORŮ
9.
Rambo: Poslední
krev
Zlatokopky
oviny 24.září
začínáme opět
s matematikou.
Takže
pokud
dítko potřebuje získat
24. 9.,
úterý od vaše
16,30 hod.,
25. 9.
17:00 Nabarvené ptáče
Přes prsty
přednášková místnost
Jiří Suchý - na
s čísly
být připraveno
celý
školní rok,
a napište na email
26. 9. a
Román pro pokročilé
Pro velkýneváhejte
úspěch jsme se rozLehce s životem se prát
V říjnu začínáme s výukou
hodli
pořádat
čtení
nevydaJiří Suchý 27. 9.
Román které
pro pokročilé momentálně bude. Popřípadě volejte na
hovnaml.cz
jméno žáka
a třídu,
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On-line rezervace vstupenek na www.kinoslavia.cz
Pokladna kina otevřena denně od 14:00 do 20:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

me s výukou Virtuální univerzity třetího věku,
kalendář kulturních akcí na září
ské dějiny
a jejich souvislosti
(od 15.
TERMÍN II
Název AKCE/AKTIVITY
PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA
5.9.2019
hovnaml.cz
PUTOVÁNÍ OKOLO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ I.
7.9.2019
THEODOR LESSING A ŽIDÉ
12.9.2019
V MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCHzačíná
II.
en tohoto
roku
již 30.9.,
pondělí,
KROK KE ZDRAVÍ
14.9.2019
PO STOPÁCH
SLAVNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ II.
14.9.2019
tradičně
připravený
zajímavý 19.9.2019
program, tak
SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
ARCHITEKTURA V PRŮBĚHU STOLETÍ
26.9.2019
nástěnky,
FB a web knihovnaml.cz
ANEB CO NÁM ZBYLO PO PŘEDCÍCH
Za jeleny na Kladskou
27.9.2019
ebude chybět
aniříjeoblíbený antikvariát!
aneb poslech
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
LIDÍ DOBRÉ VŮLE 2019
Výstava hub v Mariánských Lázních

28.9.2019

Těšíme
se na vás! Vaše MKML28.9.2019 - 29.9.2019
aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
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tentokrát s 2 kurzy: Dějiny oděvní
století). Noví zájemci pište na:
PODZIMNÍ ANTIKVARIÁT
od 26.9. do 25.10. 2019
Cena knih: 5 Kč / ks
Lze platit v jakémkoliv oddělení
knihovny. Akce slouží pouze pro
prodej knih fondu MKML.
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INZERCE

Taneční kurzy
s Bedřiškou Zíkovou

Páry bez rozdílu věku

Společenský tanec pro všechny, kdo rádi tančí
	Tělocvična základní školy Úšovice, vchod od hlavní budovy vpravo
	Zahájení
	Cena

neděle 6. října 2019 od 20.00 hod.
3500,- Kč/pár za 10 dvouhodinových lekcí

Senior 60 + AAA - Anti Aging Activ
jednotlivci, páry, skupiny - kdo tančí, nestárne!
	Tělocvična ZŠ Jih, Mariánské Lázně, vchod z Husovy ulice
	Zahájení: středa 2. října 2019 v 17.00 hod.
	Cena:

300,- Kč za 10 jednohodinových lekcí

	Kurz je dotován Fondem kultury města Mariánské Lázně

Dámský taneční klub
Latinskoamerické a jiné tance pro dámy bez rozdílu věku
	Tělocvična na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi
	Zahájení: úterý 1. října 2019 v 18.00 hod.
	Cena:

800,- za 10 jednohodinových lekcí

Přihlášky do všech kurzů:
telefon 602 881 418 email: bedriska.zikova@gmail.com
Přijďte se se mnou bavit a zdravě hýbat! Těším se na Vás!
Bedřiška Zíková, profesionální učitelka tance, členka Svazu učitelů tance ČR

tOP naBÍDKa aSKlePIOnU maRIÁnSKé lÁzně
PRO naDchÁzeJÍcÍ OBDOBÍ
lídr la
s

e
a este rové
medic tické
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od ro y v čR
ku 199
6

Staňte Se členem BOtUlOtOXIn KlUBU
Zbavte se vrásek a získejte trvalou slevu až 20 % na ošetření
botulotoxinem proti vráskám a řadu dalších bonusů.
DeRmatOlOŽKY aSKlePIOnU DOPORUčUJÍ
Dopřejte pleti po létě hydrataci a vyhlaďte vrásky kyselinou hyaluronovou
nebo vlastní krevní plazmou nyní v Mariánských Lázních se slevou 15 %.
Nechte si odstranit nežádoucí pigmentace, které se po slunění objevily.
Nezapomínejte na prevenci a objednejte se na vyšetření podezřelých znamének.
mODeRnÍ léčBa KřečOvých ŽIl
V Asklepionu vás zkušený tým cévních chirurgů zbaví varixů nejmodernějšími
metodami. Potěší vás i krátké objednací lhůty a individuální přístup.
ŠPIčKOvÁ KOSmetIKa a BODYFORmInGOvé PROGRamY
Spojení nejmodernějších technologií, zkušeností špičkových kosmetiček
Asklepionu s vysoce účinnou kosmetikou je to, co vaše pleť a vaše tělo hledají.
Hubnutí v problémových partiích podpoří např. lipomasáž přístrojem LPG.
Lasercentrum • Dermatologie • Plastická chirurgie • Cévní chirurgie • ORL •
Vitamínové infuze • Kosmetické a bodyformingové programy • Masáže

asklepion - laser and aesthetic medicine, mariánské lázně, www.asklepion.cz
Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860 | Hotel Centrální Lázně, Goethovo nám. 16/1, +420 354 635 001
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Filmové festivaly 1946 - 1949
První poválečný byl v našem
městě. Počáteční ročník 1946
byl jen přehlídkou filmů. Další
1947 již soutěžní, asi 30 delších filmů a 50 krátkých. Tak
zůstal festival nadále. Promítalo se na více místech. Promítnuté filmy se vozily do K.
Varů, kde se znovu promítaly
v kině v přírodě. Časově se
festival konal 1947 mezi 2. až
17. srpnem. Tehdejší festivaly
byly skromné. I kronika města

věnuje např. festivalu 1947 jen
jedenáct ručně psaných povšechných řádků. Od ročníku
1950 festival přeložen do K.
Varů. Údajně pro větší kapacitu ubytování. Od šedesátých let
pak MFF střídavě v K. Varech
a Moskvě. Letos uplynulo 70
roků od posledního festivalu...
(Poznámka ke kvalitě snímků:
sbohužel, nepodařilo se získat
technicky kvalitnější.)
Václav Kohout

Zahájení ročníku 1947 (měl zkratku II. FČSF) s významnými hosty v sále
radnice. Hovoří Vítězslav Nezval (básník), zastupoval tehdejší Ministerstvo
informací. (Zdroj: dobový filmový týdeník)

Setkání na kolonádě 1949.
Představitelka vítězného filmu
„Osvětim“ paní Drapinska v rozhovoru s francouzským filmovým kritikem.
(Zdroj: dobový filmový týdeník)

Festivalová výzdoba před Casinem 1946. (Zdroj: dobový filmový týdeník)

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.

Festivalové publikum 1949 v Casině.
Ze snímku je zřejmé, že první řady
obsadili lidé kolem filmu a kultury.
(Zdroj: dobový filmový týdeník)

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 4, číslo 7; 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: AZUS Březová, s.r.o.
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