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léta bylo dost, užijme si podzim
Vážení
spoluobčané,
komentovat
dění v našem
městě několik
dnů před komunálním volbami,
to je opravdu oříšek. Ať napíšu
takřka cokoliv, můžu být nařčen
z toho, že si dělám kampaň. Dovolím si tedy jen zrekapitulovat
uplynulý měsíc. Konalo se například poslední jednání zastupitelstva, kde jsme projednávali
čtyři desítky bodů. Uvnitř vydání
najdete článek, kde jsou ty nejdůležitější rozvedeny. V září se ve
městě konal i jedinečný folklorní
festival Mariánský podzim. Ten
se poprvé uskutečnil v roce 2004
jako nenápadná akce souboru
Marjánek. Od té doby uplynulo
již více jak deset a stala se z ní
událost, která vždy třetí víkend
v září rozzáří celé město a do ulic
vyláká stovky diváků. Na festival
zvou pořadatelé soubory z České
republiky i ze zahraničí. Vystoupení se konají například v divadle, na hlavní kolonádě, v pavilonech některých pramenů a na
dalších známých místech města.
Velmi oblíbenou součástí festivalu je pak samozřejmě i průvod
městem. Díky souboru se tak
udržují lidové tradice, které by
jinak možná upadly v zapomnění. Výborným počinem, který
pokračuje i v říjnu, jsou komentované prohlídky naší městské
organizace KIS. Například na 4.
října připravili další, která nese
podtitul Slavná milostná setkání. Prohlídka bude zaměřená na
historky o zamilovaných párech
v Mariánských Lázních a přítomní se tak dozví víc o nešťastné
lásce Johanna Wolfganga Goetha
k mladičké Ulrice, ale i o nenaplněném štěstí Fryderyka Chopina
a Marie Wodzinské či o pikantním příběhu britského krále Edwarda VII. a půvabné kloboučnice Mizzi. Kdyby vám to nevyšlo,

tak se můžete zúčastnit v sobotu
6. října prohlídky s podtitulem
Putování po Mariánských Lázních. Průvodce zájemce zavede
do okolní přírody, kde poznají
krásu okolních lesů, výjimečně
čistý vzduch a atmosféru bouřlivých počátků světoznámých
lázní. Navštíví současná i zaniklá
výletní místa a ochutnají všudypřítomné prameny. Myslím, že to
bude skvělý zážitek, protože podzim je nejkrásnější období v Mariánských Lázních. Díky naší pestré floře je město krásně barevné,
ale zároveň působí blahodárným
uklidňujícím dojmem víc, než
jindy. Kdo sem v tomto období
zavítá, musí si město zamilovat.
Ale zpět ke kulturním událostem.
Ve středu 10. října uvede Městské
divadlo Mariánské Lázně slavné
melodie z oper pod názvem Víno,
ženy a zpěv. Oslava podzimní
sklizně ovocných stromů - Lázeňský festival jablek - se na hlavní
kolonádě bude konat v neděli 14.
října. Program festivalu je celodenní a nebude v něm chybět jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstava regionálních odrůd
ovoce a zahrádkářských výpěstků
místních zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky
pokrmů z jablek nebo hudební
vystoupení. S Václavem Neckářem pak lidé mohou oslavit jeho
životní jubileum na narozeninovém koncertu, který se odehraje
v sobotu 20. října v Hotelu Cristal
Palace. Lukáš Pavlásek, Dominik
Heřman Lev a Daniel Čech pak
budou hlavními hvězdami pořadu Na stojáka, který do klubu Na
Rampě zavítá 21. října. Jedinečná
akce, která jistě potěší všechny
milovníky módy, se uskuteční 23.
října v našem divadle. Dobová
módní přehlídka oblečení z období let 1914 – 1945 nese název Jen
pro ten dnešní den a k vidění budou většinou dochované originály. Kdo má rád historii, přijde si na

své i ve čtvrtek 25. října. V domě
Chopin bude historik Daniel Švec
mluvit na téma Letci z blízkého
okolí. Vrcholem měsíce října pak
bude v neděli 28. oslava dne vzniku samostatného státu spojená
s lampionovým průvodem. Na
kolonádě akci završí vystoupení
dechového orchestru a mažoretek a nakonec přítomné potěší
ohňostroj.
Jak už jistě víte, kompletní kulturní nabídku najdete na www.
marianskelazne.cz.
Dovolte m i, abych vám na závěr
poděkoval za to, že jste mi umožnili pracovat pro Mariánské Lázně a jeho obyvatele. Děkuji také
za spolupráci kolegům zastupitelům a úředníkům našeho úřadu.
Těším se na případnou shledanou.
Váš starosta
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Wi-fi signál může pokrýt
i parky a lázeňské centrum
Připojit se na městkou wi-fi
v parku? Nebo třeba u kolonády? U školy? I to může být brzy
skutečnost. Mariánské Lázně
totiž usilují o získání poukázky
v hodnotě 15 tisíc euro na vybavení a instalaci wi-fi hotspotů na
různých místech ve městě.
„Program, který vyhlásila Evropská komise, se jmenuje WIFI4EU. Jeho cílem je zajistit, aby
měli místní občané i návštěvníci ve veřejných prostranstvích
– v parcích, na náměstích, ve
veřejných budovách, knihovnách či zdravotních střediscích
– přístup k bezplatnému wi-fi připojení,“ vysvětlil Martin
Kalina, starosta města Mariánské Lázně. „Podmínkou dotace
v tomto případě není finanční
spoluúčast města, ale následné
financování služeb. Už máme
vytipováno pár lokalit, kde by
bylo vhodné wi-fi signál rozšířit.

Mělo by jít o několik parků, okolí
škol, okolí hlavní kolonády nebo
třeba koupaliště Lido. Dohromady by mohlo přibýt asi dvacet
míst, kde by bylo nově k dispozici bezdrátové připojení. Nejde
však o definitivní seznam. Konkrétní místa se určí až před realizací, se kterou se v případě získání dotace počítá na příští rok.“
Podle starosty je však pozitivní,
že už nyní je na řadě míst bezdrátový internet zdarma díky
městu dostupný. „To je případ
třeba areálu Viktorky či dalších
sportovišť,“ dodal starosta.
Bezdrátová síť wi-fi by měla být
v rámci projektu schopna zajistit vysoce kvalitní připojení
k internetu. Obce by měly podle dotačních podmínek využít
nabídku s nejlepším pokrytím
v dané oblasti, která nabízí rychlost alespoň 30 Mb/s.
Váš starosta

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15.10. 2018.
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Územní studie využitelnosti areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí
V listopadu 2017 se zástupci TJ Lokomotiva ML, Automotoklubu ML a města Mariánské Lázně dohodli

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ
• ŘÍJEN
2018
na pořízení
územní
studie, která
by řešila využitelnost areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí.

Následně Rada města na svém zasedání č. 153 ze dne 24. 4. 2018 souhlasila s pořízením „Územní
studie využitelnosti areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí“ (RM/238/18). V zadávacím řízení byl
vybrán dodavatel veřejné zakázky: Ing. arch. Alena Švandelíková, která je stejně jako její
spolupracovník Ing. et Ing. Luboš Bača součástí zpracovatelského týmu Územního plánu Mariánské
Lázně. Součástí zadávacího řízení bylo zadání ÚS, které bylo prokonzultováno s TJ Lokomotiva ML a
projednáno v Radě města ML. Zadání je možné shlédnout na webových stránkách města, v sekci
územní plánování.
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Prvním impulsem pro pořízení
této ÚS byl požadavek komise urbanistiky a dopravy, která na svém
jednání ze dne 25. 1. 2018, při kterém byla řešena možnost umístění
zařízení Domova Alzheimer a Domova pro seniory v této lokalitě,
vznesla požadavek na potřebu dopravního řešení této lokality.
Je zřejmé, že tato lokalita je svými funkčními vazbami zejména
na zdravotnictví, parky a dopravu
optimální pro umístění zařízení
tohoto charakteru. Problémovou
stránkou je ovšem dopravní prostupnost této lokality a jejího okolí
jak pro automobilovou, tak pěší
dopravu a parkování.
Následovaly obavy z možného
neefektivního využití celé lokality,
která je platným Územním plánem
města Mariánské Lázně (dále jen
ÚPmML) určena k zástavbě. Mezi
pořizovatelem (oddělení územního plánování), místostarostou

Územní studie využitelnosti
areálu ploché dráhy
a souvisejícího okolí

Cílem územní studie je vyhodnotit, prověřit a navrhnout možné využití předmětného území se
zaměřením na sportovně rekreační aktivity, a to při zachování aktivního využívání oválu dlouhé
ploché dráhy a možnosti funkčního propojení s navazujícím areálem ZŠ Úšovice.
Požadavky na řešení území vycházejí zejména ze
skutečnosti,
že lokalita
je situovánapožadavv centrální části
ně využitá.
Základním
území Mariánských Lázní, v současné době je
kem pro navržené řešení je také
prakticky neprostupná a neefektivně využitá.
dlouhodobá
udržitelnost,
nenáZákladním
požadavkem
pro navržené řešení
je také
dlouhodobá udržitelnost, nenáročný provoz a
ročný provoz a údržba.
údržba.

města ML (PhDr. Luďkem Noskem) a odborem IaD byla dohodnuta potřeba komplexního řešení
této lokality. Jako vhodný nástroj
pro prověření výše uvedeného
byla zvolena územní studie.
Rada města na svém zasedání č.
153 ze dne 24. 4. 2018 souhlasila
s pořízením „Územní studie dopravního řešení a využitelnosti lokality u nemocnice“ (RM/239/18).
Následně byl v zadávacím řízení
vybrán dodavatel veřejné zakázky:
ARCHZONE architects, s.r.o. Součástí zadávacího řízení bylo zadání
ÚS, které bylo projednáno na Radě
města ML. Zadání je možné shlédnout na webových stránkách města, v sekci územní plánování.
Na návrhu ÚS se ihned po podpisu smlouvy začalo intenzivně
pracovat. Jako první byl proveden
podrobný terénní průzkum území,
kterého se zúčastnil projektant
ÚS, pořizovatel a zástupce odboru životního prostředí (dále jen
ŽP) – veřejná zeleň. Dne 2. 8. 2018
proběhlo první jednání mezi objednatelem, pořizovatelem a projektantem, kde byly představeny
podrobné doplňující průzkumy
a rozbory a byla představena koncepce návrhu dopravního řešení.
Na 30. 8. 2018 bylo svoláno druhé
jednání, kam byla také přizvána
jednatelka nemocnice Mariánské
Lázně (vlastník části pozemků
v této lokalitě), zástupce Správy
městských sportovišť, odbor IaD
a odbor ŽP – veřejná zeleň. Na
jednání již byly představeny konkrétnější návrhy řešení, které budou ještě dopracovány dopravním
inženýrem a během října představeny veřejnosti. Bližší informace
(termín, místo konání) budou
zveřejněny zejména na webových
stránkách a facebooku města Mariánské Lázně.
Po veřejné konzultaci bude návrh ÚS upraven a bude vytvořen
čistopis ÚS, který bude zařazen
do evidence územně plánovací
činnosti ČR a stane se tak neopomenutelným územně plánovacím
podkladem. Termín odevzdání ÚS
je listopad 2018.
Ing. Miluše Lišková,
vedoucí oddělení územního plánování

Na ÚS se aktivně pracuje. Na

Na ÚS se aktivně pracuje. Na začátku srpna proběhla
začátku
srpna
proběhla
první ML,
první
konzultace
mezi zástupci
TJ Lokomotiva
pořizovatelem
a zpracovatelem
ÚS, kde zejména
konzultace
mezi zástupci
TJ
projektanti představili její analytickou část a kde bylo
Lokomotiva
ML,
pořizovatelem
diskutováno nad konkrétními problémy v areálu
ploché
dráhy, ale také v navazujícím
území.zeZáznam
a zpracovatelem
ÚS, kde
z tohoto jednání bude k dispozici opět na webových
jména
projektanti
představili
stránkách města.

její analytickou část a kde bylo

I tady vnímáme zapojení veřejnosti jako důležitou
diskutováno
nad
konkrétními
součást
pořizování této
územní
studie. Zpracovatel
tak
vytvořil minutový
jehož cílem
názoru vveřejnosti
chybějící
sportovně
V listopadu
2017dotazník,
se zástupci
TJ je získání
problémy
areálu na
ploché
dráhy,
rekreační aktivity v Mariánských Lázních, které by mohli být umístěny dovnitř oválu dlouhé ploché
Lokomotiva
ML,
Automotokludráhy. Dotazník bylo možné vyplnit od 6. 9. 2018 doale
20. 9.také
2018. v navazujícím území.

bu ML a města Mariánské Lázně

Záznam z tohoto jednání bude

24. 4. 2018 souhlasila s poříze-

Zpracovatel tak vytvořil minudotazník, jehož cílem je
získání názoru veřejnosti na
chybějící sportovně rekreační
aktivity v Mariánských Lázních,
které by mohli být umístěny dovnitř oválu dlouhé ploché dráhy.
Dotazník bylo možné vyplnit od
6. 9. 2018 do 20. 9. 2018.
Další akcí, kde se veřejnosti
bude moci zapojit do pořizování ÚS, bude plánovaná veřejná
konzultace návrhu ÚS. Předpokládaný termín veřejné konzultace je konec října. Místem konzultace bude areál ploché dráhy.
Bližší informace (termín, místo
konání) budou zveřejněny na
webových stránkách a facebooku města Mariánské Lázně,
případně dalšími informačními
kanály.
Po veřejné konzultaci bude návrh ÚS upraven a bude vytvořen
čistopis ÚS, který bude zařazen
do evidence územně plánovací
činnosti ČR a stane se tak neopomenutelným územně plánovacím podkladem. Termín odevzdání ÚS je 5. 12. 2018.
Ing. Miluše Lišková,
vedoucí oddělení územního plánování

Další akcí, kde se veřejnosti bude moci zapojit do pořizování ÚS, bude plánovaná veřejná konzultace
dohodli na pořízení územní stu- k dispozici opět na webových
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nosti areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí“ (RM/238/18).
V zadávacím řízení byl vybrán
dodavatel veřejné zakázky: Ing.
arch. Alena Švandelíková, která je stejně jako její spolupracovník Ing. et Ing. Luboš Bača
součástí zpracovatelského týmu
Územního plánu Mariánské Lázně. Součástí zadávacího řízení
bylo zadání ÚS, které bylo prokonzultováno s TJ Lokomotiva
ML a projednáno v Radě města
ML. Zadání je možné shlédnout
na webových stránkách města,
v sekci územní plánování.
Cílem územní studie je vyhodnotit, prověřit a navrhnout možné využití předmětného území
se zaměřením na sportovně rekreační aktivity, a to při zachování aktivního využívání oválu
dlouhé ploché dráhy a možnosti
funkčního propojení s navazujícím areálem ZŠ Úšovice.
Požadavky na řešení území vycházejí zejména ze skutečnosti,
že lokalita je situována v centrální části území Mariánských
Lázní, v současné době je prakticky neprostupná a neefektiv-
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Začínáme pořizovat další
etapu Územního plánu
Mariánské Lázně

Informace k třídění hliníku
v Mariánských Lázních
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ÚŠOVICE
•
•
•
•
•
•

Česká ulice (Ural)
Hroznatova ulice (Nikola bar)
Tepelská ulice č. 542, 544, 545
ulice Franze Kafky (uprostřed)
Tepelská ulice - Experiment
U kovárny

VORA

• Podhorská ulice č. 545
• Dyleňská ulice č. 700
• parkoviště u obchodu

PANSKÝ POLE

• konečná zastávka trolejbusu č. 5
• Janáčkova ulice č. 625, 565
• Žižkova ulice (u restaurace
LION)
Nyní také TDS objednal nádoby na veškerý tříděný odpad
do škol a školek v Mariánských
Lázních v rámci osvěty „Separace odpadu“.
Bc. Markéta Nejedlá
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ
SERVIS, s.r.o.

MHD má nové autobusy
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Naposledy byla do MHD pořízena nová vozidla v listopadu
2006. Tehdy to bylo 5 trolejbusů
Škoda 24

Vladimír Nedvěd
jednatel společnosti
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské
Lázně s.r.o.
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výběrové řízení
Město Mariánské Lázně vyhlašuje dle zákona 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkci:
referent – stavební úřad,
památková péče
A) Název územního samosprávního celku:
město Mariánské Lázně
(IČ: 00254061)

B) Druh práce:
výkon stavebního úřadu, výkon speciálního silničního
stavebního úřadu, výkon vyvlastňovacího úřadu, výkon
státní správy na úseku památkové péče, samostatné zajišťování ucelených odborných
agend v oblasti kultury a státní památkové péče včetně
specializovaných agend péče
o kulturní památky, národní
kulturní památky a archeologické nálezy, administrativní,
evidenční a kontrolní činnost.
Místo výkonu práce: správní
obvod obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně.

C) Předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků:
Uchazeč musí mít:
• státní občanství ČR, případně trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost
k právním úkonům,
• uchazeč musí být bezúhonný, uchazeč musí ovládat jednací jazyk.

D) Další požadavky:
• vysokoškolské vzdělání
v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší
odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru stavebnictví a 3 roky
praxe v oboru stavebnictví
• řidičský průkaz skupiny „B“,
• výhodou je praxe ve správním řízení,

Na posledním zasedání
jednali zastupitelé
šest hodin

• výhodou je osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
E) Přihláška nechť obsahuje:
• jméno, příjmení, titul uchazeče,
• datum, místo narození
uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo obč. průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojte tyto
doklady:
• životopis s údaji o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
• výpis z evidence Rejstříku
trestů, ne starší než 3 měsíce;
u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřené kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• kopii řidičského průkazu.
F) Uvedenému druhu práce
odpovídá dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,
9. platová třída.
G) Lhůta pro podání přihlášek:
8. 10. 2018

H) Přihlášku lze podat na
podatelně Městského úřadu
Mariánské Lázně, Ruská 155.

I) Přihlášku lze odeslat na
adresu Městský úřad M. Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.
Č.j.: SEK/18/2176/MS
Datum: 17. 9. 2018

Ing. Miroslav Jašíček
tajemník městského úřadu
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Mariánskolázeňští zastupitelé se
v polovině září sešli na posledním jednání před volbami. Čekal
na ně nabitý program s celkem
čtyřmi desítkami bodů. Jednání
se tak protáhlo na šest hodin.
Mezi nejdůležitější body patřilo schválení zadání pro územní plán. Nyní jej musí připravit
zpracovatel, poté bude prodiskutován s veřejností a po úpravách,
které z veřejného projednání
vyplynou, by mělo dojít k vydání nového územního plánu. Jde
o poměrně zdlouhavý proces,
což je ale logické, protože musí
být zpracován odborně a kvalitně. Jedná se navíc o strategický
dokument města. Zastupitelé
také vzali na vědomí žádost o dotaci na opravu chodníku U Pily.
„Karlovarský kraj každoročně
vypisuje program, ze kterého
může každé město čerpat čtvrt
milionu korun. V případě rekonstrukce chodníku U Pily činí
předpokládané celkové výdaje
601 tisíc korun a žádáme o 250
tisíc korun. Nepůjde jen o opravdu povrchu chodníku, který je
v současné době v nevyhovujícím stavu, budou vybourány
i stávající poškozené betonové
obrubníky, které nahradí nové.“
Samotná realizace by měla začít
na podzim a hotovo by mohlo
být do konce roku. „Oprava je
nutná kvůli zvýšení bezpečnosti chodců. Ze stejného důvodu
jsme začali i se stavbou chodníku za Černým mostem u sídliště
Vora. Místem totiž chodí řada
dětí do školy,“ vysvětlil Martin
Kalina na zastupitelstvu.
S tím souvisí také téma studie
proveditelnosti na kruhový objezd u Černého mostu, jejíž vytvoření zastupitelé v září schválili. Podle odborníků bude nejspíš
nutné silnici trochu vybočit, což
by ale neměl být problém.
Zastupitelé také schválili koncepci rozvoje a obnovy veřejné-

ho osvětlení. Loňský rok došlo
k výměně lamp v ulicích Kubelíkova a Seifertova, letos práce
probíhají v Chebské a Třebízského ulici. Výměnu lamp veřejného
osvětlení ale musíme provádět
po etapách, protože celkově bychom na to potřebovali 120 milionů korun. Nyní vyhlásilo ministerstvo životního prostřední
program na zkvalitnění životního prostředí v oblasti světelného
znečištění, kde lze žádat až o 10
milionů korun při 15% spoluúčasti města.
V programu posledního jednání
současného zastupitelstva bylo
také navýšení příspěvku pro
Domov pro seniory a DPS o 2,5
milionu korun. Zastupitelé tento
bod nakonec po rozsáhlé diskuzi odhlasovali. Zelenou dali také
dofinancování sociálních služeb
Centra denních služeb (CEDES),
které získá 200 tisíc korun do
svého rozpočtu plus dalších 100
tisíc jako půjčku od města. „Paní
Špačková a její tým se starají každoročně o více než 500 klientů
a takovou službu není možné
nechat padnout. Poskytli jsme
proto CEDESu dotaci ve výši 200
tisíc korun a půjčku ve výši 100
tisíc korun. Děkuji tímto všem
zaměstnancům CEDESu za úžasnou práci a přeji více úspěchů
v jednání s krajskými institucemi v příštím roce,“ dodal starosta
po schválení.
Zastupitelé řešili také nucený
odkup akcií společnosti Léčebné
lázně ML a.s. Město bylo minoritním vlastníkem se 38 kusy akcií. Společnost využila možnosti
vytěsnit malé akcionáře a došlo
tak k nucenu prodeji za přibližně
čtyři tisíce korun za akcii. Zastupitelé projevili zájem, aby bylo se
společností uzavřené memorandum, které by městu zaručovalo
účast na valných hromadách,
i když už nebude držitelem akcií.
starosta
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OTEVŘENÝ DOPIS
14. září, 2018
Vážení páni radní,
Dne 11. září 2018 proběhlo na
zasedání zastupitelstva hlasování o návrhu na zrušení Nařízení
2/2018. V době hlasování bylo
přítomno celkem 12 zastupitelů –
výsledek hlasování:
PRO návrh
7
PROTI návrhu
2 (M. Chadim,
M. Hurajčík – oba ANO 2011)
ZDRŽELI SE
3
Současně na tomto zastupitelstvu
zaznělo, že p. Hurajčík předloží
radě města ke schválení jeho návrh
změn přílohy Nařízení 2/2018. Na
místě jsme upozornili, že se jedná
o návrh nereflektující návrhy petičních výborů a je pro petiční výbory nepřijatelný.
Považujeme za nutné upozornit
radu města na usnesení zastupitelstva ZM/699/18, kterým jste
absolutní většinou respektovali
požadavky petic a přijali usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje
Radu města ve spolupráci se zhotovitelem projektu konzultovat
veškeré připomínky obyvatel města a relevantní připomínky zapracovat do projektu do 30.5.2018,
a současně také pozastavení platnosti Nařízení 1/2017, kde jsme
byli uvedeni v právní omyl, když
RM následně prohlásila pozastavení neplatným. Svými hlasy usnesení podpořili všichni přítomní
členové rady. Proto pokládáme za
nemravné a v rozporu s usnesením schvalovat stanoviska, která
požadavky petic neakceptují. Lze
namítnout, že usnesení zmiňuje
„relevantní připomínky“, požadavky ve valné většině vycházejí
především z funkčního stavu roku
2017 i když zanedbatelná část dopravního značení byla nelogická
nebo nefunkční, to se dalo jednoduše napravit. Proto jsou naše návrhy proveditelné.
V této fázi se nejedná o naše amatérské návrhy. Návrhy jsme kon-

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH SENOIRŮ
DO CHKO SLAVKOVSKÝ LES

zultovali s dopravními odborníky,
ale především také s dopravním
expertem Policií ČR. Je samozřejmé, že jsme nemohli suplovat pozici města a jednalo se tedy o neoficiální „přátelské“ rady a konzultace.
Přípravám a konzultacím jsme věnovali desítky hodin osobního volna. Váš postup přijetí stanovisek p.
Hurajčíka bude morální fackou pro
všechny budoucí aktivisty, kteří by
se chtěli angažovat ve prospěch
města. Současně by byl takový
postup v přímém rozporu s vaším
programovým prohlášením.
Politická rozhodnutí se přijímají
na základě:
1. Vůle občanů, nebo většiny
2. Vůle individuální, tzn. vůle pouze a jenom zastupitele, bez ohledu
na bod 1.
3. Vůle úzké skupiny, lobby, zastupitel nevolí podle své vůle, ani
podle vůle občanů, ale volí pro
„někoho“
Jasná většina přítomných zastupitelů vám sdělila, že je pro zrušení
vyhlášky. Je pouze tři a půl týdne
před komunálními volbami. Je na
pováženou, že jste připraveni takový krok učinit. Je na vašem rozhodnutí, zda občanům sdělíte, že
se na žádné jejich názory a petice
ohlížet nebudete, nebo sdělíte, že
jejich názory respektujete. Bylo by
nanejvýš politicky korektní předat
nové radě a novému zastupitelstvu
„čistý stůl“ a nepředávat jim Nařízení, které bude v rozporu s přijatým usnesením zastupitelstva, které bude dále rozporováno občany.
Tímto čistým stolem může být
navržené zrušení Nařízení 2/2018
(s přílohou) a schválení nového
nařízení bez zony D.
Petiční výbor za zónu D:
Hulena Rostislav
Kajlik Vladimír, Dr.
Míka Radek
Šimsa Václav, Ing.
Zeleník Martin

Na cestě zpátky jsme se zastavili u nyni již zaniklé obce Čistá,
kde je Památník 12 umučených
židovských žen, které v této obci
zahynuly při strašném pochodu
smrti,kdy v obci musely přespat
na mrazivé zemi.
Zejména smutné je, že se to stalo
22. dubna 1945, těsně před ukončením války.
S touto smutnou historii nás opět
seznámil ing.Schlossar.
Pomník jsme ozdobili 12 růžemi.
Cestou zpět přes Kladskou jsme
se vraceli domů.
Počasí bylo slunečné a tak jsme si
užili krásné odpoledne.
Jarmila Chvalová

Dne 6. 9. 2018 byl v Hotelové
škole v Mariánských Lázních
uskutečněn slavnostní gala oběd
za přítomnosti starosty města
Ing. Martina Kaliny a dalších vážených hostů za účelem oslavy
100. výročí státnosti a uzavření
Washingtonské smlouvy. Byl
vzdán hold a vděk našim vzácným legionářům, kteří bitvou
u Zborova a Bachmače samostatnosti dosáhli. S velkou úctou
byly připomenuty zásluhy prezidenta T. G. Masaryka.
Současně oznamujeme, že Český svaz bojovníků za svobodu
pobočka Mariánské Lázně dnešním dnem končí svou činnost.

Je to dáno stanovami svazu, kdy
počet členů klesne pod 10. Jedná
se o boj za 2. světové války, ať na
východní či západní frontě, letci
v Anglii či domácí odboj.
Děkujeme těmto často již zemřelým členům za udržení naší
samostatnosti.
Nadále trvá přítomnost u pietních aktů. Zbývající členové jsou
převedeni do Okresního výboru
svazu bojovníků v Chebu.
Pan starosta poděkoval předsedkyni Prof. Aleně Svobodové
za 40letou činnost ve Svazu bojovníků za svobodu.
Prof. Alena Svobodová

Dnes jsme se zúčastnili IV. ročníku Lázeňského rybaříku pořádaného MO ČRS z.s. Mariánské
Lázně za finanční podpory Města Mariánské Lázně, který se konal na Černém rybníce u Dolního

Žandova. Ráda bych touto cestou
organizátorům poděkovala. Celá
akce byla velice vydařená, počasí
bylo nádherné a všichni jsme si
den užili. Děkujeme!
Křížovi

svaz bojovníků za svobodu

reakce na otevřený dopis
Na zastupitelstvu byl dán návrh
zrušit všechny parkovací zóny
a to není řešení pro diskutovanou zónu D ! Navrhovaný system
parkování byl v některých zónách kladně přijat a proto jsem
navrhl na radě Mariánských
Lázní: Na základě návrhu radního pana Chadima přijala dnes
Rada města usnesení, kterým
na úterý 2.10.2018 svolává na

Dne 6.9.2018 si turistická STONOŽKA zase vyjela na výlet.
Průvodce nám opět dělal pan ing.
Schlossar, a tak bylo jasné, že se
dozvíme zas mnoho zajímavého.
Navštívili jsme rašeliniště V BORKÁCH, jedno z největších u nás.
Koncem minulého století se tu
začala ve velké míře těžit rašelina
a tím se narušil vodní systém a téměř se zničilo jedno z
největších rašelinišť.
V posledních letech byla těžba zastavena zásluhou jednání CHKO.
Prohlédli jsme si rašeliniště zblízka, dozvěděli se, že raselišník je
rostlina a že zadržuje vodu, což
je v letošním létě zvlášť záslužný
čin.

10:00 schůzku za účelem jednání
o parkování v zóně D na půdorysu Rada města + pracovní skupina k parkování zóna D + petiční
výbor. Pevně doufám, že dojde ke
konečné dohodě s občany, kterých se toto území týká, chápu
jejich reakci a rozhořčení a zasadím se o rychlé řešení.
Radní ML Miloslav Chadim

poděkování

5

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŘÍJEN 2018
MĚSTSKÁ POLICIE

OBČANÉ

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
• 01.09.2018 denní

V 11:16 hod. přijal operační MP
ML telefonickou žádost o pomoc
od muže, který uvedl, že v ulici
Lidická, z jednoho domu spadl
větší kus skla, pravděpodobně
z podkrovního okna.
Hlídka se v ulici Lidická zkontaktovala s oznamovatelem, který
upřesnil místo, odkud sklo vypadlo.
Sloužící strážník MP zjistil, že se
jednalo o půdní byt, jehož majitel
se v danou dobu zdržoval mimo
Mariánské Lázně.
Vzhledem k tomu, že hrozilo sesunutí další části skleněné tabule, byl na místo přivolán Hasičský
záchranný sbor, který za pomoci
techniky odstranil hrozící nebezpečí sesunutí dalších kusů skla
na ulici.

• Dne 19.09.2018

V tento den proběhl druhý ročník
akce „Setkání se seniory 2018“
pod záštitou Městské policie
Mariánské Lázně. Hlavní téma
bylo „Chodec v silničním provozu“. Paní Huttová, která zde vystupovala za BESIP (bezpečnost
silničního provozu), kladla důraz
na chybné tvrzení, že má chodec
na přechodu pro chodce absolut-

česká krajina

ní přednost. V této souvislosti se
dále jednalo o diskuze na témata
správného přecházení vozovky
a v jakých případech se nesmí na
přechod pro chodce vstupovat.
Také nebyla opomenuta zmínka
o zákonem stanovených povinných lékařských prohlídkách pro
osoby pokročilejšího věku, kteří
jsou držiteli platného řidičského
oprávnění (Zák. 361/2000Sb. §87).
Na tuto akci přijali pozvání psovodi Vězeňské služby z Ostrova
n. Ohří, kteří zde předvedli výbornou práci svých čtyřnohých
parťáků. Jednalo se o ukázku
bezchybné poslušnosti, vyhledávání skrytých předmětů a v neposlední řadě se jednalo o ukázku zadržení pachatele.
Všichni senioři obdrželi od BESIPu větší nákupní tašku s reflexním prvkem a reflexní pásku. Městská policie ML nechala
pro všechny přítomné vyhotovit
samolepky s důležitými telefonními čísly a stručný soupis
o bezpečném pohybu chodce
v silničním provozu.
Příjemným zakončením tohoto
odpoledne bylo drobné občerstvení, které zajistil pan Milan Uxa
(Sportovní studio Sandow ML).

RClub

Krásné obrazy krásné české krajiny vystavila ve foyer
Městského divadla akademická malířka Věra Kubík Kdolská. Vernisáž, která se konala
11. září, uvedla paní Eva smejkalová a hudbou ji doplnili
žáci kytarového souboru ZUŠ
Fryderyka Chopina, vedené-

ho Timem Honzírkem. Umění
autorky přilákalo snad nejvíce
návštěvníků, kteří kdy na vernisáž do divadla přišli. Výstava
je přístupná každé úterý od
14. do 16. hodiny a v době konání divadelních představení
a koncertů.
Ivan Coufalík

Jak název akce napovídá, milovníci přírody se tentokrát vydali
za šneky. Byla to nenáročná
vycházka se srazem u pumpy
OMV, odkud účastníci pod vedením šnečích odborníků, manželů Dvořákových, přešli na
místo zaniklých Hamrnických
kasáren. Tam zůstaly děti s maminkami a Kateřinou Dvořákovou, aby zde uspořádaly šnečí
závody, nabarvily prázdné ulity
a z plastelíny k nim vymodelovaly šneky jako živé, zahrály si
tematické hry a dozvěděly se
zábavnou formou spoustu zajímavostí ze života šneků. Dospě-

láci s Liborem Dvořákem pátrali
po šnecích v nedalekém areálu
zrušeného Sběrného dv ora.
Na& scaron;li jsme jich mnoho,
jak živých, tak jen ulit. U všech
pak náš průvodce sdělil nejen
jejich jméno, ale i původ a další
informace. Je až neuvěřitelné,
kolik forem těchto živočichů
žije poblíž nás. Byla to krásná
vycházka! Počasí nám přálo,
viděli jsme spoustu zajímavých
tvorů, nejen šneků, ale i sviňky,
stonožky, slimáky. Milí Dvořákovi děkujeme a těšíme se na
další výlety s vámi.
Ivan Coufalík

Šneci nás baví a žijí tu s námi

Morrison
pátek 12. 10.

Kadé chim

Alternative pub rocková kapela z Prahy.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 100 Kč

pátek 26. 10.

Klubový koncert – 100 let ČSR

Legendární kapela minus123minut zahraje na slavnostním koncertě
k výročí vzniku republiky.
Začátek: 21:00 hod.
Vstupné: 250 Kč

sobota 27. 10.

Morrison - Mariánky

Metalový mejdan s kapelami Meat Mincer, FatBat a Extaze.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 100 Kč
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Hasiči v akci

Den s lesními pedagogy

Při vycházce za šneky jsme v bývalém Sběrném dvoře viděli
obrovskou hromadu dřevních
štěpků, ze které se na několika
místech kouřilo. Je to pára, nebo
dým? Kdyby pára, tak by snad
vycházela z celé hromady, ale
kouřilo se jen z plochy několika
metrů... Raději jsem vytočil číslo
150. Již za pár minut byla slyšet
houkačka a vzápětí hasiči dorazili na místo. Vyskákali z vozidla

Ve středu 5. 9. 2018 se 4. třídy ZŠ Úšovice zúčastnily akce
„Den s lesním pedagogem“
na Kladské. Pořadatelem byly
Lesy ČR a LZ Kladská. Po slavnostním přivítání byli žáci rozděleni do sedmi skupin podle
počtu stanovišť. Na nich se
pod dohledem odborníků věnovali zajímavým aktivitám.
Dozvěděli se tak mnoho nového o těžbě dřeva, mysliveckých
tradicích, vysazování nových
stromků a o péči o les i lesní
zvěř. Vlastnoručně si každý
žák zasadil stromek, vyzkoušel troubit na lesní roh. Každá

skupina si z připravených dílů
(od firmy Stora Enso Planá)
sestavila dřevěnou lavičku,
všech sedm jsme si pak směli
odvézt do školy. Po závěrečném hodnocení a slavnostním
rozloučení byli všichni žáci obdarováni malým občerstvením
a drobnými upomínkovými
předměty. V krásném prostředí
a s příjemnými lidmi dopoledne velmi rychle uteklo. Akce
byla úžasná, děti byly nadšené
a já za všechny zúčastněné děkuji těm, kteří se na přípravě
a uskutečnění akce podíleli.
Mgr. Hana Vithová

To je název elektronické výstavy, kterou jsme objednali pro ZŠ
Úšovice z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana
Amose Komenského v Praze.
Výstavu jsme „zhmotnili“ a každý zájemce se může s historií
vzniku naší republiky seznámit
v době vyučování či na někte-

rých třídních či celoškolních
akcích. Na celkem deseti plakátech jsou zachyceny nejdůležitější události od vzniku samostatné republiky 1918 až po
rozbití Československa v roce
1939. Výstava potrvá do června
2019.
Alena Hálová

a velitel zásahu dva z nich poslal
na kouřící "kopec". Tam, s pomocí nářadí, jímž odhrabali povrchovou vrstvu zjistili, že nejde
o samovznícení, ale naštěstí jen
o odpařování. Měl jsem obavu,
jestli nedostanu vynadáno za
planý poplach. Naopak, je prý
lepší zavolat, než riskovat možný
požár. Naši hasiči jsou vždy připraveni.
Ivan Coufalík

„Tady nová republika“
Program oslav

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

1918 − 2018
JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN

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

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

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

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

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

HVĚZDY NA DLANI

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

VZPOMÍNKOVÝ VEČER S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
28.10. neděle • od 18.00 hodin • Hotel Cristal Palace − Kolonáda
Vystoupení Dechového orchestru mladých a mažoretek, lampionový průvod, ohňostroj, slavnostní produkce Zpívající fontány, vystoupení Dixielandu, pod vedením Bedřicha Smrčky.
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Spolupráce GOAML a Domova Završení účasti Gymnázia
a obchodní akademie
Pramen v Mnichově
Mariánské Lázně
v mezinárodním projektu

Doba letních prázdnin slouží žákům
a učitelům především k regeneraci sil na zvládnutí nového školního
roku, může však sloužit i k ohlédnutí
za rokem uplynulým. V tomto případě se vrátíme o více než deset let
zpět, do doby, kdy začala spolupráce
Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně s Domovem pro osoby
se zdravotním postižením Pramen
v Mnichově.
První kontakty byly realizovány
v podobě exkurzí žáků společenskovědního semináře do Domova
Pramen. Reflexe těchto návštěv, při
nichž jsme měli možnost poznat
nejen historii Domova, ale i jeho
současnou podobu, provoz a rozsah
poskytovaných služeb, byly ze strany
studentů velmi pozitivní. Obohacujícím zážitkem pro žáky byly nejen
vstřícnost klientek domova při vzájemném setkání, ale i pozvání do jejich soukromých pokojů.
A právě pozitivní náboj společného
kontaktu inspiroval pracovnice domova k zapojení studentů do dobrovolnického projektu „Otevřené
dveře“, který si kladl za cíl zprostřed-

kovat klientům Domova Pramen více
kontaktů s lidmi z okolního světa. Ze
studentů se tak mohli stát dobrovolníci, kteří ve svém volném čase navazovali přátelské vztahy s klientkami
domova, individuálně je navštěvovali a pomáhali jim aktivně trávit volný
čas. Součástí dobrovolnické práce je
také integrace lidí s postižením do
běžné společnosti. Za tímto účelem
byly pořádány různé společné akce,
ať už Vánoční zastavení, Festival
Porozumění, diskotéky, společné
„grilovačky“ či výlet do zoologické
zahrady.
Děkujeme všem studentům, kteří se
během uplynulých let dobrovolně
zapojili do tohoto oboustranně obohacujícího projektu, a přejeme mnoho dalších naplňujících zážitků nejen
s přáteli z Domova Pramen. Velký
dík však patří také dvěma milým
dámám, koordinátorce projektu Bc.
Jitce Dvořákové a sociální pracovnici
domova Bc. Aleně Kovandové, které
byly a jsou úžasnými průvodkyněmi
nejen v Domově Pramen, ale i v oblasti citlivého setkávání „obou světů“.

Dne 5. 9. 2018 využili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Úšovice možnost navštívit
zajímavou výstavu historických rádiových přijímačů v kině Slávia.
Sběratel, organizátor výstavy i průvodce v jedné osobě, pan Josef Jáchym, se nás po příchodu ihned
osobně ujal a pod jeho odborným
vedením jsme se vydali na malou
technicky zaměřenou exkurzi do minulého století.
Prohlédli jsme si nejstarší rádiové
přijímače z konce 20. let, zkoumali
elektronky a sledovali, jak se radiotechnika postupně měnila a zdokonalovala. Mezi vystavenými exponáty nechyběly krystalové přijímače,
elektricky napájená rádia v dřevě-

ných skříňkách, která plnila funkci
nábytku a stávala se součástí obývacích pokojů, přijímače ve skříních
z bakelitu i rádia přenosná. Z výkladu jsme se také dozvěděli, že restaurování a oprava jednotlivých historických kousků není vůbec snadná a ani
levná záležitost a někdy vyžaduje
od sběratele hodně fantazie, zvláště musí-li vymyslet, čím nahradit již
nesehnatelné součástky. V takových
případech, jak nás informoval pan Jáchym, se může výborně hodit i pánské sako se vzorem kohoutí stopy.
Výstava se nám velmi líbila a zpříjemnila nám první týden nového
školního roku.

Žáci u rádia

Školní rok 2017/18 znamenal
pro GOAML v rámci přeshraniční spolupráce finalizaci mezinárodního projektu „Přírodní fenomény“, na kterém naše škola
dva roky spolupracovala s partnerským Kepler Gymnasiem
Weiden. Žáci obou škol společně
monitorovali vybrané přírodní
lokality Horní Falce a Karlovarského kraje a prováděli badatelský výzkum včetně četných
chemických analýz minerálních
vod či hornin. Výstupem pro-

jektu je mimo jiné dvojjazyčná
brožura. Příjemnou odměnou
organizátorům a účastníkům je
fakt, že byl projekt v červenci
2018 vyhodnocen jako vítězný v rámci regionální soutěže
na podporu projektů v oblasti
mládeže a kultury „Jugend-Kulturförderpreis 2018“. Nemalá
finanční odměna za vítězství
bude použita na podporu další
spolupráce obou škol.
Za GOAML Mgr. Lukáš Kučera

Na prahu nového školního roku
si připomínáme úspěchy žáků
v loňském školním roce. Čeho
naši žáci dosáhli? Je toho opravdu hodně.
Nejmladší se úspěšně zapojili do
souboje čtenářů on-line, starší
zabodovali v Olympiádě v českém jazyce a získali dvě 1. místa
v krajském kole. Ve škole byly
rozmístěny mobilní knihovničky, odkud si žáci mohou volně
odnášet knihy domů a jiné zase
do školy přinést. V matematice
se žáci zapojili do Pythagoriády, soutěže Matematický klokan
a matematické olympiády. V cizích jazycích se reprezentanti
školy probojovali do celostátního kola v němčině a krajského kola v angličtině, naši žáci si
otestovali své znalosti v on-line
soutěžích Best in Deutch a Best
in English. Žáci nižšího gymnázia prokázali vynikající znalosti
v geologii a biologii, přivezli dvě
1. místa z krajských olympiád,
náš žák zabodoval v celostátním
kole logické olympiády atd.
Na obchodní akademii máme
sedmý nejlepší ekonomický tým
v České republice, přivezli jsme
cenné kovy z veletrhů fiktivních
firem v Plzni a Sokolově a naši
žáci reprezentovali školu na mezinárodním veletrhu FIF v Praze.

Neméně úspěšní jsou naši sportovci, kteří se pravidelně účastní
sportovních soutěží v basketbalu, florbalu, minikopané a atletice a letos také celostátního kola
v orientačním běhu.
Každý rok ve škole organizujeme
projektový týden a oborové dny
jako součást školního vzdělávacího plánu. Naši žáci dlouhodobě spolupracují s domovem
Pramen v Mnichově, účastní se
výměnných pobytů v Německu a také se nám podařilo, jako
jediné škole v České republice,
reprezentovat naše město a naši
zemi na jednání mladých lidí
z celé Evropy v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Již podvacáté výprava našich studentů
navštívila družební město Bad
Homburg.
Letos oslavíme 65. výročí vzniku
obchodní akademie, dříve ekonomické školy v našem městě,
chystáme pro zájemce o studium a jejich rodiče dny otevřených dveří a žákům devátých tříd
umožníme stát se na den středoškolákem a zažít tak atmosféru
na naší škole.
Všem žákům školy a pedagogům
přejme úspěšný start do školního roku 2018 – 2019.
Za GOAML
Mgr. Dagmar Klepáčková

Na prahu nového školního
roku ohlédnutí za tím
minulým na GOAML

Za GOAML Mgr. Iva Svobodová

Mgr. Běla Milfaitová
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Vy u vás nekroužkujete? Ne, my se prosím křížkujeme…
Každé komunální volby přinášejí opět zmatek do hlav
voličů, neboť musí vyměnit oblíbené kroužkování za
méně obvyklé křížkování.
Problém je, že křížkem ovlivní podporu svého kandidáta
mnohem méně, než jak na
první pohled vypadá.
Ve volbách totiž nemáte jeden
hlas, máte jich rovnou 21. A je
jen na vás, jak je rozdělíte.
Jen si musíte zapamatovat, že
jednomu kandidátovi můžete dát právě jeden hlas (a ne
všechny). Hlasy můžete dát
jedné kandidátce nebo 21 lidem napříč politickým spektrem. Rozhodně ale využijte
všechny!
Pokud si myslíte, že pomůžete svému favoritovi tím, že mu
hlas dáte, ale nikomu dalšímu, jste na omylu. Jeho strana
třeba vůbec nemusí překonat
5 % potřebných k zisku mandátů, nebo ji o více mandátů
připravíte. Důležitý je právě

onen celkový počet hlasů.
V komunálních volbách je
také obtížné pro jednotlivé
kandidáty přeskakovat, protože se musí paradoxně spolehnout na hlasy těch, kteří
nevolí jeho stranu. V těchto
volbách neexistují preferenční hlasy. Jsou jen hlasy…

Největší fintou v obecních
volbách je skutečnost, že si
myslíte, že vybíráte „své zastupitelstvo“, že preferujete
své kandidáty. Inu, ten, kdo
má z hlasu největší radost,
je vždy strana. Dejme si modelový příklad – obec má 15
členné zastupitelstvo. Exis-

tuje lídr strany A, kterého ve
vedení obce již nechci. Tento
lídr dostal pouze 10 hlasů,
ale je napsaný v kandidátce
příslušné strany na prvním
místě. Dalších 12 kandidátů
z jeho strany dostalo po 120
hlasech a další 2 dostali 110
hlasů. Celkem tedy 1670 hlasů a tím strana získala jeden
mandát = jedno místo v zastupitelstvu.
Kdo bude zastupitelem?

Jelikož nikdo nedostal více
než 10 % než je průměr na
jednoho kandidáta (průměr
je v tomto případě 111,33
hlasů) a přeskakující kandidát by potřeboval 122,46 hlasů, tak mandát získává první
člověk z kandidátky, i když
dostal pouze 10 hlasů.
Využijte tedy co nejvíce svých
hlasů a dejte je co nejméně
stranám. Pomůžete jim tím.

Z volebního programu KSČM
Vážení spoluobčané,

za několik dnů budeme volit nové členy zastupitelstva, tedy ty,
kterým do rukou svěříme nejen správu věcí veřejných, ale také
nemalé majetkové hodnoty. Naše město ročně hospodaří s částkou
cca 300 mil. Kč a o jejím užití budou rozhodovat zvolení zastupitelé.
Život města, jeho správa a úspěšný rozvoj je složitým mechanismem,
který k nepřetržitému chodu potřebuje dobré podmínky a kvalitní obsluhu. A právě komunální volby umožňují vybrat ze všech
zapsaných kandidátů ty zástupce, o kterých víme, že nás nezklamou
a budou se pečlivě starat o bezproblémový chod města. My, kandidáti
za KSČM uvedení na hlasovacím lístku č. 2 chceme veřejně slíbit,
že jsme připraveni se zhostit řešení záležitostí města, plnit zadání
občanů, využívat dobrých nápadů a podnětů ať přijdou odkudkoli.
Jsme si vědomi toho, že si Mariánské Lázně zaslouží, aby byly vedeny
dobrými "komunálními politiky", kteří umí nejen dobře hospodařit,
ale také naslouchat svým občanům. V minulých volebních obdobích
jsme své voliče nezklamali a nabrali dostatek zkušeností pro řešení
záležitostí města veřejně, kolektivně, ve spolupráci s ostatními zastupiteli i pracovníky státní správy. Máme zato, že účast na správě věcí
veřejných nemůže vést k prospěchu "vyvolených", ale je ctí zastupitele
samotného, ale také subjektu, který jej na kandidátku nominoval.
Volební program byl připravován se znalostí míst, kde nás, občany,
"bota tlačí", s vědomím, že chceme být prospěšní občanům města,
ve kterém bydlíme a žijeme, mnozí z nás od narození. Děkujeme, že
se seznamujete s volebním programem KSČM dostupným také na
www.ksčm-cheb.cz a na stránkách Facebooku Městská organizace
KSČM Mariánské Lázně.
Děkujeme za váš hlas v komunálních volbách.
JUDr. Pavel Miklušák
vedoucí kandidát KSČM
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2

1

VLADIMÍR KAJLIK

7

ZDENĚK
KRÁL

4

JIŘÍ
ČAPEK

9

5

JAN
HARVÁNEK

10

11

IVANA
ŘEZKOVÁ

DAVID
KURC

BOHUMIL
CHLAD

FRANTIŠEK
KOCOUREK

JOSEF
HAUZAR

MAREK
ŠTOLBA

12

13

14

15

16

17

JIŘÍ
CHVAL

JAN
SEMANČÍK

PAVEL
ČOPÁK

RENÉ
MILFAIT

LUCIE
STRAKOVÁ

MONIKA
MARKLOVÁ

18

19

20

21

RADEK
MÍKA

RADEK
ŠNAJDR

MILOŠ
COUFALÍK

ALEXANDR
HARANT

6

8

3

ROMAN
KOŘÁN

NEJLEPŠÍ TÝM
PRO MĚSTO

MHD zDarMa pro obyvatele
Mariánských Lázní
Byty a pozemky na stavBu domů
pro ty, kteří chtějí v našem městě žít
Máme připravený projekt na
odkup nemocnice městem
CentruM všeobeCné poMoCi
pro ty, na které se zapomíná

ODS

Město sobě
Balbínova poetická strana

1. Ing. Zbyněk Martinek
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Karel Henych
Jan Schlossar
Štěpán David
Ing.arch. Zdeněk Franta
Hana Pešková
Mgr. Petr Šustek
Roman Plzák
Mgr. Ivona Rozsypáková Jelínková
Jitka Výborná
Martin Petřík
Kamil Blažeňák
Jana Davidová
Ludvík Fél
MVDr. Zdeněk Herman
Ing. Helena Kosečková, DiS.
Ing. Tadeáš Kosnar
Hana Brichzinová
Ondřej Nágr
Bohumil Prášek
Jiří Břicháč

67 Ochrana lázeňského
39
70
23
66
56
43
56
52
60
49
44
47
39
73
40
36
57
48
48
68

Naši kandidáti:

1 Mgr. Luboš Borka

55

ředitel školy

2 JUDr. Ladislav Jirásek

51

advokát

3 Vladimír Kantor

56

instruktor

4 Jiří Novák

51

procesní technik

Volnočasové a
sportovní aktivity

5 Mgr. Martin Vlasák

52

ředitel školy

6 Jitka Prudká

61

účetní

7 MUDr. Miroslav Rous

51

praktický lékař

Podpora
kulturního
života ve městě

8 Karel Provazník

44

OSVČ

9 Mgr. Karel Merunka

prostředí

Infrastruktura

Zdravotnictví

Rozvoj
podnikatelského
prostředí

Podpora spolkového života a neziskových
organizací vzniklých a působících na území
našeho města
Důvěrné

76

pedagog

10 Lenka Kysilková

48

pedagog

11 Pavel Denk

52

OSVČ

12 Hana Fidlerová

52

účetní

13 Miroslav Šourek

47

šéfkuchař

14 Michal Pilmajer

44

manažer logistiky

15 Lenka Pavlíková

50

koordinátor ve výrobě

16 MUDr. Vladimír Solar

59

zubní lékař

17 Ing. Edita Jadlovská

39

ředitelka hotelu

18 Veronika Borsiková

22

pracovnice infocentra

19 Pavel Věrný

50

OSVČ

20 Vojtěch Říha

31

OSVČ

21 Ivan Hera

45

technik
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STAROSTKA,
KTERÁ TU BUDE
PRO VÁS

Volte č.

7

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

Jana
Roubalová

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

Bez odvahy ke Změně není zlepšení.

Slova obuvníka Tomáše Bati sdílí parta obyčejných, ale aktivních lidí, která nasbírala letité zkušenosti v oblasti ekonomiky, školství, sociálních služeb, zdravotnictví, ale třeba také sportu a život v Mariánských Lázních jí není lhostejný.

OBČAN JE PRO NÁS
NA PRVNÍM MÍSTĚ.
ÚŠOVICE, PANSKÁ POLE,
VORA, HAMRNÍKY, KLADSKÁ

11

Příkrá
Ruská
Tyršova

218, 618, 619
220, 309, 310, 320, 383, 608
31, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 414, 438, 600, 601, 616, 617, 648, 649, 672

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost 8 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Anglická
684
Dvořákova
404, 518, 533, 722, 736
258, 259, 260, 261 (č.or.116), 263, 267, 268, 269, 305, 314, 396, 400, 426, 440, 491, 503, 504, 534, 613, 630, 674, 681, 700, 712,
Hlavní třída
728
Husova
156, 405, 439, 607
Chebská
255, 256, 257, 399, 408, 492, 669, 731, 737, 797, 836, 870, 883, 892
Jiráskova
454, 466, 468, 469, 484, 488, 490, 502, 505, 506, 651
Komenského
265, 449, 459, 470, 474, 479, 482, 501, 515, 516, 517
Křižíkova
264, 266, 465, 467, 483, 555, 707, 715, 716, 717
Lužická
157, 395, 410, 412, 425, 461, 463, 519, 541, 542, 543, 544, 662
U Nemocnice
91, 107, 464, 604, 845
U Zastávky
679
V Sadech
551, 552, 553, 554
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Město Mariánské Lázně
a voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost 9 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní
398, 477, 521
Dřevěná
196, 456, 478, 511, 514, 610, 624
106, 356, 363, 377, 391, 407, 409, 416, 420, 443, 473, 476, 485, 496, 508, 509, 510, 512, 513, 527, 528, 529, 530, 539, 540, 563,
Husova
564, 614
Libušina
537, 538, 545, 546
Na Třešňovce
560, 561, 562, 571, 572, 603, 611, 612
Nákladní
303, 638
Stavbařů
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Žižkova
403, 417, 547, 548

Starosta města Mariánské Lázně podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 zákona o č. 247/1995 Sb., o volbách9do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
a voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Mariánské Lázně podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 15 odst.
zákona odo
č. 247/1995
Sb., o volbách
České
republiky a o změně
a doplnění
některých
l. 1Volby
zastupitelstev
obcídoaParlamentu
do Senátu
Parlamentu
České
republiky
se uskuteční
ve dnech:
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost 10 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
přihlášeni k trvalému pobytu:

dne 5. října 2018 od 14.00 hodin doBezejmenná
22.00 hodin
433, 480, 481, 507, 620, 631, 632, 633, 634, 696, 697, 698, 719, 720, 725, 726, 732, 733
406, 415, 432, 448, 644, 645, 646, 673, 686, 694, 695, 699
6. října 2018 od 8.00 hodin doDružstevní
14.00 hodin
Dřevěná
639, 640, 641, 642, 643

dne
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

l. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:

případné II. kolo voleb do Senátu PČR:

případné II. kolo voleb do Senátu PČR:

2.

2.
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Hlavní třída
Husova
Libušina
Nádražní náměstí
Nákladní
Příčná
U Pily

282, 384, 392, 431, 441, 442, 486, 520, 605, 609, 661
287, 288, 302, 316, 329, 330, 354, 654, 689
535, 536
108, 149, 155, 283, 284, 294, 295, 297, 299, 317, 812
36, 200, 209, 289, 298, 301, 318, 353, 421, 497, 522, 635, 636, 637, 670, 677, 730, 738
462, 647
205, 206, 339, 549, 550, 706, 774, 775, 852

dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne
dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost 11 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost 1 na adrese Mariánské Lázně, Hamrníky 29, budova Základní školy praktické a speciální, pro voliče podle místa,
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost 1 na adrese Mariánské Lázně,přihlášeni
Hamrníky
29,pobytu:
budova Základní školy praktické a speciální, pro voliče podle místa,
k trvalému
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Janáčkova
565, 566, 567, 568, 570, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
kde888,
jsou
245,
889přihlášeni k trvalému pobytu:
Libušina
556, 557, 558, 559
Boční
52, 88
Mánesova
568, 569, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
245,
888,
889
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 208,
Na Výsluní
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 709, 710, 711, 712, 713, 750, 771, 814
Čapkova
235, 243
Boční
52, 88
Smetanova
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Krátká
44, 50, 183, 199, 200, 204, 205, 206, 212, 226, 230, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 244
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119,
120,
121,
122,
123,
124,
125,
126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 208,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,Čapkova
105, 106, 107, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 167, 168,
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost 12 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
Ladova
169, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193,243
194, 195, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223,
235,
přihlášeni k trvalému pobytu:
224, 225, 231, 240
Hlavní
třída
261
(č.or.
Krátká
44, 50, 183, 199, 200, 204, 205, 206, 212, 226, 230, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 244 43)
Na Vyhlídce
53, 56, 57, 58, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 90, 91, 94, 203, 213
Ke Kasárnům
156, 189, 373, 411, 412, 413
Potoční
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 31, 150, 157, 158, 160, 161, 162, 163,
164,
165,100,
166, 177,
98,
99,
101,178102, 103, 104, 105, 106, 107, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141,115,
142,
144,
146,
148,
167,
Kollárova
251,143,
267, 268,
287,145,
289, 297,
301,147,
306, 330,
333,149,
597, 598,
643,168,
644, 645, 646, 707, 856
Školní
89, 92, 108, 109, 176, 181, 182,Ladova
202, 207, 209, 211, 228, 229, 232
Nádražní
112, 292,
837214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191,náměstí
192, 193, 194,
195,
1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 54, 55,
Třída Vítězství
224,
231,
Na Voře dole
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 337, 380, 387, 728, 742, 744, 767, 768, 783, 873
68, 79, 84, 86, 96, 97, 151, 152, 153, 154, 155, 175, E178, 179, 196, 197,
201,225,
210, 227,
233,240
246
Ve Vilkách
63, 67, 77, 82, 83, 87, 95, 159, 184,
Na 198
Vyhlídce
53, 56, 57, 58, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 90, 91, 94, 203, 213
Na Voře nahoře
182, 799, 857, 858, 859
Zelená
47, 48, 59, 62, 64, 66, 73, 75, 78, 81, 85, 93, 156, 242
PotočníLázně, Školní náměstí 472, budova
4, 5,Základní
6, 7, 9,
10,Úšovice,
11, 12,
27,místa,
31,kde
150,
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost 2 na adrese Mariánské
školy
pro 25,
voliče26,
podle
jsou157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 178
U Mlékárny
290, 342, 403, 404, 405, 717, 718, 844, 864, 878
přihlášeni k trvalému pobytu:
Školní
89, 92, 108, 109, 176, 181, 182, 202, 207, 209, 211, 228, 229, 232

11

1

1

Chotěnov-Skláře

2

Stanoviště
Bažantnice
Franze Kafky
Ke Kasárnům
Kubelíkova
Plzeňská
Stavební Mlýn

12

1, 31,
2, 32,
3, 34,
13,36,14,
16,
18,43,19,
20,46,21,
22,
E1, 2, E3, E4, 6, 12, 13, 16, 18,Třída
21, 25, 26,
27, 28, E28, 29, E29, 30, E30,
37, 15,
38, 39,
40, 17,
41, 42,
44, 45,
47, 48
Vítězství

23, 24, 28, 29, 30,Plzeňská
32, 33, 34, 35, 36,97,37,
39,129,
40,
41,
46,723,
49,724,
51,725,
54,726,55,
98, 38,
99, 125,
130,
186,42,
375,43,
720, 45,
721, 722,
727, 853
68, 79, 84, 86, 96, 97, 151, 152, 153, 154, 155, 175, E178, 179, 196, 197, 201, 210, 227, 233, 246

1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, E16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, E31, 32, 33, E33, 34, 35, E35, 36, 37, 38, 39, 40
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost 13 na adrese Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, budova Základní školy Úšovice, pro voliče podle místa, kde
Ve Vilkách
63, 67, 77, 82, 83, 87, 95, 159, 184, 198
743
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Zelená
47,831,
48,832,
59,833,
62,
64,
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
834,
83566, 73, 75, 78, 81, 85, 93, 156, 242
Dyleňská
680, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
218,
730, 891
Voře budova
dole
596, 602,
603, 605,
607, 615, 616,
642, 714,
734 místa, kde jsou
Místem
konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost 2 na adrese Mariánské Lázně, Školní náměstíNa472,
Základní
školy
Úšovice,
pro635,
voliče
podle
418, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Na Voře nahoře
338
přihlášeni
k
trvalému
pobytu:
Podhorská
681, 682, 683, 684, 685, 686, 745, 746, 747, 748, 749
26, 102, 172, 208, 314, 354, 378, 848, 893, 894
Za Tratí
687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 753, 754
280, 313, 362, 363, 364, 365, 367, 390, 406, 788

13

Chotěnov-Skláře

E1, 2, E3, E4, 6, 12, 13, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28,
E28, 29, E29, 30, E30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost 14 na adrese Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, budova Základní školy Úšovice, pro voliče podle místa, kde

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost 3 na adrese Mariánské Lázně, Lesní závod, Kladská 14, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

217, 347, 756, 757
1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, E16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 17.
31,listopadu
E31, 32, 33, E33,
34, 35, E35, 36, 37, 38, 39, 40
Česká
135, 136, 552, 553, 554, 555, 755, 758, 759, 760, 854
743
Dobrovského
51, 84, 85, 86, 141, 144, 146, 154, 164, 179, 180, 190, 274, 291, 292, 604, 777, 846, 865, 866, 879
Ke Kostelu
1, 4, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 83, 258, 732, 735, 741
Franze Kafky
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,
833,
834, 835
3,
23,
24, 27, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 103, 104, 110, 118, 119, 120, 122, 126, 132,
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost 4 na adrese Mariánské Lázně, Ruská 355, budova Gymnázia a OA, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
Palackého
Ke Kasárnům
218, 730, 891
191, 216, 302, 303, 331, 658, 664, 762, 764, 784, 808, 847, 874
k trvalému pobytu:
14
Skalníkova
459, 460,
580, 581, 582, 583, 585, 587, 588,
589, 590, 593, 594, 595, 596, 597, 671,
691,531,
692, 693,
710,
724 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Kubelíkova
418,
532,
533,
Šafaříkova
123, 124, 153, 173, 174, 192, 798
Anglická
71, 114, 116 (č.or.9), 117 (č.or.5), 119, 120, 137, 138, 182, 191, 475, 682
Školní náměstí
581, 582, 786
Plzeňská
26, 102, 172, 208, 314, 354, 378, 848, 893, 894
Dusíkova
62, 162, 197, 328, 592

3

Stanoviště

Kladská

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Bažantnice

2

Tomáškova
802, 803, 815
97, 111, 112
U Tvrze
811, 868, 869
1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 110,Mlýn
385, 625, 735
Stavební
280, 313, 362, 363, 364, 365, 367, 390, 406, 788
Za Školou
7, 13, 16, 17, 18, 19, 109, 157, 262, 318, 371, 761, 776, 806, 875, 882
41, 42, 43, 44, 67, 68, 69, 70, 81, 389, 390, 429
85, 307, 308, 343, 360, 393, 498, 598, 623, 685
Místem
konánízávod,
voleb ve volebním
okrsku
15 je voliče
volební místnost
na adrese kde
Mariánské
Školní náměstí
472, budova Základní školy Úšovice, pro voliče podle místa, kde
Místem
konání
voleb
ve 198
volebním okrsku č. 3 je volební místnost 3 na adrese Mariánské Lázně,
Lesní
Kladská
14,č. pro
podle15místa,
jsouLázně,
přihlášeni
k trvalému
87,
92, 171, 172,
175, 183,
185, 192,
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
5,
6, 149, 200, 201, 203, 306, 333, 334, 348, 357, 361, 402, 434
pobytu:
17. listopadu
474, 475
167, 179, 199, 304, 423
Americká
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 778, 782, 885
194
Dobrovského
245, 249
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Dukelská
82, 102, 108,139, 174, 345, 525Kladská
416, 417
17, 18, 19, 21, 22, 25, 626, 627, 702
Hlavní třída
807
32, 83, 84, 90, 104, 136
Kollárova
92, 93, 94, 95, 272, 311, 396, 601, 665
150,
184,
675
Kubelíkova
384,
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost 4 na adrese Mariánské Lázně, Ruská 355, budova Gymnázia a 781
OA, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
26, 27, 28, 29, 91, 115, 141, 170
66, 142, 198, 201, 214, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 266, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 295, 296, 298, 309, 310, 312,
k
trvalému
pobytu:
Na Průhonu
329, 332, 339, 343, 344, 346, 352, 356, 358, 379, 382, 397, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 515, 521, 584, 600, 636, 638, 704,
55, 56, 57, 60, 96, 160, 331, 332, 718, 734
708, 715,
719,
731, 733,
653
580, 581, 582, 583, 585, 587, 588, 589, 590, 593, 594, 595, 596, 597, 671, 691, 692,
693,
710,
724736, 738, 766, 780, 791, 810, 872
67, 163, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 183, 184, 187, 188, 193, 194, 202, 203, 219, 221, 222, 224, 225, 237, 241, 243, 246, 247, 248,
23, 128, 187, 190, 458
Anglická
71, 114, 116 (č.or.9), 117 (č.or.5), 119, 120, 137, 138, 182, 191,
475, 682
Palackého
250, 253, 254, 255, 256, 269, 270, 276, 279, 305, 316, 340, 348, 349, 359, 360, 361, 369, 374, 385, 393, 395, 398, 498, 516, 520,
53, 95
523, 524, 525, 528, 580, 583, 639, 657, 663, 751, 763, 765, 770, 793, 794, 795, 796, 855
88, 99, 158, 315
Dusíkova
62, 162, 197, 328, 592
Plzeňská
131, 140, 150, 159, 181, 223, 370, 705, 729, 792, 809, 849, 880, 881
80, 94, 101, 105, 106, 107, 113, 118, 130, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 340, 341, 342, 428, 599, 704, 739
Fibichova
97, 111, 112
Polní
195, 353, 355, 388, 410, 851
109, 178, 335, 374
408, 414, 415, 445, 446, 739
Goethovo nám.
1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 110, 385, 625, 735 Seifertova
30, 86
Skalníkova
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 466, 467, 468, 469, 470, 471
Hlavní třída
41, 42, 43, 44, 67, 68, 69, 70, 81, 389, 390, 429
Školní náměstí
315, 472, 473, 522, 740
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost 5 na adrese Mariánské Lázně, Ruská 355, budova Gymnázia a OA, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
U Ploché dráhy
341, 345, 372, 376, 386, 389, 391, 392, 399, 400, 401, 402, 526, 527, 585, 617, 637, 640, 785, 877
Chopinova
85, 307, 308, 343, 360, 393, 498, 598, 623, 685
k trvalému pobytu:
U Rybníčka
839, 840, 841, 842, 843
658, 667
Ibsenova
87, 92, 171, 172, 175, 183, 185, 192, 198
U Zastávky
264, 271, 293, 334, 335, 368, 381, 641, 787, 838, 860, 863
Hlavní třída
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 100, 121, 122, 131, 132, 140, 142, 161, 650, 659, 690, 703, 705, 706
Karlovarská
5, 6, 149, 200, 201, 203, 306, 333, 334, 348, 357, 361, 402, 434
Lidická
422
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost 16 na adrese Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, budova Základní školy Úšovice, pro
Mladějovského
89, 103, 151, 337, 378
Klíčová
167, 179, 199, 304, 423
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Ruská
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98, 155, 355, 424
Česká
138, 779
Lázeňská
194
134, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
Hroznatova
102, a108,139,
174,
345,
525
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost 6 na adreseLesní
Mariánské Lázně, Ruská 355, budova 82,
Gymnázia
OA, pro voliče
podle
místa,
kde jsou přihlášeni
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 772, 773, 801, 813
k trvalému pobytu:
Palackého
28, 47, 152, 366
Masarykova
17,
18,
19,
21,
22,
25,
626,
627,
702
569, 584, 586, 591, 659, 660(část Mar. Lázně), 660(část Úšovice), 661, 662, 665, 688, 708
Skalníkova
461, 462, 478,
Mírové
32,
136
Anglická
116 (č.or.23), 117 (č.or.25), 143,
167, 196,náměstí
204, 207, 236, 242, 270, 271,
281,83,
299,84,
336,90,
358,104,
450, 455,
472, 615
Tepelská
137, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 867
Dykova
134, 144, 152, 311, 460
Mladějovského
150, 184, 675
Hlavní třída
61, 133, 143, 145, 146, 153, 159, 166, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 629, 652, 655, 668, 678, 679, 680, 709
Nehrova
Lidická
125, 126, 147, 154, 169, 173, 176,
189, 193, 324, 344, 352, 368, 369 26, 27, 28, 29, 91, 115, 141, 170
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost 17 na adrese Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, budova Základní školy Úšovice, pro voliče podle místa, kde
Pod Panoramou
88, 90, 133, 158, 252, 265, 308,Poštovní
383
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
55, 56, 57, 60, 96, 160, 331, 332, 718, 734
Poštovní
195
1. máje
570, 571, 590, 591, 592, 593, 594, 595
Pramenská
653371, 418, 419, 427, 435, 436, 487, 493, 494, 606, 656,
Americká
442, 443, 444, 800
123, 124, 135, 168, 215, 216, 217,
229, 321, 325, 326, 338, 347, 350, 351,
Ruská
Dukelská
427, 428, 429
687, 711
Purkyňova
23, 128, 187, 190, 458
Havlíčkova
529, 530, 599
Zeyerova
87, 145, 147, 148, 161, 168, 234, 240, 244, 257, 263, 300, 307, 394, 424, 458, 476, 477, 479, 480, 481, 716, 861, 886
Reitenbergerova
53, 95
Kosmonautů
609, 610, 611, 612, 613, 614
Kubelíkova
804, 805
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost 7 na adreseRuská
Mariánské Lázně, Ruská 355, budova 88,
Gymnázia
a OA,315
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
99, 158,
Mládežnická
430, 431, 432
k trvalému pobytu:
Třebízského
80, 94, 101, 105, 106, 107, 113, 118, 130, 204, 205, 206, 207, 208,
212, 213, 214, 340, 341, 342, 428, 599, 704, 739
Okružní209, 210, 211,769
Bož. Němcové
366, 367, 372, 373, 375, 376, 386, 387, 446, 452, 453, 471, 499, 531, 532, 714
Plzeňská
175, 608
Úzká
109,
335,
374
Hlavní třída
230, 231, 232, 233, 234, 235, 275,
276, 277, 279, 280, 313, 319, 322, 346,
349,178,
359, 370,
388,
622, 628, 664, 683, 721, 737
Přátelství
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Chebská
181, 202, 244, 245, 251, 252, 323, 327, 397, 451, 495, 602, 666, 676, 713, 723, 727
Vrchlického
30, 86
Skalníkova
463, 464, 465, 518, 519
Luční
246, 247, 362, 365, 379, 380, 381, 394, 430
Škroupova
556, 557, 558, 559, 586, 587, 588, 589
Máchova
272, 273, 274, 500
Tepelská
549, 550, 551, 606, 752, 789, 790, 862, 871, 876, 884, 887, 890
Nerudova
248, 249, 250, 291, 312, 382, 437, 663

4

Fibichova
Goethovo nám.
Hlavní třída
Chopinova
Ibsenova
Karlovarská
Klíčová
Lázeňská
Lesní
Masarykova
Mírové náměstí
Mladějovského
Nehrova
Poštovní
Pramenská
Purkyňova
Reitenbergerova
Ruská
Třebízského
Úzká
Vrchlického

3

15

5

4

16

6

17

7

Příkrá
Ruská
Tyršova

218, 618, 619
220, 309, 310, 320, 383, 608
31, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 414, 438, 600, 601, 616, 617, 648, 649, 672

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost 8 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Anglická
684
Dvořákova
404, 518, 533, 722, 736
258, 259, 260, 261 (č.or.116), 263, 267, 268, 269, 305, 314, 396, 400, 426, 440, 491, 503, 504, 534, 613, 630, 674, 681, 700, 712,
Hlavní třída
728
Husova
156, 405, 439, 607
Chebská
255, 256, 257, 399, 408, 492, 669, 731, 737, 797, 836, 870, 883, 892
Jiráskova
454, 466, 468, 469, 484, 488, 490, 502, 505, 506, 651
Komenského
265, 449, 459, 470, 474, 479, 482, 501, 515, 516, 517
Křižíkova
264, 266, 465, 467, 483, 555, 707, 715, 716, 717
Lužická
157, 395, 410, 412, 425, 461, 463, 519, 541, 542, 543, 544, 662
U Nemocnice
91, 107, 464, 604, 845
U Zastávky
679
V Sadech
551, 552, 553, 554

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu obdrží volič hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.
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Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost 9 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní
398, 477, 521
Dřevěná
196, 456, 478, 511, 514, 610, 624
106, 356, 363, 377, 391, 407, 409, 416, 420, 443, 473, 476, 485, 496, 508, 509, 510, 512, 513, 527, 528, 529, 530, 539, 540, 563,
Husova
564, 614
Libušina
537, 538, 545, 546
Na Třešňovce
560, 561, 562, 571, 572, 603, 611, 612
Nákladní
303, 638
Stavbařů
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Žižkova
403, 417, 547, 548

9

V Mariánských Lázních dne 10.09.2018

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost 10 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezejmenná
433, 480, 481, 507, 620, 631, 632, 633, 634, 696, 697, 698, 719, 720, 725, 726, 732, 733
Družstevní
406, 415, 432, 448, 644, 645, 646, 673, 686, 694, 695, 699
Dřevěná
639, 640, 641, 642, 643
Hlavní třída
282, 384, 392, 431, 441, 442, 486, 520, 605, 609, 661
Husova
287, 288, 302, 316, 329, 330, 354, 654, 689
Libušina
535, 536
Nádražní náměstí
108, 149, 155, 283, 284, 294, 295, 297, 299, 317, 812
Nákladní
36, 200, 209, 289, 298, 301, 318, 353, 421, 497, 522, 635, 636, 637, 670, 677, 730, 738
Příčná
462, 647
U Pily
205, 206, 339, 549, 550, 706, 774, 775, 852
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Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost 11 na adrese Mariánské Lázně, Komenského 459, budova Základní školy Jih, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Janáčkova
565, 566, 567, 568, 570, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
Libušina
556, 557, 558, 559
Mánesova
568, 569, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
Na Výsluní
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 709, 710, 711, 712, 713, 750, 771, 814
Smetanova
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
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Ing. Martin Kalina
starosta
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OPAVOVÁ A MILOTA VYBĚHLI
V NEJDKU STŘÍBRO

setkání bývalých hráčů
Viktorie ML
Díky Josefu Prunerovi se nezapomíná pravidelně předávat upomínkové plakety a odměny bývalým fotbalistům FC Viktoria Mariánské Lázně při životním jubileu. Rádi přinášíme jejich foto pro oživení paměti:

Předělem mezi prázdninami
a novým školním rokem bývají pro orientační běžce třídenní
nejdecké závody West Cup. Těch
se letos účastnilo kolem pěti set
sportovců nejen z Čech, ale také
z Německa, Rakouska a Ruska.
Do Nejdku přijelo také 28 členů
Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK. Dvěma z nich
se v celkovém součtu podařilo
umístit na medailových příčkách.
Program začal pátečním sprintovým závodem na mapě Gagarinka se startem u zimního
stadionu, kde bylo centrum celé
akce a cíl všech tří etap. Sprint vyžadoval maximální pozornost ve
čtení mapy, hlavně kvůli zákresu
tratě. Ta se v mnoha kategoriích
několikrát křížila a spojnice mezi
jednotlivými kontrolami procházela třeba přes jednu i dvě kontroly jiné, které měly přijít na řadu
v jiné fázi závodu. Na to se bohužel pár desítek borců nachytalo.
Postihla je buď diskvalifikace za
vynechanou kontrolu, nebo různě velká časová ztráta.
Sobotní klasická trať nabídla
mapově nepříliš náročný závod
a zejména zdolávání dvou strmých kopců Světlina a Kozí díl,

kdy i pohyb směrem dolů nebyl
kdovíjak rychlý nebo bezpečný.
Byla to spíše kontrolka fyzických
možností.
Pro závěrečnou etapu zvolili pořadatelé nepříliš užívaný model
s volným pořadím kontrol, navíc
s hromadným startem. Výhodou
je určitě brzké ukončení závodu.
Jinak platí, že pro dobrý výsledek
je potřeba se udržet v některém
z čelních vláčků, které se postupem času vytvoří.
Druhé místo v kategorii D55, již
velkým náskokem vyhrála Angelina Kuleva z německého oddílu
Angy OL, obsadila mariánskolázeňská Stanislava Opavová.
Stejná příčka ve stejné kategorii
mužů patřila i Josefu Milotovi.
Ten nestačil pouze na Rakušana
Seppa Hönese, za nímž zaostal
celkově o čtyři minuty.
Solidní výkony podali i někteří
další lázeňáci, kteří se vešli do
první desítky: 5. Nikolas Placek
(kat. HDR), 4. Marie Bartošová
(D14), 10. Jana Bartošová (D35),
7. Martina Kamarytová (D45),
4. Jan Pivec (H14), 7. František
Kováč (H16), 6. Miloš Kamaryt
(H45), 5. Jan Fišák (H65).
Josef Milota

90-ti letý R. Poláček (vlevo) - vedle Prunera - plný svěžesti a radostný

J.Wunsch přebírá upomínkovou plaketu od předsedy oddílu L.Floriána,
vzadu přihlížejí rovněž odměnění
J.Beneš a M.Kotora

R.Poláček zdraví bývalé spoluhráče

K.Křemen(vpravo) při převzetí upomínkové plakety

J.Roučka při převzetí upomínkové plakety
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Nad Mariánkami nám
v sobotu do kroku svítilo
slunce

Malí tenisté děkují!

Mateřská škola „SLUNEČNICE“
na Hlavní třídě v M. Lázních má
již dlouholetou spolupráci s tenisovým TENNIC AGENS se sídlem
v Anglické ulici.
Pan trenér Stanislav Česal ml. Již
léta vede „Tenisovou školičku“.
5-6 leté děti se hravou formou
připravují nejen na základy hry
s tenisovou raketou, ale zároveň
se učí zvládat a zdokonalovat pohybové dovednosti, prostorovou
orientaci, koordinaci pohybů,
soustředění se na činnost, což
nejen podporuje jejich celkový

Po deštivém pátku v Marián- a syn, Zdeněk a Jiří Mikšíkové
ských Lázních sobotní oblohu (možná bratři?). Ke zdolání trarozjasnilo slunce a teplota se sy jim stačilo pouhých 38 minut
vyšplhala na příjemných 18 a 06 vteřin panu Zdeňkovi a 38
Nad
Mariánkami
námCelsia.
v sobotu
do kroku
slunce
stupňů
Prima
startsvítilo
do Lámin. a 12 vteřin Jiřímu. Doslova
vývoj, ale je i součástí přípravy
zeňského kroku! K pochodu se v patách je následoval Jiří Sojka
na vstup do ZŠ.
Po deštivém pátku
v Mariánských
Lázních
rozjasnilo
slunce
teplota 5
semivyšplhala n
zaregistrovalo
celkem
153sobotní
spor- oblohu
s časem
0:38:15.
Zaadalších
Některé děti dokonce navštěvopříjemných 18tovců
stupňůvšech
Celsia.věkových
Prima startkategorií,
do Lázeňského
K pochodu
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ročník.
Početwalking,
zájemců
zas nimi
trojice
nerychlejších
žen.z České
jí i po vstupu do ZŠ.
počet zájemcůloňský
o zapůjčení
holí nordic
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úsměvem
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o walking,
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Stoupl
Daniela
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Ivana Dobišová
pigmentové skvrny. Jedenáctá Karlovarského kraje, v rámci
hodina znamenala stejně jako již projektu Živý kraj.
3 minulé ročníky v Mariánských Další zastávkou seriálu je sobota
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odstartovali „walkeři“ daňské babí léto a jak jinak, opět
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níka Pírky proběhlo ještě
malé
náctikilometrovou. Nejrychleji
Tel.:
737 222 410
Ivana Dobišová
zastavení u pomníku sv. Václava
do cíle kratší trasy dorazili otec
z roku 1855 a smírčího kříže,
kteIvana.dobisova@tiscali.cz
rý byl objeven v 70. letech, poté
v roce 1981 zmizel při opravách
lesní cesty a byl znovu nalezen
Název AKCE/AKTIVITY
TERMÍN
a vztyčen v roce 2009. Ke zdaru
Lázeňský festival jablek
14. 10. 2018
akce samozřejmě přispělo i krásTHEODOR LESSING A ŽIDÉ
11. 10. 2018
né podzimní počasí, které ještě
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
vyladilo příjemnou a přátelskou
PROHLÍDKA PO PRAMENECH I.
13. 10. 2018
atmosféru, která po celý den paProhlídka centra města
18. 10. 2018
novala.
PROHLÍDKA PO PRAMENECH -II.
20. 10. 2018
Poděkování za vzornou organizaSLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
25. 10. 2018
ci patří vedení města Teplá, panu
PO STOPÁCH SLAVNÝCH
27. 10. 2018
NÁVŠTĚVNÍKŮ - 1.část
Klepalovi, Matějkovi, Poláčkovi
PUTOVÁNÍ
PO
MARIÁNSKÝCH
a dalším spolupracovníkům.
27. 10. 2018
LÁZNÍCH 2.část
Za Klub českých turistů Mar.
aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
Lázně Kafková

Pochod okolím Teplé Setkání v Kladrubech u Teplé

Již 7. ročník turistického pochodu a společenské akce uspořádal Klub českých turistů Mar.
Lázně a město Teplá. V neděli 9.
září 2018 se přes 100 účastníků
vypravilo pěšky z Teplé za poznáním nejbližšího okolí. Letos
se “Setkání” uskutečnilo v Kladrubech u Teplé. Cestou se turisté dozvěděli mnoho zajímavého
o místě konání. První písemná
zmínka pochází z roku 1227. Památkou v obci je bývalý klášterní
zemědělský dvůr - chráněný od
roku 2005, na návsi zaujme válečný pomník padlým v 1. sv. válce z roku 1920, pomník s křížem
z roku 1879, nově se opravuje
kaple Panny Marie z roku 1694
u kladrubského dvora. V cíli bylo
připraveno občerstvení, hudba

kalendář kulturních akcí na říJEN
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me. Vyrobíme si vlajky ČR. A vy rodiče, máte volno!
dětské oddělení

25. října čtvrtek od 17,00 hod.
PŘEDNÁŠKA k 100. výročí vzniku
ČESKOSLOVENSKA, Ing. Josefa
Ondrocha, VSTUP VOLNÝ

Říjen v městské knihovně:

Hned první týden v říjnu je Týdnem knihoven, a proto jsme si
pro vás připravili hned od 1. do
14. října oblíbený ANTIKVARIÁT (5Kč / ks). Tématem letošního Týdne knihoven je lokální
historie, a tak naše první akce
je věnována právě této oblasti.
Nezapomínáme ani na významné 100-leté výročí vzniku Československé republiky, a tak
vás srdečně zveme i na náš další
program.

ŘÍJNOVÝ PROGRAM:

4. října čtvrtek v 16,30 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ Ing. Jindřicha
Sahulky – Pověsti Plánských a Přimdských Chodů.VSTUP VOLNÝ

studovna. Knížky autora k prodeji
včetně autogramiády.

23. října úterý od 16,00 hod.
DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA – První
republika , VSTUP ZDARMA

Neváhejte a přiveďte své ratolesti
(předškoláky a malé školáky) k nám
do dětského oddělení knihovny a my
se o ně hodinku smysluplně postará-

studovna
Přednáška dle nové knížky
Československo, zrození, zrada a zánik. Při této příležitosti
bude také v říjnu instalována
v knihovně Výstava k 100. výročí
vzniku Československa v suterénu u studovny.

31. října středa od 17,00 hod.
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA Ing.
Petra Bořila, VSTUPNÉ 40Kč

Pravidelná cestovatelská přednáška Ing. Petra Bořila na téma:
Vitorazsko – mateřské znamení
žula. , studovna

NOVINKY A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ:
Virtuální univerzita třetího věku novinka

Chcete si udržet duševní kondici
i ve vyšším věku? Využijte možnost
vzdělávání v kolektivu i v pohodlí
domova. Přednášky budou probíhat
formou videozáznamů v knihovně
vždy 2x za měsíc v přednáškové
místnosti. Uděláme si i malou pauzu s občerstvením. Kdykoli si můžete přednášky znovu prohlédnout
na internetu. Pokud nemáte vlastní
počítač, nevadí. Ve studovně vám

budou během semestru k dispozici
počítače zdarma, které můžete využít k výuce.
Otevíráme poprvé zimní semestr
s kurzem: Etika jako východisko
z krize společnosti. První přednáška
se bude konat 10. října od 10,00 do
12,00 hod. v přednáškové místnosti,
v I. patře. Po zhlédnutí první přednášky se můžete rozhodnout, zda
ve studiu chcete pokračovat celý semestr (celkem 6 přednášek) či nikoli. Po vyplnění závazné přihlášky po
první přednášce je potřeba uhradit
administrativní poplatek za semestr
420,- Kč a již jste studentem univerzity. Po splnění všech studijních
podmínek bude absolvent pozván
na slavnostní promoci v aule České
zemědělské univerzity v Praze.
Bližší informace o studiu vám podají
knihovnice. Zájemci o první přednášku se mohou nezávazně zapsat
na seznam v dospělém oddělení.
Více se také dočtete na www.knihovnaml.cz.

Individuální PC kurzy, kdykoliv, dle
vašich potřeb a možností.
Cena 100Kč / 1 hod.

Oblíbené PC kurzy pokračují, stačí
si domluvit konkrétní datum a čas
dle vaší potřeby ve studovně u knihovnic. Pokud budete mít vlastní PC,
bude to jedině výhoda. K dispozici,
ale samozřejmě, jsou i PC knihovny.
Lektorkou je Bc. Klára Jakubková,
která vám připraví učební látku na
míru dle vašich požadavků v rámci našich možností. Cena 1 hod. /
100Kč. Společně se můžete zlepšit

nejen v práci na PC, ale také např.
s mobilním telefonem, tabletem,
apod. Jděte do toho a využijte tuto
nabídku individuálního přístupu
s efektivními a rychlými výsledky!

Doučování matematiky dětí ZŠ.
Cena 70Kč / 45min.

Pokračuje i doučování matematiky
dětí základních škol. Takže pokud
vaše dítko potřebuje získat jistotu
v práci s čísly a být připraveno na
celý školní rok, neváhejte a napište
na email na knihovna@knihovnaml.
cz jméno žáka a třídu, ve které momentálně bude. Popřípadě volejte na
tel.: 354 627 122. Hodina doučování
v délce 45min, 70Kč. Doučuje Ing.
Kristína Trollerová. Žáci se mohou
přidat do našich matematických skupin kdykoli během školního roku.

Kurzy Českého jazyka pro cizince

Od 19. září pokračujeme také v pravidelné výuce kurzů ČJ určených pro
cizince z nečlenských zemí EU, kteří
mají v ČR buď trvalý nebo přechodný pobyt nebo mají o pobyt požádáno. Výuka je ZDARMA a probíhá
každou středu a pátek od 19,00 do
20,30 hod. v přednáškové místnosti
v 1. patře. V případě zájmu se dostavte přímo na večerní výuku.
S novým školním rokem začala
divadelní sezóna. Vstupenky na
hudební i dramatické pořady
KIS konající se v Mariánských
Lázních je možné zakoupit nově
i v knihovně.
Přejeme vám barevný pohodový

podzim!

Říjnové tipy z Asklepionu
MAriánské lázně

Vaše MKML

no. 1

in lA
ser A
nd
Aest
he
MediC tiC
ine

novinkA
ošetŘení derMAtokosMetikou vie ColleCtion
Kosmetika vyvinutá ve spolupráci s dermatoložkami
dodá vaší pleti vše, co potřebuje.
podpoŘte svou iMunitu MegAdávkou
vitAMínu C v infuzíCh
Pomáhá také proti únavě, oparům, špatné pleti a mnoha
dalším neduhům. Vitamíny v infuzích se dostanou přímo
do krve v mnohem účinnějším množství. Přijďte vyzkoušet!
hloubková hydrAtACe kyselinou hyAluronovou
s vitAl injeCtoreM
Hydratace a omlazení kyselinou hyaluronovou zregeneruje
vaši pleť po létě. Vyhladí vrásky, dodá pleti ztracenou vláhu
a objem.
perfektní tělo s novinkou lpg
Připravte se na plesovou sezónu, perfektně tvarovanou
postavu bez celulitidy díky ošetření lipomassage
přístrojem LPG Cellu M6.

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

KULTURA

Akce v Hroznatově akademii
v říjnu 2018
Výroba dušičkových věnců
21. října 2018 14:00 do 17:00
proběhne dílna pod vedením
Martiny Šindelářové ze Zahrady Teplá. Můžete si vyrobit
dušičkový věnec nebo hezkou
dekoraci do bytu z materiálů,
které běžně na podzim najdete
v lesích a na lukách. Každý si
odnese vlastnoručně vyrobený věnec. Doporučujeme si sebou donést zahradnické nůžky
(kleště). Kurzovné 130 Kč.

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

20. století v dějinách tepelského kláštera

825 let

27. a 28. října 2018 proběhnou
speciální prohlídky k letošnímu výročí republiky. O osmičkových rocích i jiných zvratech
v klášterních dějinách 20. století Vám povypráví Mgr. Jana
Oppeltová Ph.D. historička,
která se dlouhodobě zabývá dějinami premonstrátů. Vstupné
bude 150 Kč na osobu. Prohlídky začnou vždy v 9:30, 11:00,
13:00 a 15:00. Prohlídka potrvá
caa 1,5 hodiny.

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

Tyršova ul. 388 - informační centrum - vedle kadeřnictví

Po jarních prázdninách se rozjíždějí naše pravidelné kroužky.

Keramický kroužek
Kurz probíhá každé úterý
a čtvrtek od 17:00 v Hroznatově
akademii v Klášteře Teplá, cena
včetně materiálu pro dospělé je
150 Kč za lekci (cca 120‒150

min.). Děti mají snížené vstupné
100 Kč. První hodina nového semestru proběhne 2. října. Bližší
informace poskytne keramička
Kateřina Strádalová na telefonu: +420 603 743 362 nebo na
katerinastrada@volny.cz
Výtvarný kroužek pro děti
Děti se každou středu od 15:00
do 16:30 mohou učit základům
různých výtvarných technik.
Začínáme 3. října 2018. Cena je
70,- Kč za lekci. Informace Vám
ráda podá lektorka Kateřina Sechovcová: na e-mailu katerina.
sechovcova@seznam.cz
Kurzovné za jednu lekci je 70 Kč.

Grafika pro dospělé

Tento kurz Vás seznámí se základy různých grafických technik jako je linoryt, suchá jehla
a také se základy knižní vazby.
Můžete se přidat každé úterý
od 18:00 do 20:00. Začínáme 9.
října 2018.
Informace Vám ráda podá
lektorka Kateřina Sechovcová
na emailu: katerina.sechovcova@seznam.cz Kurzovné za
jednu lekci je 100 Kč.

Na prohlídky a jednorázové
dílny doporučuje rezervaci, na tel: +420 353 394 463
email: info@klastertepla.cz
Rezervace vyprší 10 minut
před začátkem akce.

Svačoběd u akvaduktu
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Po úspěšné výstavě „Exlibris
1950 – 2018“ Vladimíra Suchánka bude v říjnu v prostorách Galerie Goethe vystavovat
svá díla umělkyně Bohdana Holubcová. Výstava nese zvláštní
název „Svačoběd u akvaduktu“
a návštěvníkům představí nejen
grafiky a obrazy, ale také autorské knihy. Vernisáž výstavy se
uskuteční v úterý 2. října 2018
v 18:00 hodin za účasti autorky. Slavnostní zahájení výstavy

hudebně doprovodí „TRIO JAZZ
CAKE“. Výstavu bude možné
navštívit do neděle 4. listopadu
2018.
Na měsíc listopad chystáme výstavu fotografií, které nám ukáží naše lázeňské město očima
významného českého fotografa a historika fotografie Pavla
Scheuflera, nebo již tradiční filmový festival Snow Film Fest.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MMML
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Marienbad Film Festival VYHLÁSIL VÍTĚZE

Třetí ročník Marienbad Film
Festivalu, který od 28. srpna do
1. září nabídl divákům soutěžní
pře-hlídku českých experimentálních filmů, projekce italské
filmové klasiky i profil italské
experimen-tální scény a široký
doprovodný hudební program,
vyhlásil v sobotu 1. září 2018
tři vítěze Ceny Marienbad Film
Festivalu. Držiteli ocenění v kategorii Nejlepší český experimentální film, které byly předány
během závěrečného ceremoniálu
v Městském divadle, se stali Michaela Režová za výtvarný dokument Štvanice, Michal Kindernay
za vizuální esej Transformace
/ Výpary / Melanosis a František Týmal spolu Jiřím Roušem
a Davidem Šmitmajerem za site
specific projekt Taran. Festival
v letošním roce navštívilo téměř
2000 diváků, kteří se zúčastnili
projekcí 114 filmů a dalších audiovizuálních projektů, besed,

přednášek, odborného Industry
programu, filmově-výchovných
programů pro rodiny s dětmi
a doprovodného hudebního
a výtvarného programu. Mariánské Lázně se tak opět na pět dnů
staly centrem diskuzí a setkávání
o současném, minulém i budoucím experimentálním a nezávislém filmu ve středoevropském
kontextu.
Tříčlenná mezinárodní porota,
ve které zasedla filmová teoretička a dokumentaristka Andrea
Slová-ková, italský filmový historik Francesco Pitassio a dramaturg archivního kina Ponrepo Milan Klepikov, rozdělila tři
rovnocenné Ceny Marienbad
Film Festivalu za nejlepší český
experimentální film z 29 projektů uvedených v české soutěžní
sekci Theatre Electrique. Výherci získávají finanční odměnu
10.000,- Kč. Výší této částky festival poukazuje na fakt, že žádost
na podporu byť krátkého, nezávislého experimentálního filmu
u Státního fondu kinematografie,
který jediný v České republice
systematicky podporuje experimentální tvorbu, je zpoplatněna
touto relativně vysokou částkou.
Podrobnosti o jednotlivých oceněných filmech a odůvodnění
poroty naleznete v příloze této
tiskové zprávy.

Porota dále navíc udělila dvě
čestná uznání, a to Petru Skalovi
za celoživotní přínos českému
experi-mentálnímu filmu a Viole Ježkové za její bilanční dokumentární film Všechno má svůj
čas.
Festival se letos vedle národní
přehlídky českých experimentálních filmů zaměřil na představení současného italského
experimentálního filmu a bilanci
tvorby vizuální umělkyně Adély Babanové. V rámci zvláštního
uvedení proběhly projekce filmů
italského klasika Dino Risiho
a filmu Extase Gustava Machatého. Odborný program festivalu
vedle kulatých stolů a prezentací
připravovaných projektů hostil
hned několik workshopů – Mikroport zaměřený na zvukovou

Tancovačka roku
Concordia band slaví 20 let

Taneční kapela Concordia Band
z Mariánských Lázní slaví letos
20 let od svého vzniku. Založil
jí trumpetista Vláďa Smutný.
Spolu s ním kapelu tvoří Petr
Králík, Martin Matějka, Petr Sýkora a zpěvačka Dáša Hladíková.
Kulaté výročí Concordia Band
oslaví na společenské akci nazvané Tancovačka roku ve Spo-

složku filmu, Rukodělný film,
v jehož rámci mohli účastníci
pracovat s filmovou surovinou,
a ve spolupráci se společností My
Street Films proběhl čtyřdenní
workshop experimentálního dokumentárního filmu. Doprovodný program Full Moon Forum,
který na Kolonádě Ferdinandova
pramene připravil spolek švihák
spolu s hudebním magazínem
Full Moon, nabídl přednášky,
workshopy a koncerty skupin
Please the Trees, Pris, Kalle, Manon meurt, Tomáš Palucha, Core
Belief nebo Orient, které navštívilo přes 500 diváků.
Příští 4. ročník Marienbad Film
Festivalu se uskuteční od 27. 8. –
31. 8. 2019 opět v kulisách Marián-ských Lázní.
Ondřej Hampl

Dny otevřených dveří v divadle

lečenském domě Casino, dne 17.
listopadu. Kromě kapely se o zábavu bude starat také DJ Ing. Jiří
Chum. Začátek oslavy je v 19.30
hodin a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v městském
Infocentru za 120 Kč, anebo na
místě za 160 Kč.
Vláďa Smutný
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Mariánskolázeňské Městské divadlo, bylo otevřeno v roce 1868,
takže letos slaví již 150. narozeniny. Aby se s ním obyvatelé, ale
i návštěvníci města mohli blíže
seznámit, konají se zde již od
března dny otevřených dveří
s komentovanými prohlídkami
v češtině, ruštině a němčině. Paní

Eva Smejkalová, která zná divadlo
dokonale, popíše návštěvníkům
historii budovy a ukáže jim hlediště, jeviště, protipožární železnou
oponu, maskérnu i foyer s výstavou obrazů. Prohlídka je zdarma,
využijte vzácné možnosti poznat
naše krásné divadlo i v zázemí.
Ivan Coufalík
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KULTURA

ŘÍJEN
DATUM

TŘI TENOŘI

pátek 5. říjen 2018
Společenský dům Casino, Mariánské Lázně
19.30 hodin

slavné árie z oper G. Verdiho, G. Pucciniho, P. Mascagniho, G. Donizettiho
a také operet F. Lehára a E. Kálmána
Nessun dorma, O Sole Mio, Tosca, La
Traviata, Mattinata, Granada, Don Giovanni, Rigoletto, Nápoj lásky, Santa
Lucia, Země úsměvů, Hraběnka Marica…
sólisté - Milan Vlček, Miloslav Pelikán, Peter Malý
dirigent - Martin Peschík

„HVĚZDY NA DLANI“ - ABO K1
ANČERLOVO KVARTETO

pátek 12. října 2018
Společenský dům Casino, Mariánské Lázně
19.30 hodin

koncert k 110. výročí narození
fenomenálního českého dirigenta
Karla Ančerla
Antonín Dvořák:
Symčcový kvartet č. 12 „Americký“
op. 96
Aliaksandr Yasinski: Mír (Peace)
Aliaksandr Yasinski (Bělorusko) –
akordeon (jako host)

ŘADA K

MÁ VLAST - KONCERT K 100.
VÝROČÍ VZNIKU ČSR
sobota 13. října 2018
Výstaviště, Hala C - Lysá nad
Labem
17.00 hodin

Bedřich Smetana:
Má vlast –cyklus symfonických básní
dirigent – Jan Mikoláš
Pořadatelem koncertu je Město Lysá
nad Labem
Předprodej vstupenek: Městská
knihovna Lysá nad Labem, tel. 325
551 255

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TRUTNOVSKÝ PODZIM
neděle 14. října 2018
Společenské a kulturní centrum
UFFO - Trutnov
17.00 hodin

Bedřich Smetana:
Má vlast – cyklus symfonických básní
dirigent – Shunichiro Maruyama (Japonsko)
Pořadatelem koncertu je UFFO společenské centrum Trutnov
Předprodej vstupenek: www.uffo.cz

MOZART A HAYDN

středa 17. října 2018
Městské divadlo – Mariánské

Lázně
19.30 hodin

15:00

17:00

19:30

2. 10.

Hell Fest: Park hrůzy

Po čem muži touží

3. 10.

Beze stop

Po čem muži touží

4. 10.

Zrodila se hvězda

Toman

5. 10.

Venom

Zrodila se hvězda

6. 10. YETI: Ledové dobrodružství

Venom

Venom

7. 10. YETI: Ledové dobrodružství

Venom

Venom

Zloději
ŘÍJEN

Toman

1. 10.

Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfonie č. 36 C dur „Linecká“ KV
425
Joseph Haydn:
Symfonie č. 45 fis moll „Na odchodnou“ Hob. I/45
diriGent - Jan Mikoláš
Pořadatelem koncertu je společnost
KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Předprodej vstupenek: Infocentrum,
Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel.: 354
622 474, www.kisml.cz

8. 10.
9. 10.

r

Zrodila se hvězda

Toman

První člověk

Toman

První člověk

Venom
titulky, horor

První člověk

Datum

Beze stop

3. 10.

11. 10.

Čarodějovy hodiny

pátek 19. října 2018
Společenský dům Casino, Mariánské Lázně
19.30 hodin

Toman

Tvář

Název filmu

10. 10.

„HVĚZDY NA DLANI“ - ABO 2

Utoya, 22. července

20.- 21., 29. 10.

12. 10.

Halloween

13.
10.
Vilík: Rychle a vesele
Hell Fest: Park hrůzy

Délka, jazyková verze, žánr

Cena

119', titulky, drama

130,-

105', české znění, fantasy / thriller / rodinný

18.- 20., 22.- 25. 10. 109', titulky, horor / thriller
2. 10.

130,130,120,-

14.
10. s TGM
Vilík: Rychle a vesele 18.- 19., 21., 24.Venom
Zlý časy v El Royale120,Hovory
10. 80', český historický / drama

Bedřich Smetana:
Scherzo z Triumfální symfonie E dur
op. 6
Vilém Blodek:
Koncert pro flétnu a orchestr D dur
Antonín Dvořák:
Symfonie č. 4 d moll op. 13
flétna - Jana Juričová-Vildová
dirigent - Jan Mikoláš

15.
10. English znovu zasahuje
Johnny

Zlý časy v El Royale130,25.- 28. 10. Toman
90', české znění, komedie

16.
10.
Když
draka bolí hlava

Po10.
čem muži
27.- 29.
99',touží
česká pohádka

„HVĚZDY NA DLANI“ - ABO 3
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 100.
VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY

Tvář

23. 10.První člověk
108', titulky, krimi / drama

Králové
17.
10. zlodějů

Venom

120,-

Venom

130,-

30.- 31.Hovory
10.
/ thriller
s117',
TGMtitulky, krimi / mysteriozníHalloween

Nebezpečná
laskavost
18.
10.

2.- 3, 16., 24.
10. s95',
česká komedie
Hovory
TGM

Po čem
19.
10. muži touží

Halloween

První člověk
17. 10. 138', titulky, drama / životopisný / historický
20.
10.
Vilík: Rychle a vesele 11.- 13.,Čarodějovy
hodiny
Halloween
Ticho před bouří

21. 10. YETI: Ledové dobrodružství

ŘADA A B, PŘEDNÁŠKA PŘED
KONCERTEM V 18.30 HODIN

106', titulky, thriller

23. 10.

Čarodějovy hodiny

Hovory s TGM

22. 10.

4., 8.- 9.,
145', české drama
11.- 12., 15. 10.
Halloween

23. 10.

Králové zlodějů

Ticho před bouří

Po čem muži touží

Hovory s TGM

Johnny English znovu zasahuje

Halloween

Toman

Utoya, 22. července

24. 10.

10. 10.

91', titulky, drama / komedie

9. 10.

90', titulky, drama / thriller

Venom

130,130,130,130,130,120,120,-

5., 16.- 17., 22. 10. 105', české znění, akční / dobrodružný / sci-fi 130,-

Venom

25. 10.

6.- 7., 13.- 14. 10. 105', české znění, akční / dobrodružný / sci-fi 160,-

Venom 3D

26.
10.
Venom

Johnny
English znovu
zasahuje
Zlatý podraz
6.- 7. 10.
105', titulky, akční / dobrodružný / sci-fi

130,-

29.
10.LedovéKdyž
draka bolí hlava
YETI:
dobrodružství
3D

Čarodějovy
hodiny
Zlatý
podraz
21., 30.
10.
96',
české znění, anim. rodinná
komedie

150,-

27.
10.
Johnny
English
zasahuje
English
znovu zasahuje
draka bolí hlava 13.Vilík:
RychleKdyž
a vesele
14., 20.
10. znovu
90', české
znění, Johnny
animovaný
/ rodinný
120,28.
10.
Johnny
English
znovu
zasahuje
Johnny
English
znovu zasahuje
Když
draka
bolí
hlava
YETI: Ledové dobrodružství
6.- 7. 10.
96', české znění, anim. rodinná komedie
120,-

pátek 26. října 2018
Společenský dům Casino, Mariánské Lázně
19.30 hodin

Zlatý10.
podraz
10. podraz
106', české drama / romantický
130,30.
YETI: Ledové dobrodružství26., 29.- 31.Zlatý
Nebezpečná laskavost
8. 10. Zlatý podraz
121', titulky, drama

Zloději
31.
10.

Bedřich Smetana:
Má vlast – cyklus symfonických básní
dirigent - Martin Peschík

Zlý časy v El Royale

DATUM

15:00

Zrodila se hvězda

ŘADA A B

Název filmu
10/2018

MÁ VLAST

BE2CAN

14.- 15. 10.

17:00

4.- 5., 10. 10.
Datum

120,Nebezpečná laskavost

140', titulky, mysteriozní thriller

19:30

136', titulky, drama / romantický / hudební

2D Délka, jazyková verze, žánr3D

DOPORUČUJEME

sobota 27. října 2018
Sbor českých bratří - Mladá
Boleslav
19.30 hodin

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

Bedřich Smetana:
Má vlast – cyklus symfonických básní
dirigent - Martin Peschík

STABAT MATER

neděle 28. října 2018
Domažlice
17.00 hodin

Antonín Dvořák:
Stabat Mater op. 58
Kühnův smíšený sbor, Pěvecký sbor
Čerchovan a sólisté
dirigent – Marek Vorlíček

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

změna programu vyhrazena!

Změna programu vyhrazena.
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130,130,Cena

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŘÍJEN 2018
KULTURA

PROGRAM KIS Mariánské Lázně – říjen 2018

PROHLÍDKA DIVADLA S PRŮVODCEM

2.10. úterý
od 14.00 v češtině, od 15.00 v němčině
Vstupné: zdarma
Městské divadlo
HUDBA PROMENÁD
3.10. středa 19.30 hodin
Vstupné: 260,- 240,Městské divadlo
Komponovaný večer s krásnými áriemi z operet a muzikálů J. Offenbacha,
J. Strausse, F. Gerharda, V. Montiho, E.
Tosseliho a E. Kálmána.
Účinkují: Gabriela Kopperová – sopranistka, Hana Hložková – housle
a Originální salónní orchestr, který
hraje v tzv. pařížském obsazení deseti hudebníků. Večerem provází Alexandr Komarnický.

Jean – Marie Chevret
ODJEZD NEJISTÝ

4.10. čtvrtek 19.30 hodin
Vstupné: 70,- 60,Městské divadlo
Francouzská komedie v podání Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně.
Trochu romantická komedie s obsahem milosrdných lží, nutných k udržení vzájemných vztahů, dokonce
i k plnění tajných přání milujících se
partnerů, je navíc ochucena laskavým humorem dalších strůjců životních překvapení.
Účinkují: Martina Baxová, Ivana Dobrovolná, Petr Hála, Alena Hálová

Francis Veber
DRAHÁ LEGRACE

6.10. sobota 19.30 hodin
290,- 270,Městské divadlo
Divadelní společnost Harlekýn Praha, režie: Petr Kracik
Předplatné!Nemusíte mít peníze, stačí když si lidé myslí, že je máte.
Zoufalý Francois Pignon je již dlouho nezaměstnaný a v bance nemá
žádné peníze. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na
sebe daňovou kontrolu. Pod heslem
„každý, kdo něco skrývá, je zajímavý
a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série
neuvěřitelných situací. Najednou se
o něho začnou zajímat úplně všichni,
a dokonce se stane neodolatelným
pro ženy! Kuriózní akce nakonec přinese nečekané plody. Veberova brilantní hra je volným pokračováním
jeho slavného „Blbce k večeři“.
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk,
Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský /
Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Barbora
Šťastná Petrová, Ladislav Županič /
Miloslav Mejzlík

2. titul podzimního předplatného
Jarmila Vlčková a Pavlína Jurková
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH

9.10. úterý 8.30 hodin a 10.30 hodin
Vstupné: 50,- 40,Městské divadlo
Divadlo Láryfáry Praha
Námořnická pohádka o čestném
a dobrém kapitánu Hromovi, který se
na své lodi Bublině vydává za svým
snem... na ostrov Hukakulu. Podle
starých námořních legend zde žijí
překrásné mořské panny. Jestli kdy
námořník Hrom dá své srdce ženě,
tak jedině mořské panně z Hukakulu.
Avšak díky nešťastným shodám okolností, kapitán ztrácí muže za mužem,
z celé posádky už zbývá jen lodní
kuchařka Marmeládka a on sám. Při
prudké bouři kapitán Hrom zachraňuje piráta Kudličku a ujímá se jeho

výchovy. Úkol to však není jednoduchý.
Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti společně s Hromem
a Marmeládkou jej musí naučit nejen
slušnému chování, ale také všemu, co
by pravý námořník měl umět a znát.
A Kudlička? Pomůže na oplátku kapitánu Hromovi najít svůj sen?...
Pohádka je určená pro děti předškolního věku (od čtyř let) a děti základních škol (1.-4.tř.).
Školní představení, doprodej volných
míst před začátkem představení.

VÍNO, ŽENY A ZPĚV...

10.10. středa 19.30 hodin
Vstupné: 240,- 220,Městské divadlo
Slavné melodie z oper a operet
Účinkují: Anna Klamo - soprán, Juraj
Nociar - tenor, Karel Friesl - klavír,
František
Drs – dirigent, komorní soubor DIVERTIMENTO. Průvodní slovo: Alexandr Komarnický
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, F.
v. Flotow, L. Boccherini, G. Verdi, P.
Mascagni, J. Strauss, F. Lehár, V. Monti, E. Kálmán

DAVID DEYL
KOUZELNÉ MELODIE

11.10. čtvrtek 19.30 hodin
Vstupné: 490,- 440,- 390,Městské divadlo
Zveme Vás do kouzelného světa filmových pohádek a legend – Kráska
a zvíře, Zvoník u matkyboží, Pocahontas, Tarzan, Aladdin, Na vlásku
ad. Hudební doprovod: Václav Krahulík – piano, Alena Bakrlíková – violoncello, Nina Sivošová - flétna

Karel Jaromír Erben, Josef Kainar
ZLATOVLÁSKA

14.10. neděle 15.00 hodin
Vstupné: Dospělý 80,- dítě 60,Městské divadlo
Divadlo Pohádka Praha, režie: Tomáš
Kraucher
Inu opět přišel čas: "aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, aby
moucha rádcem byla ..."
A tak se opět setkáváme se známými
postavami pohádky – zlým králem,
kterému se dostává možnosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem – jenž přes přísný zákaz ochutná
kouzelného jídla, a proto je vyhnán
do světa, aby vyhledal princeznu
Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za Zlatovláskou díky získané schopnosti
porozumění všem hlasům a svému
dobrému srdci získává řadu přátel,
jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky.
Aniž by předem tušil, kterak jejich
přátelství a pomoc bude potřebovat.
Klasická činoherní výpravná pohádka, známá z mnoha zpracování rozličných autorů pohádkových příběhů.
Scénické zpracování je postaveno na
výpravné scéně, doplněné světelnou
divadelní atmosférou a luminiscenčním prostředím s prvky černého divadla.

DIVADELNÍ GALERIE	

16.10. úterý
Vstupné: zdarma
Městské divadlo
Individuální prohlídka od 14.00 do
16.00 hodin

VEČER MOZARTA A HAYDNA

17.10. středa 19.30 hodin
Vstupné: 260,- 240,Městské divadlo
Koncert Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně

Program: Wolfgang Amadeus Mozart
- Symfonie č. 36 C dur „Linecká“ KV
425
Joseph Haydn - Symfonie č. 45 fis
moll „Na odchodnou“ Hob. I/45
Orchestr povede dirigent Martin Peschík/ Jan Mikoláš

Zdeněk Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála, Vratislav Blažek
SVĚTÁCI

18.10. čtvrtek 19.30 hodin
Vstupné: 260,- 240,Městské divadlo
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské Praha, režie: Lumír Olšovský
Notoricky známá komedie o partě
fasádníků od Velhartic, kteří pracují v Praze – v tom velikém, zářivém,
hlavním městě, plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po
počátečním dramatickém začátku
se tato partička začne zdokonalovat
ve společenském chování, a to díky
zkušenému emeritnímu profesorovi
tance. Kdo však mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře
vyškolených“ lehkých dam?...
Hrají v alternacích: Viktor Limr /
Lumír Olšovský / Filip Tomsa, Dalibor Gondík / Zbyšek Pantůček, Jan
Přeučil, Aleš Háma / Martin Zounar
/ Martin Sobotka, Vlasta Žehrová /
Olga "Háta" Želenská, Monika Absolonová / Ivana Andrlová, Mahulena
Bočanová / Adéla Gondíková, Petr
Gelnar / Martin Sobotka, Miriam
Kantorková / Vlasta Peterková /
Marcela Nohýnková, Lukáš Pečenka,
Pavel Vítek / Jaroslav Slánský

DEN VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN

23.10. úterý 17.00 hodin
Vstupné: 28,Městské divadlo /Galerie/
Dobová módní přehlídka z období let
1914 – 1945 je průřezem celodenního odívání.
Přehlídka je tvořena z převážné části
dochovanými originály. Zbylé části jsou rekonstruované z dobových
materiálů a střihů. V rámci přehlídky bude divákům představena nejen
móda, ale celkový dobový vzhled.
Přehlídku doplní vystoupení žáků
ZUŠ F. Chopina Mar. Lázně.
Kapacita sálu je omezená, zakupte si
proto své vstupenky včas.

KONCERT ČESKÉHO SWINGU
Koncert ORCHESTRU JEŽKOVY STOPY

24.10. středa 19.30 hodin
Vstupné: 100,Městské divadlo
Členové jsou absolventy Konzervatoře Jaroslava Ježka, Pražské konzervatoře, HAMU, DAMU nebo jejich
kombinací. Neodmyslitelnou součástí tohoto hudebního tělesa je od roku
2015 vokální trio Sestry Ježkovy - Tereza Nálevková, Karolina Stasiaková
a Radka Říhová. Vynikající mladý orchestr a jeho svižné swingové tempo
Vás přenese do dob Jaroslava Ježka
a dvojice V+W. Krásnou a pohodovou
atmosféru jistě vytvoří písně jako:
Nebe na zemi, Život je jen náhoda,
Slunečnice a další.

LETCI Z BLÍZKÉHO OKOLÍ

25.10. čtvrtek 19.30 hodin
8.30 a 10.30 pro školy
Vstupné: 28,Malá scéna DCH
Přednáška soukromého historika
PhDr. Daniela Švece, zabývající se
osudy letců z karlovarského a pl-
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zeňského kraje, kteří odešli bojovat za osvobození naší republiky
před a během druhé světové války
do britského Královského letectva.
Přednáška bude doplněna menší výstavou a prezentací knihy. Výstava je
přístupná v čase 12.00 – 19.00 hodin.

Jakub Zindulka
TCHÝNĚ NA ZABITÍ

29.10. pondělí 19.30 hodin
Vstupné: 230,- 200,Městské divadlo
Agentura FANNY Praha
Ani sama Smrt nezabrání tchýním
prudit a montovat se do života jejich
mladým. Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi
matkou a dcerou, synem a matkou,
mezi mladými manžely a konečně
(a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Nenechte si ujít další „řachandu“
okořeněnou špetkou duchařiny.
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus.

DIVADELNÍ TANČÍRNA

30.10. úterý 19.30 hodin
Vstupné: 50,Městské divadlo
Příjemné posezení v divadelní galerii
s hudbou a tancem.
Tančírna nemusí být nutně jen titul
odehraný na jevišti divadla, může to
být místo, kde se potkají lidé různého
věku i národnosti, aby zapomněli na
starosti každodenního života.

TŘI TENOŘI CZ.

31.10. středa 19.30 hodin
Vstupné: 240,- 220,Městské divadlo
Opera Gentlemen vystoupí v pořadu
plném operetních a operních melodií. Tři krásné mužské hlasy, světoznámý repertoár a skvělé provedení.
To jsou hlavní devizy tohoto pořadu.
Tenoristy Jozefa Brindzáka, Jána
Kostelanského / Miloslava Pelikána
a Juraje Nociara na klavír doprovodí
Lenka Navrátilová.
Na programu budou skladby pánů
F. Lehára, E. Kálmána, J. Strausse, G.
Verdiho, A. Dvořáka,
R. Wágnera, G. Rossiniho, G. Pucciniho, B. Smetany ad.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
INFOCENTRUM
Hlavní 47, Mariánské Lázně
tel. 354 62 24 74
DIVADELNÍ POKLADNA
Třebízského 106,
Mariánské Lázně
tel. 354 62 20 36
Otevřeno:
1 hodinu před představením
pro dospělé, půl hodiny před
představením pro děti
Další informace získáte na
www.kisml.cz.

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŘÍJEN 2018
OBČANÉ

Obnova Lesního mlýna
(Donbasu)

Dlouhá léta zotavovna ROH Donbas chátrala a hrozilo, že tato
dříve významná a krásná budova
zanikne. Naštěstí se však objevil
zachránce, pražská Stavební společnost Pentas. Jak se vyjádřil jednatel pan Pavel Kučeravý, domu
se jim zželelo a proto jej koupili
a pustili se do rekonstrukce. Již
v tomto roce by měl začít provoz
v kavárně a zastřešené prosklené
terase, pak se má navrátit život do

lenoška
iva šmoldase

velkého sálu a následovat bude
oprava hotelové budovy. Držíme
palce novému majiteli i Mariánkám, aby vše vyšlo a Lesní mlýn
se stal významným, navštěvovaným objektem, kterým býval dříve. Kéž by podobný osud potkal
i další z anedban& eacute; domy,
aby nedopadly jako Rozkvět, Nimrod, či zadní trakt hotelu Weimar (Kavkaz).
Ivan Coufalík

Laskavý tón hlasu a osobitý
inteligentní humor Iva Šmoldase, jakož i jeho hosté, kněz
Zbigniew Czendlik a předseda Společnosti. F. Chopina,
profesor Ivan Klánský, naplnili 20. srpna Městské divadlo. U příležitosti 59. ročníku
Chopinova festivalu se zde
konala již tradiční Lenoška Iva

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

■■
■■
■■
■■
■■
■■

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.

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?

Šmoldase, nahrávaná Českým
rozhlasem. O hudební doprovod se postaralo česko-polské
violoncellové duo Tara Fuki,
zahrál i skvělý klavírista prof.
Klánský. Moc pěkné odpoledne! Už teď se všichni těšíme na
jubilejní 60. ročník Chopinova
festivalu a na další Lenošku.
Ivan Coufalík

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 piště na email:
zpravodaj@marianskelazne.cz
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