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Do prázdnin s čistým štítem
Vážení
spoluobčané,
loučíme se
s měsícem
červnem
roku 2020.
Město
se
vrací do svého
běžného režimu
a na ulicích je to již znát.
Změnou nařízení vlády nemáme již povinnost nosit
při svých pochůzkách venku
roušky, a to ani v případě, že
je náš odstup od ostatních
lidí menší než 2 metry. Nadále ale platí povinnost mít
roušku nebo respirátor nasazenou ve vnitřních veřejných prostorách.

RADNICE

Budoucnost parkování
strana 2

budoucnost parkování

Velkým tématem zůstává
samozřejmě doprava. Město s plánovanými opravami
udělalo v rámci času, co bylo
v našich silách a během několika málo týdnů jste se mohli
projíždět po nových površích
v celkem 9 ulicích města. Zásadní byly hlavně opravy vozovek v ulicích U nemocnice,
Komenského a České. S rekonstrukcí Chebské budeme
muset mít ještě přes prázdniny trpělivost, tam jsou práce
plánovány až do 10. září.
V úterý 23. června proběhlo
také zastupitelstvo města,
tentokrát již opět s fyzickou přítomností zastupitelů

Dne 11. 6. 2020 na valné hromadě společnosti Parking
Centrum, a. s. byla podepsána
dohoda o odkupu zbytku akcií
od posledního akcionáře. Společnost je tak pro budoucnost
zcela ve vlastnictví města Mariánské Lázně. Tento krok umožňuje veškeré činnosti provádět
pro město a pouze v zájmu
města. V hospodaření za rok
2019 poprvé po 12 letech společnost Parking Cetrum, a. s.
vykázala provozní zisk ve výši
téměř 1milonu korun.
V období dubna a května 2020,
kdy turistický provoz byl nulový, byly provedeny nezbytné
opravy v objektu na Pramen-

více na str. 3
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SPORT

Závěrečné zkoušky

více na str. 2
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Turisté v Bečově

MOVOMAL 2020 bude!
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ské ulici a údržba ploch v Kollárově ulici, kterou také spravujeme. S Dopravním podnikem
města Mariánské Lázně, byla
připravena možnost zaparkovat vozidlo v rámci ročního
jízdného MHD pro zájemce,
nejenom z Mariánských Lázní.
Parkoviště v Kollárově ulici, tak
umožní řešit dlouhodobý problém zaměstnanců z okolí, ale
i pravidelných zájemců a firem.
Ceny parkování v parkovacím domě i na parkovišti pro
podporu znovu startujícího
cestovního ruchu a lázeňství
upravujeme pro smluvní partnery na poloviční sazbu běžného parkovného.

strana 13

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 7. 2020.
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Výzva k podávání žádostí
do 2. kola Fondu kultury
roku 2020

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ Mariánskolázeňský vánoční
trh 2020

Zastupitelstvo města schválilo 18. 2. 2020 rozdělení
Fondu kultury 2020 (FK)
ve výši 1,3 mil. Kč. Vzhledem
k následné pandemii byly
některé akce zrušeny a žadatelé/příjemci alokované finanční prostředky nevyužijí.
Komise kultury doporučila
využít nečerpané prostředky FK ve výši 163 tis. Kč pro
vyhlášení 2. kola podávání
žádostí.
Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní
nabídky, spolkové činnosti
a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro
občany a návštěvníky i jako
podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.
Usnesením
zastupitelstva
ze dne 23. 6. 2020 bude
dotační program vyhlášen
30. 6. 2020.
Žádosti do 2. kola poskytování dotací z Fondu

Město Mariánské Lázně vyhlašuje GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
na uspořádání akce Mariánskolázeňský vánoční trh 2020
Zastupitelstvo města usnesením ZM/260/20 ze dne
19. 5. 2020 schválilo vyhlášení grantového řízení na uspořádání kulturně-společenské
akce „Mariánskolázeňský vánoční trh 2020“. Akce je určena pro širokou veřejnost bez
ohledu na věkové a národnostní složení se zaměřením,
jak pro obyvatele města, tak
pro lázeňské hosty.

kultury
města
Mariánské Lázně v roce 2020 lze
podávat pouze v termínu od 1. 8.–21. 8. 2020.
Žádosti podané mimo uvedený termín (před i po termínu) pro podávání žádostí
nebudou hodnoceny.
Předpokládaný
harmonogram projednání žádostí:
• září 2020 – projednání
žádostí komisí kultury
• září/říjen – projednání
žádostí radou města
• 3. listopad 2020 - schválení poskytnutí dotací
z FK zastupitelstvem
města

Termín konání akce je stanoven na tři adventní neděle 2020 tj. v rozmezí
od 6. 12.–20. 12. 2020.

Více informací naleznete
na https://www.muml.cz/
mesto-a-jeho-sprava/investice-a-rozvoj/fondy/fond-kultury/.

Grantové podmínky:
• výše grantu 400 tis. Kč
- uvedená cena je maximální a konečná. Pokud je
příjemce grantu plátcem
DPH, nelze grant použít
na úhradu DPH, která bude
příjemcem uplatněna jako
odpočet ve smyslu zákona
235/2004 Sb., o DPH.

Ing. Jana Palacká,
odbor rozvoje, lázeňství
a cestovního ruchu

Budoucnost parkování
dokončení. ze str. 1

Pro klienty a lázeňské hosty
měsíční parkovné poskytujeme rovně za ½ běžné sazby.
Pro všechny ostatní je cena
parkovného 20 Kč/hod, maximálně však 160 Kč/den.
Cena parkování na parkovacích automatech je od 20,–
do 40 Kč/hod. Automaty však
společnost Parking Centrum, a. s. neprovozuje. Celý
systém dopravy v klidu má
dodnes spousty trhlin a nekoordinovaných vzájemných
vazeb. Proto jsme jedinému
akcionáři, městu ML, nabídli

• uvolnění
finančních
prostředků v max. výši
300 tis. Kč po podpisu
smlouvy a 100 tis. Kč
po řádném vyúčtování
akce (26. 2. 2021),
• místo konání – 1. adventní neděli na území lázeňské zóny/kolonády a dále
městská tržnice
Grant bude poskytnut v max.
výši 400 tis. Kč, a to na základě
usnesení rady města.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí grantu: 7. 7. 2020–17. 7. 2020
do 12:00 hodin.
Bližší informace poskytne
odbor RLCR MěÚ Mariánské
Lázně Ing. Jana Palacká,
e-mail: jana.palacka@muml.cz,
v termínu do 17. 7. 2020.
Více informací na stránkách
města:
https://www.muml.
cz/mestsky-urad/uredni-deska/grant-programova-dotace-marianskolazensky- va n o c n i - t rh - 2 0 2 0 - 3 8 5 1 .
html?kshowback=
Ing. Jana Palacká,
odbor rozvoje, lázeňství
a cestovního ruchu

převzetí všech parkovacích
ploch ve městě do správy
s příslibem stabilního ročního navýšení tržeb o minimálně 10%. V horizontu 10let by
město mohlo z výnosu parkování – bez závislosti na dotacích - hradit údržbu ostatních
komunikací za 10 milionů
korun ročně.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zlepšení kondice
akciové společnosti, rovněž
tak všem partnerům za dosavadní využívání našich
služeb a doufáme, že společ-
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ně s městem Mariánské Lázně budeme moci parkování
v ulicích upravit k všeobecné
spokojenosti.

Za představenstvo společnosti
Parking Centrum, a. s.
Ing. arch. Miroslav Míka
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RADNICE
dokončení. ze str. 1

i veřejnosti. Bodů jednání
bylo mnoho a některé z nich
vedly k poměrně dlouhým
diskusím. Došlo k částečnému bilancování pandemie
na městský rozpočet. Samozřejmě se čísla v průběhu
roku mohou ještě měnit, ale
pro tuto chvíli očekáváme
propady v příjmech města
zhruba ve výši 30-35 milionů korun. Na rozdíl od vlády
jsme se rozhodli ale také zaměřit na výdajovou stránku
rozpočtu a přistoupit k některým úsporám. Výsledkem
je pro tuto chvíli navýšení
schodku letošního rozpočtu
o zhruba 15 milionů korun.
To bude kryto z fondu rezerv,
kterým město disponuje.
Diskutovalo se také například nad dalším fungováním
parku Boheminium. Debata
byla ale opravdu předčasná,
protože v předloženém tisku byl prozatím zveřejněn
pouze záměr dalšího pronájmu. Rozhodovat se bude až
po prázdninách. Došlo také
k odsouhlasení financování
zastřešení zastávek MHD. Jde
o zastávky na Voře, nádražním náměstí a ve Sklářích.
Zastupitelé také schválili příjem necelých 20 milionů dotačních peněz, které částečně
kryly rekonstrukci městského zimního stadionu.
Na tomto místě bych rád poděkoval opozičním zastupitelům! Koalice nebyla na jednání zastupitelstva v plné
síle, když jí chyběli 2 členové,
a neměla tedy sama o sobě
sílu jednotlivé body jednání
schvalovat. Mezi absentéry
jsem byl také já, protože jsem
si z práce na 2 týdny neplánovaně “odskočil“ do chebské nemocnice, kde léčím
zdravotní potíže (úvodník
byl psán 24.6. z nemocničního lůžka). Opoziční zastupitelé se ale k jednání postavili konstruktivně a program

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

jednání i naprostá většina
projednávaných bodů byly
i díky nim odsouhlaseny. Jde
o dobrou ukázku toho, že
v rámci samosprávy opravdu nemá cenu si hrát na zákopovou válku a já oceňuji
přístup, se kterým k věci zástupci opozice přistoupili.
Titulek
úvodníku
zní
“Do prázdnin s čistým štítem“ a je tomu tak proto, že
ke dni 24.6. již nebyl v Mariánských Lázních hlášen
žádný případ nákazy koronavirem. Do prázdninových
měsíců můžeme tedy vstupovat s nadějí a lehčím srdcem.
Pomůže Vám k tomu také
opravdu bohatý kulturní
i sportovní program. Hudbou
se rozezvučí nejen kolonáda,
kde bude pravidelně pořádat
koncerty náš Západočeský
symfonický orchestr a společnost ENSANA, ale také
areál Ferdinandova pramene, který bude rezonovat kulturou v podání Šviháků. Těšit
se můžete také na festivalové
léto na centrálním parkovišti, kam v průběhu července
a srpna přijedou zahrát takové hvězdy jako Gaia Mesiah,
Dalibor Janda, Harlej, Pokáč
nebo UDG a další.
Když přihodím ještě Chopinův festival, festival vína,
SpaRun, kapsu plnou pohádek, animační klub Coolonáda a další kulturní a sportovní události, budete jistě
souhlasit, že opouštět Mariánské Lázně v letošním létě,
nebo do nich naopak nepřijet, by byl čistý nerozum.

• 03. 06. 2020 - noční
Dvě hodiny po půlnoci přijal operační MP telefonické
oznámení z městské nemocnice ML s tím, že se v areálu
nachází opilý muž, který se
dobývá do budovy.
Strážníci na místě zjistili,
že se jedná o třiceti sedmiletého muže z Plané, který
byl v podnapilém stavu a při
přelézání plotu do areálu nemocnice si způsobil zranění.
Z jeho chování bylo i důvodné podezření, že by mohl
být i pod vlivem návykových
látek. Na základě těchto poznatků a mužova zranění
byla na místo přivolána Rychlá záchranná služba, která ho
následně odvezla k ošetření
a dalším lékařským úkonům
do nemocnice v Chebu.

• 10. 06. 2020 – denní
Na výjezdu z Mariánských
Lázní zaznamenal operační
MP na kamerovém systému
kamion, který sjel z krajnice
a nemohl dále pokračovat
v jízdě. Jednalo se o křižovatku ulic Plzeňská x Tepelská,
kde tato nastalá situace ztěžovala bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Na místo byla vyslána hlídka MP za účelem poskytnutí
pomoci řidiči zapadnutého
vozidla a případného usměrňování provozu. Strážníci
v nedaleké firmě požádali
pana Opavu, který disponuje
těžkou technikou o pomoc
s vytažením uvíznutého kamionu. Ten si se situací rych-

Odkazy na řadu zmíněných
akcí a jejich plakáty naleznete v tomto čísle Zpravodaje a kompletní přehled pak
na webu www.marianskelazne.cz.
Přeji Vám všem pevné zdraví a co nejkrásnější prožití
prázdnin roku 2020.
Martin Kalina, Váš starosta
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le poradil a díky vyproštění
vozidla se doprava v daném
úseku vrátila do normálu.

• 11. 06. 2020 – denní
Na základě telefonické žádosti o pomoc vyjížděla hlídka
MP v jedenáct hodin dopoledne do parku k Lesnímu prameni. Oznamovatel uvedl, že
zde upadl starší muž a není
v jeho silách ležícího pána
postavit zpět na nohy.
Strážníci na místě zjistili, že
se jedná o pana V.S. ve věku
89 let, který upadl a nebyl
dále schopen chůze vzhledem ke svému věku. K žádnému zranění u muže nedošlo,
pouze přecenil své síly.
Pan V.S. uvedl, že je ubytován
na jednom z hotelů na Goethově nám., kam jej hlídka MP
následně odvezla.

• 17. 06. 2020 – noční
Před desátou hodinou večerní při běžné hlídkové činnosti
v parku u Hotelové školy zde
strážníci zaznamenali hořící
odpadkový koš. Hlídka vlastními silami oheň uhasila.
V blízkém okolí byla následně provedena kontrola s cílem zjištění osoby, která toto
zahoření zapříčinila, ale bez
úspěchu. Příčinou však mohl
být i nedopalek cigarety.
Celá událost byla dále předána na příslušná místa pro dořešení vzniklých škod.
Ladislav Sidorják
Zástupce velitele MP
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30 let svobodných voleb

Naučná stezka Kladská
získala prestižní cenu
Adolfa Heyduka

V úterý 16. června 2020 byla
ve Svijanech za naučnou stezku Kladská slavnostně udělena
Správě CHKO Slavkovský les
cena Adolfa Heyduka. Správa
CHKO ji získala za rok 2019 pro
památku nejvíce přátelskou
zdravotně
znevýhodněným
v kategorii geologické lokality.
“Je to pro nás prestižní ocenění
naší dlouhodobé práce v lokalitě Kladská,” říká ředitel Správy
CHKO Slavkovský les Jindřich
Horáček a dodává: “Naše více
než čtyřicetiletá snaha o zpřístupňování Kladských rašelin
pomocí naučné stezky a nyní
i bezbariérového Domu přírody
pro osoby s pohybovým hendikepem byla takto příjemně
oceněna. Těší nás dvojnásob, že
jsme byli nominováni bez našeho vědomí a hlasovali samotní
návštěvníci anonymně prostřednictvím internetu.” Cena
byla udělena Mezinárodním
vzdělávacím projektem Hugo
na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou ČR a Geoparkem Český ráj. Zároveň byl
u této příležitosti předán Správě CHKO Slavkovský les z rukou
předsedy stálé komise Senátu
pro rozvoj venkova a senátora
Miroslava Nenutila pamětní list.
“Veřejnost může každý rok
na webových stránkách www.
hugonacestach.info nominovat
kulturní památky, geologické
lokality, technické památky či
malá muzea zaměřená na industriální nebo technické dědictví,
které jsou podle jejího mínění
nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům,” vysvětluje systém
nominace a hlasování hlavní
koordinátorka projektu Hana
Talli Hlubočková. Do pátého
ročníku (za rok 2019) nomino-

vala veřejnost celkem 17 památek a lokalit a do hlasování
bylo započítáno celkem 747
platných hlasů. Jak hlasování
pro rok 2019 dopadlo a kdo
byl oceněn? To doplňuje Jana
Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les: “Jak již bylo řečeno,
za zpřístupnění naučné stezky Kladské rašeliny pro osoby
na vozíku a s ohybovým postižením získala cenu za geologickou lokalitu nejvíce přátelskou
ke zdravotně znevýhodněným
Správa CHKO Slavkovský les
s druhým nejvyšším počtem
hlasů v udělovaném roce 2019.
V kategorii Národní kulturní
památky a památky UNESCO
byla s nejvyšším počtem hlasů
hodnocena Národní kulturní
památka Vyšehrad za možnost
bezbariérové prohlídky celého
areálu pro osoby na vozíku, které veřejnost přidělila 191 hlasů.
V kategorii ostatní památky
zvítězil Zámek Svijany za kompletní bezbariérový přístup
do expozic i parku pro osoby
pohybově postižené. Ve čtvrté
udělované kategorii - technické
památky a malá muzea, ocenila
veřejnost Železniční muzeum
Českých drah v Lužné u Rakovníka za bezbariérový přístup
pro osoby na vozíku.”
Základ naučné stezky Kladská
byl Správou CHKO Slavkovský
les vybudován již v roce 1977.
V současné době je naučná
stezka provozována společně
s Lesy ČR, s. p. a je koncipována
jako okruh dlouhý zhruba 2 km,
doplněný informačními panely
a interaktivními hravými prvky.
Na většině své délky je tvořena
dřevěným povalovým chodníkem přívětivým právě pro osoby s pohybovým omezením.
Návštěvníci tak mohou díky
stezce “vstoupit” do okrajové
části národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Zároveň
zde má stezka zázemí v podobě
blízkého parkoviště a informačního centra umístěného v Domě
přírody Slavkovského lesa.
Mgr. Jana Rolková
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Jsem strašně rád, že moje první volby v životě byly svobodné. Historky mých starších kamarádů o předlistopadových
volbách mě děsily. Vůbec jsem
nevěděl, jak se k tomu, až to
přijde, postavím. Jestli se nechám zlomit, anebo ne. Jestli
tam půjdu, nebo nepůjdu. Nebyly to volby v pravém slova
smyslu, volební lístek byl jen
jeden. Studoval jsem "za peníze strany a dělnické třídy"
a neúčast ve volbách by mi
mohla tenkrát udělat ve škole velké problémy, komunisté
si ty, kdo nepřišli, pečlivě evidovali. To popisované ticho
a dusná atmosféra ve volební
místnosti, soudruzi a soudružky ve volební komisi s přísnými pohledy, povinná "plenta",
za kterou se ale nikdo neodvážil jít, karafiát pro prvovoliče
a soudružský stisk zpocených
rukou na závěr…
Ale moje první volby byly svobodné, zaplaťpánbůh! Mám je
zahalené trochu mlhou, protože celý rok 1990 byl pro mě
něco jako zázrak. Bylo mi 19
let, s naší kapelou jsme mohli
konečně veřejně hrát i na jiných než nepovolených akcích,
které nám ukončovali zpravidla příslušníci Sboru národní
bezpečnosti. A koncertů bylo
ten rok hodně, vznikaly nové
hudební kluby, hrálo se všude možně. Na Hradě byl místo
"československy"
mluvícího
normalizátora a komunisty
Gustáva Husáka disident a zakázaný spisovatel Václav Havel,
byla svoboda, svobodné novi-

ny, svobodná televize, všude se
mohlo najednou mluvit o všem,
otevřeně, beze strachu. Úžasná
atmosféra. Asi je to nepřenosné, to se muselo zažít. Z mých
prvních voleb si pamatuji jenom to, že volební místnost
byla na základní škole a že jsem
volil Občanské fórum, no jasně.
A taky tu úlevu, že můžu volit,
koho chci. Vnímal jsem to jako
jeden z mnoha zázraků neuvěřitelného roku 1990.
Leckdo může být se současným stavem naší politiky nespokojený. To je v pořádku,
a může to v demokratické
společnosti, pokud chce, i naprosto svobodně vyjádřit. Způsobem, jaký uzná za vhodný.
Někdo nadává v hospodě, jiný
třeba pokojně demonstruje. A velmi důležitá jsou také
svobodná média, která se nebojí mocných a o ožehavých
tématech pravdivě informují.
Svoboda znamená totiž hlavně
odpovědnost. To lidé rozhodují o tom, kdo je bude zastupovat, a to na základě informací,
které mají k dispozici. Nikdo
se ve funkci neocitne sám
od sebe, občané ho musí zvolit. I proto je důležité k volbám
chodit. A pečlivě vybírat a pak
ještě pečlivěji politiky kontrolovat. Zajímat se. A pokud někdo zklame, "hodit to" příště
prostě někomu jinému. A mít
realistická očekávání a nečekat od politiků zázraky, i když
vám je slibují. Že vytvoří ráj
na zemi slibovali v roce 1946
komunisté a na další svobodné
volby jsme pak čekali dlouhých
44 let. Jsem moc rád, že už je
toto období za námi. Jsem moc
rád, že svobodně volit můžeme. Ve dnech 8. a 9. 6. 2020
tomu bylo přesně 30 let.
Rád bych vám na závěr popřál hezké léto. Letos bude asi
trochu jiné, převážná většina
z nás ho bude trávit v Čechách
a na Moravě. Což má myslím
také něco do sebe, protože to
tu máme taky krásné. Já sám
se chystám opět do Polabí
na kolo, letos prozkoumáme
jeho další část. Přeji vám krásné léto.
Miroslav Balatka,
senátor - www.miroslavbalatka.cz
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Senioři ČR – ZO Mariánské Lázně se vracejí ke své činnos�
Po ukončení karantény se opět vracíme ke své činnos�. Věříme, že se všichni budete rádi vracet mezi
své přátelé a známé, a proto přijměte pozvání na následující akce, které pro vás budeme postupně
realizovat.
Podrobnos� a přesné termíny jednotlivých akcí budou vždy v předs�hu uvedeny ve vývěskách
a můžete si je přečíst i na našich webových stránkách www.svazduchodcu.webnode.cz
Kulturní komise
předsedkyně: p. Drašnarová
Zájezdy v rámci ČR
Členská schůze
Přednášky Ing. Bořila - Klub
Divadlo - Cheb
Divadlo - Plzeň
Mezinárodní den seniorů - Cristal
Posvícení - Klub
Mikulášská - Klub
Zájezd krajské rady SČR
- Karlovy Vary

Sosiální a zdravotní komise
předsedkyně: p. Kozlová
Bowling
Pravidelná kondiční cvičení
Zájezd
Zdravotní přednášky - Klub
Návštěvy solné jeskyně
Akce - Hotelová škola ML

Turis�cká komise
předsedkyně: p. Prousková
Vycházky do okolí ML
Akce s Městskou policií
Zájezdy - Přírodní a kulturní
památky v rámci kraje

Komise pro občan. záležitos�
předsedkyně: p. Nocarová
Návštěvy jubilantů s dárky
Právní poradna pro seniory

Předseda ZO Mariánské Lázně
Karel Lokajíček

vycházka na upolíny

Poté, co se nemohlo 1. máje konat Vítání ptačího zpěvu, byla
vycházka na národní přírodní
památku, 18 hektarů velikou
Upolínovou louku pod Křížky
první letošní akcí, pořádanou
Správou CHKO Slavkovský les
pro milovníky přírody. Přemysl
Tájek 40 účastníkům vycházky s nadšením, jemu vlastním,
předával své vědomosti, nejen o upolínech, ale o všem, co
v těchto místech roste a žije.

neslavnostní zahájení
lázeňské sezóny

Přítomné děti občas přinesly
právě chyceného motýla, kterého, když nám jej průvodce pojmenoval a ukázal, opět pustily.
Na nerovné louce plné drnů
jsme se vyhýbali mokřadům,
a chůze byla tak vyčerpávající, že méně zdatní již ani nešli
ke Křížkům, kde vycházka pokračovala. Snad příště, snad
na nás 3 kříže, které tam stojí
již od roku 1859, počkají.
Ivan Coufalík
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Slavnostní zahájení lázeňské
sezóny, které se v Mariánských Lázních každoročně
koná druhý květnový víkend,
bylo letos zrušeno. Ale protože by se sezóna bez zahájení
neobešla, přece jen 9. května
proběhlo, byť bez veřejnosti,
pouze s nezbytnými přítom-

nými, jimiž byli 3 zástupci
církve, 2 zástupci radnice
a ředitel Lázní. Pan opat Tepelského kláštera požehnal
prameny, pan starosta prohlásil lázeňskou sezónu za zahájenou, a bylo hotovo. Příští
rok si snad užijeme více.
Ivan Coufalík
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červnová káva se starostou otevření obchvatu

První pokorovinovirové setkání se starostou se uskutečnilo
1. června. Občanů moc nepřišlo, bylo nás tam jen 7. Program
byl obvyklý, nejdříve informace
od pana Kaliny, poté dostal slovo lid. A o čem se hovořilo? Zahájení letošní lázeňské sezóny
s žehnáním pramenů proběhlo
9. května kvůli karanténě velmi komorně, ale proběhlo. Před
provozovnou O2 je v dezinfikomatu k mání likvidátor virů
na ruce. Nový Baťa už se měl
začít stavět, ale protože zájemce o prostory ve vyšších patrech tam již nechce, budou tam
byty, a musí se předělat projekt.
Mají však v dohlednu alespoň
opravit vedlejší chodník. Chopinův festival i vánoční trhy
budou. Místním fotbalistům byl
schválen příspěvek 300 tisíc Kč,
peníze dostane i projekt Coolonáda a příprava projektové
dokumentace na rekonstrukci
Tomáškovy ulice. 31. května se
nemocnice rozloučila s vojáky,
kteří tam pomáhali zvládnout
epidemii Covidu 19. Kraj začal
s opravou Chebské ulice, potrvá do 10. září. Chodník kolem
potoka v parku u Ferdinandova
pramene měl být nově zhotoven z propustného betonu, to
se ale nelíbí památkářům, takže už nebude ani asfaltový, ale
mlatový, což je návrat k dobám
dávno minulým. U Kavkazu
stále není shoda projektantů
s památkáři. Bude se měnit
veškeré pouliční osvětlení, le-

30 let čekání a 376 000 000 Kč
bylo zapotřebí, aby mohl být
konečně otevřen 5,012 km
dlouhý silniční obchvat kolem
Drmoulu a Trstěnic, který postavilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dvoupruhová silnice
se 4 mosty a 2 nadjezdy obyvatelům těchto obcí velmi uleví,
neboť dosud jimi projíždělo
i 1 200 vozidel denně. Po tom
se jim určitě stýskat nebude.

tos se začne v Úšovicích, v roce
2023 se bude končit na Hlavní a v lázeňské části. Cena cca
85 – 90 mil. Kč. Taormina se přestaví na městský bytový dům.
Komplikací je, že část pozemku
pod budovou městu nepatří.
V létě se na Centrálním parkovišti budou konat koncerty. Rozšíření parkovacích míst se dočkají
obyvatelé sídliště Plzeňská.
A s čím přišli občané? V původní budově radnice byly 2 velké
staré obrazy, a byla by škoda, pokud by při rekonstrukci
byly poškozeny, nebo zmizely.
Řešením je přesun do muzea,
které je ochrání. 15 taxikářů
z Centrum taxi má zájem provozovat ve městě Senior taxi.
Pořadatelka vánočních trhů
navrhuje vyzdobit vánočně
1 trolejbus. Trhy budou letos
trvat 2 týdny, část opět na Městském tržišti, kde je ale žádoucí
prořezat nálety a uklidit. Panu
starostovi se dostalo poděkování, že navrhl zastupitelstvu
schválení peněz na projekt rekonstrukce Tomáškovy ulice.
Pochváleno bylo též dokončení
nátěru zábradlí na Pramenské
ulici, a pěkně vysekaná plocha
u Palackého ulice – za svodidly
a kolem trati do Varů. Naopak
kritika byla vznesena na štěrk
na silnicích kolem zasypaných
výkopů v Tepelské a Polní ulici,
rezavé střechy stánků na tržnici, a neudržované lavičky. Zmíněny byly i již léta nefungující
hodiny před bývalou Šumavou
a u Dyleně, a chátrající pavilon
Rudolfky, jakož i kolony aut čekající na zelenou na Chebské.
Kdyby tam dopravu řídili dělníci pracující na rekonstrukci,
jako zpočátku, či strážníci nebo
policisté, byl by průjezd mnohem rychlejší.
Ivan Coufalík

Jedním z těch, kdo 4. června
slavnostně přestřihli pásku,
byl premiér Andrej Babiš, který
právě zmínil, kolik času uplynulo od myšlenky k realizaci.
Mariánskolázeňští se však
více těší na obchvat, který povede od kruhového objezdu
na Plzeňské k nově otevřenému objezdu Drmoulu. Dříve
klidným lázeňským městem
totiž přes Chebskou křižovatku projede denně až 8 000
aut! 2,4 km dlouhý obchvat
přijde na více než 263 miliony
Kč, stavba začala před 2 roky,
a je to akce Karlovarského kraje. Doufejme, že i zde se brzy
bude stříhat páska…
Ivan Coufalík

demonstrace na kolonádě
Milion chvilek po ukončení karanténních omezení opět začal
protestovat proti vládě, premiéru Babišovi a prezidentu Zemanovi. Naopak nadšeně vítá,
že předseda Senátu pojede
na Tchaj-wan. 9. června se demonstrace konaly na 167 místech po celé republice, a také

v našem městě. Na kolonádě
se v 18 hodin sešlo asi 70 lidí,
aby si vyslechli projev dodaný
Milionem chvilek, a vystoupení
4 účastníků demonstrace, kteří
se přihlásili, aby mohli ostatním
sdělit svůj názor. Po půlhodině
se demonstranti v klidu rozešli.
Ivan Coufalík

Kosatcová louka
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Už jste byli na Kosatcové louce?
Není daleko, jen pár kilometrů
od Mariánek, poblíž Trstěnic,
a rozhodně stojí za návštěvu.
Jedná se o přírodní rezervaci, vyhlášenou v roce 1990,
na které máte možnost uvidět,
přijdete-li ve správný čas, tisíce
modrých květů kosatců sibiřských. K louce vede lesní cesta, na kterou je zakázán vjezd
motorových vozidel, takže, pokud nejedete na kole, čeká vás

2,8 km pěšky tam, a zase zpět.
Potkal jsem tam dívku, nesoucí
kolečkové brusle, na kterých se
tam jet nedá, potkal jsem tam
mnoho cyklistů, vyhýbajících
se kamenům, kteří závidí chodovoplánským jejich perfektní
cyklostezku, na kterou, bohužel, naše město zatím nedokázalo navázat. Již dlouho se o ní
mluví, ale zatím skutek utek.
Dočkáme se?
Ivan Coufalík
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Mariánské Lázně "perla
lázeňské pěče" přežily svou
klinickou smrt
Není více krásnějších na světě, než lázní Mariánských,
a tato věta platí i dnes, jako
před více než sty lety, kdy
zdejší světoznámé lázně navštívil Thomas Edison.
Mariánské Lázně patří u nás
ke klenotům lazeňství, jejich život závisí z velké části
na lázeňských hostech z domova, ale i ze světa, letos
na jaře vlasně přežily svou
klinickou smrt.
Měsíc březen 2020, celý svět
musel zatáhnout za záchranou brzdu a vše poslal do karanteny, lázně bez svých hostí
prostě nemohou existovat.
Město naklizené, jak ze škatulky, parky v květu, a přeci
prázdné, jen občasný pacient
se mihne, cestou pro Rudolfa,
divná to pohoda, jen drobný
ptáček živáček připomene život tohoto města.
Po týdnech ticha, na začátku
května, se přeci jen, ledy hnuly a první lázeňské domy se
otevřely svým pacientům.
Ano, byli to Češi, kdo se mohli opatrně vrátit opět do milovaných Mariáských Lázní,
na své procedury, rehabilitace
a uživat si lázní.

kam na výlet - kladská

První hosté po širokém schodišti vstupují do vestibulu
Centrálních lázní, perly a srdce lázeňství města.
Vše je připraveno, každý detail zkontrolován, personal
vyškolen, apartmány naklizené, bazény připraveny.
Lázně přežily klinickou smrt
a vracejí se pomaloučku a polehoučku do svých normálních kolejí, i nově zahajená
lázeňská sezona se rozeběhla
symbolicky - Nocí kostelů.
Doba rozjímání pomalu odchází a promenádní koncerty
dávají novou naději, pro budoucnost tohoto lázeňského
skvostu světového významu.
Jak sdělila paní Věra Honzírková, ředilelka Centrálnílch
lázní, veškerý personál je
připraven pro všechny lázeňské hosty z Čech i ze světa
poskytnout ty nejlepší služby
ke spokojenosti návštěvníků.
Zve návštěvníky města, aby
si užili této mimořádné doby,
v tomto městě lázní a pohody,
a podpořili lázeňství.

Mariánské Lázně a jejich
okolí zvou své návštěvníky
a lázeňské hosty k výletům,
a to né ledajakým.
Dnes se na skok podíváme
na Naučnou stezku Kladská.
O vznik osady Kladská se zasloužil Kníže Otto Fridrich
Schonburg
Walldenburg.
Nechal vybudovat lovecký
zámeček, vyhlášenou restauraci U Střeleného tetřeva, pilu a několik mysliven
v okolí svého panství.
Naučná
stezka
Kladská
se otevřela pro veřejnost
14. září 1977. Dvoukilometrová lehká procházka vede
po poválovém chodníku
přírodní reservace Kladské

Jiří Škaloud,
redakce Krušnohorských
novin

rašeliny, části Taigy. Součástí stezky je 14 naučných
panelů, sluneční hodiny, odpočinková místa s výhledem
na rybník a mluvící panel se
zvířátky, stezka je přístupná
veřejnosti.
Prosíme rodiče s dětmi, aby
své ratolesti poučili jak se
chovat v nedotčené přírodě,
a užívali jen vymezené chodníčky, odměnou jim bude
třeba i návštěva známé myslivecké hospůdky a vypečené kachničky se šesti a červeným zelím.
Jiří Škaloud,
redakce Krušnohorských
novin

Naše krásné orchideje. Můžou nám je závidět i jiná města, jelikož se v městském
prostředí vyskytují pouze výjimečně. Jinde se vyskytují pouze mimo zástavbu.
Nemusíme se tedy chlubit pouze proslulým lázeňstvím, ale také vyjímečnou flórou.
Snímek Ing. Pavel Šmíd
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kultura

ČERVENEC
DATUM

ČERVENEC 2020

15:00

17:00

V síti (15+)

3Bobule

3. 7.

V síti (15+)

20:00 Než skončí léto

Frčíme
Ledová sezóna:
Ztracený poklad
NÁZEV FILMU
4. 7.

821

19:30 | 20:00

1. 7.
2. 7.

5. 7.

ČERV
ENEC
Mogul Mauglí
Jalda, noc odpuštění

20:00 Luxor
20:00 Jsme jedné krve

DATUM
DÉLKA / JAZYK / ŽÁNR
CENA
6. 7.
Kubrick o Kubrickovi
20:00 Ema
#jsemtady
21. 7.
98', titulky,20:00
komedieZlovolné historky
130,7. 7.
Proxima
2., 11.- 12., 14., 16.z předměstí
3Bobule
101', ČR, komedie
130,19., 22.- 24.,
29. 7.
8. 7.
Teplouš
20:00 Meky
Bez
zvláštních znamení
10.
titulky Zumiriki 100,9. 7.
Na7.palubu! TADY VARY | 97',
20:00
Ema
6. 7.
TADY VARY20:00
| 107', titulky
100,Bez zvláštních
10. 7.
Tajný agent
znamení
Frčíme
4. 7.
112', české znění, anim.
rodinný
120,11. 7. 3D
20:00
Lassie se vrací
Frčíme
19. 3Bobule
7.
112', české znění,
anim.Honey
rodinný Boy
150,Ledová sezóna:
23.- 25., 27.29. 7. 100', ČR, drama
Havel
130,12. 7.
3Bobule
3Bobule
Honey Boy Ztracený poklad
11. 7.
TADY VARY | 94', titulky
100,13. 7.
Jalda,
noc odpuštění
4. 7.
TADY VARY | 89', titulky
100,14. 7.
V síti (15+)
3Bobule
Jsme jedné krve
5. 7.
TADY VARY | 88', titulky
100,15. 7.
V síti (15+)
Můj otec Antonín Kratochvíl
K2 vlastní cestou
30.- 31. 7.
93', české znění, dokument
130,16. 7.
3Bobule
Raoul Taburin
Kubrick o Kubrickovi
6. 7.
TADY VARY | 72', titulky
100,17. 7.
3Bobule
Téměř dokonalá tajemství
Lassie se vrací
11. 7.
100', české znění, dobrodružný
120,Ledová sezóna:
18. 7. sezóna: Ztracený poklad
Téměřanim.
dokonalá
5., 12., 3Bobule
18. 7.
90', české znění,
komedietajemství
120,Ledová
Ztracený poklad
Luxor
4.V7.síti (15+) TADY VARY | 85', titulky
100,19. 7.
Frčíme
3Bobule
Meky
8. 7.
TADY VARY | 80', ČR / SR
100,20. 7.
Mogul
5.#jsemtady
7.
TADY VARY | 90', titulky
21. 7. Mauglí
V síti (15+) 100,Můj otec Antonín Kratochvíl
15. 7.
82', ČR, dokument
120,RIVERDANCE
25
22. 7.
3Bobule
Výroční
Mulan
25.,
28. 7. show106', české znění, dobrodružný
130,23.
7.
3Bobule
Havel
Mulan 3D
26.- 27. 7.
106', české znění, dobrodružný
160,24.palubu!
7.
3Bobule TADY VARY | 95', titulky
Havel
Na
9. 7.
100,25. 7.
Vzhůru za sny
Havel
Než
skončí léto
3. 7.Mulan
TADY VARY | 117', titulky
100,Počátek
Počátek
OBNOVENÁ
PREMIÉRA
26. 7.
148', titulky, akční / sci-fi
/ thriller
130,26. 7.
Vzhůru za
sny
Mulan
OBNOVENÁ PREMIÉRA
Proxima
7. 7.
TADY VARY | 107', titulky
100,27. 7.
Havel
Mulan
Raoul Taburin
16. 7.
90', titulky, komedie
130,28. 7.
Havel
Mulan
Riverdance 25: Výroční show
22. 7.
120', titulky
180,29. 7.
Havel
3Bobule
Tajný
10.vlastní
7.
TADY VARY | 84', titulky
100,30. 7.agent
K2
cestou
Tenet
Téměř
17.7. cestou
111', české znění, komedie
130,31. 7. dokonalá tajemství
K2 18.
vlastní
Tenet
Tenet
30.- 31.
7.
152', titulky, thriller
/ akční| 20:00 140,DATUM
15:00
17:00
19:30
Teplouš
8. 7.
TADY VARY | 104', titulky
100,TADY VARY
2.- 3., 14.- 2D
15.,
7/2020
3D
V
síti (15+) RIVERDANCE
90', ČR, dokument
120,19., 21. 7.
Vzhůru za sny
25.- 26. 7.
81', Dánsko, anim. rodinný
120,Zlovolné historky z předměstí
7. 7.
TADY VARY | 98', titulky
100,Zumiriki
9. 7.
TADY VARY | 122', titulky
100,-

ápadočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně - přehled koncertů
čtvrtek 2. července 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

LEBENDES GRENZLAND – ŽIVÉ POHRANIČÍ

2. ROČNÍK FESTIVALU – ZAHAJOVACÍ KONCERT

L. van Beethoven: Egmont – předehra
W. A. Mozart: Don Giovanni – předehra, Koncert pro lesní roh č. 1 D dur
A. Dvořák: Koncert pro housle a moll op. 53

Jiř ı́ Vodič ka – housle,Radek Baborá k – dirigent a lesnı́ roh

pondělí 6. července 2020 – Hotel Lesní mlýn, Mariánské Lázně – 16.00 hodin

LEBENDES GRENZLAND – ŽIVÉ POHRANIČÍ

2. ROČNÍK FESTIVALU

J. K. Neruda: Koncert pro trubku a orchestr Es dur
F. A. Rössler-Rosetti: Koncert pro dva lesní rohy a orchestr Es dur
A. Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas d moll

Hana Sapá ková , Daniela Roubıć̌ková – lesnı́ rohy, Marek Vajo – trubka, Michael Rohá č – dirigent

dobrovolné vstupné bude věnováno na rekonstrukci sálu Hotelu Lesní mlýn

úterý 7. července 2020 – Divadlo Boženy Němcové, Františkovy Lázně – 19.30 hodin

LEBENDES GRENZLAND – ŽIVÉ POHRANIČÍ

2. ROČNÍK FESTIVALU

J. K. Neruda: Koncert pro trubku a orchestr Es dur
F. A. Rössler-Rosetti: Koncert pro dva lesní rohy a orchestr Es dur
L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21

Hana Sapá ková , Daniela Roubıć̌ková – lesnı́ rohy, Marek Vajo – trubka, Michael Rohá č – dirigent

pátek 10. července 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

MISTŘI KLASIKY

W. A. Mozart: Figarova svatba - předehra
J. Haydn: Koncert pro trubku Es dur
L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21

Marek Vajo – trubka, Michael Rohá č – dirigent

sobota 11. července 2020 – Atletický stadion, Mariánské Lázně – 13:45 hodin

SPA RUN

OPEN AIR
Bedřich Smetana: Vltava (Má vlast), Johann Strauss

On-line zakoupení a rezervace
vstupenekDÉLKA
na www.kinoslavia.cz
DATUM
/ JAZYK / ŽÁNR
CENA

NÁZEV FILMU

dirigent - Martin Peschık
́

Pokladna kina otevřena každý promítací den hodinu před prvním představením.

DOPORUČUJEME
Změna programu vyhrazena.

pátek 17. července 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

LEBENDES GRENZLAND – ŽIVÉ POHRANIČÍ

2. ROČNÍK FESTIVALU – ZÁVĚREČNÝ KONCERT

R. Schumann: Symfonie č. 4 d moll op. 120
A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll

violoncello – Adam Klá nský, dirigent – Petr Altrichter

pátek 24. července 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

JOHANN STRAUß GALA

To nejlepší z díla krále valčíků Johanna Strauße mladšího…

soprá n – Eva S� truplová , dirigent – Martin Peschık
́

Předprodej vstupenek:

MĚSTSKÉ INFOCENTRUM – dů m Chopin, Hlavnı́ 47, Mariá nské Lá zně , tel. 354 622 474
INFOCENTRUM KOLONÁDA - koloná da Mariá nské Lá zně , tel. 354 655 510
nebo hodinu před začátkem koncertu u večerní pokladny ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních

inzerce

www.zso.cz

On-line zakoupení a rezervace vstupenek na www.kinoslavia.cz
Pokladna kina otevřena každý promítací den hodinu před prvním představením.
Změna programu vyhrazena.

Zá padoč eský symfonický orchestr o.p.s., Hlavnı́ 47, 353 01 Mariá nské Lá zně , tel: 354 622 141, Fax: 354 625 641, zso@zso.cz, www.zso.cz
Změna programu vyhrazena!

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Knižní nakladatelé míří
do Mariánských Lázní

na
profesionální dentální hygienu
z celého regionu :)
Ordinace MUDr. et MUDr.
Dany Lillové
Na Příkopech 866,Planá
Tel: 731 172 615, 374 793 016
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V červenci se poprvé v Mariánských Lázních odehraje setkání
malých knižních nakladatelů
Knižní lázně. Nakladatelé představí svou knižní produkci
na jarmarku prostřednictvím
krátkých vizitek, autorských
čtení a workshopů. Návštěvníci
tak budou mít možnost kromě
prohlížení a nakupování knih
zabavit sebe i své děti v umě-

leckých dílnách, proniknout
do práce nakladatelů, ale i potkat se přímo s autory, posedět,
pobavit se, prostě strávit příjemný, inspirativní den. Jarmark
Knižní lázně se odehraje v neděli 19. července od 10 do 17 h.
na kolonádě Ferdinandova pramene ve spolupráci se spolkem
Švihák. Akce je zdarma.
Jana Palacká
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Rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V KLÁŠTEŘE TEPLÁ pro děti od 6 do 15 let
Od pondělí 27. do pátku 31. července, každý den od 8.00 do 16.30 hod.
Děti čeká malba i kresba na různá témata, vyzkouší si i grafiku. Proběhne prohlídka kláštera, výlet, dramatická hra
a další. Každý den započneme a zakončíme krátkou modlitbou, která bude odpovídající tomu, že ne všechny děti
jsou věřící. Celý tábor bude zakončený výstavou, která bude přístupná i pro rodiče. V případě zájmu o další
informace, přihlášení vašich dětí volejte, pište na tel.: 353 618 752, mail: krajzivychvod@seznam.cz.
Akci organizuje Místní akční skupina Kraj živých vod, tábor je podpořen z projektu “Příměstské tábory MAS Kraj
živých vod II.”

V sobotu 25. 7. večer zároveň proběhne v Klášteře Teplá pozorování hvězd a fyzikální pokusy pro děti
s pracovníky České astronomické společnosti v Plzni. Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality

NOČNÍ PROHLÍDKY - NOCÍ KE HVĚZDÁM
V pátek a sobotu 24. a 25. července pro vás kláštery Plasy, Kladruby a Teplá již tradičně připravily neobvyklé
noční prohlídky, při nichž si můžete v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout
vybrané části klášterních staveb a zúčastnit se hry. Po oba večery bude Hroznatově akademii kláštera v Teplé
otevřeno od 19:00 do 24:00. Připojit se můžete kdykoliv. V interiérech tří největších klášterů západních Čech
je pro hravé a dumavé návštěvníky uschovaná tajenka. Odznak, získaný za správné vyluštění části tajenky
na jednom místě, slouží jako volná vstupenka do obou dalších klášterů po obě dvě noci. Vstupné činí
150 Kč/os. Rezervace vstupenek není nutná. Akce je součástí projektu Monastýrování.

KONCERT
Pro milovníky hudby pořádáme v Modrém sále 18. července od 20.00 koncert dechového kvinteta SORGENTI
QUINTETT. Soubor je složený z mladých umělců, kteří působí jako hráči předních orchestrů Karlovarského
a Plzeňského kraje. Představí se L. Tichotová - flétna, V. Faglicová - hoboj, P. Michalec - klarinet, M. Mikulenka lesní roh, A. Procházková – fagot. Jejich repertoárem jsou vrcholné skladby Rejchy, Milhauda, Ibérta, Trojana
a dalších, učené pro toto nástrojové obsazení.

Stres a nátlak se ve vzduchu za poslední čtyři měsíce škaredě nahromadily, a proto vás Hroznatova akademie srdečně zve
na venkovní promítání letního kina, které se uskuteční 5. 7. 2020 od 20:30. Přijďte si s rodinou užít hezký letní večer
a odreagujte se u známé a oblíbené české komedie Šest medvědů s Cibulkou. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 80 Kč
dospělí, 50 Kč děti. Doporučujeme rezervaci.

LETNÍ KINO

Šest kilometrů od hranic a jen
dvacet od Tachova nabízí Historický park Bärnau-Tachov unikátní výlet v čase.
Historický park Bärnau-Tachov
je největším středověkým archeoparkem v Německu s přeshraniční působností. Návštěvníci zde ve více než třiceti
archeologických rekonstrukcích
původních středověkých usedlostí zjistí, jak vypadal život od 9. do
14. století, a to i ve slovanské vesnici. Park, který je od hranic vzdálen jen 6 kilometrů a od Tachova
20 kilometrů, už desátým rokem
provozuje Bavorský spolek Via
Carolina – Goldene Straße. Čeští
návštěvníci jsou vítáni!
Návštěvníkům z Čech nabízí tento
historický areál interaktivně poznat období středověku. Park ožívá především o víkendech, členo-

V rámci prohlídkové trasy bude v opatské jídelně ke shlédnutí výběr z těch nejlepších fotografií výstavy spolku
Člověk a víra.

VÝSTAVY
Ve výstavním sále bude přístupná výstava fotografií pod názvem: Miriquidi - Krušné Hory objektivem Martina
Hrušky – otevřeno pondělí až sobota od 10.00 do 17.00 h, v neděli od 11.00 do 17.00h.

Nová dětská prohlídka Po stopách rytíře Hroznaty - je vhodná pro děti ve věku 4 – 11 let v doprovodu rodičů.
Během letních prázdnin budeme prohlídku zařazovat pravidelně. Vstupné 100 Kč/os. Termíny na tel. 35339446.
Zařazovat budeme také oblíbené prohlídky štolového systému. Vstupné 150Kč /os.

V červenci zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním klášteře, která představuje obytné prostory kláštera
a cenné reprezentativní sály. Otevřeno od pondělí do soboty od 10.00 do 17.00 h, v neděli od 11.00 do 17.00h.
Rodiče s dětmi zveme na oblíbený „vodní svět“ a expozici v bývalém mlýně. Přístupné jsou také sklepy pod
prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů.

HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – červenec 2020
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Navštivte středověk! Je blíž,
než si myslíte

vé spolku v autentickém oblečení
žijí, pracují a vaří v domech i před
nimi, takže se ocitnete ve středověku se všemi aspekty každodenního života, jeho radostmi i starostmi. Můžete sledovat ukázky
starých řemesel, pokusit se rozdělat oheň za pomoci pazourku
a troudu a na cokoli se zeptat.
Součástí parku je i muzeum se
stálou expozicí, která je v sezóně
volně přístupná. Kromě originálních archeologických nálezů nabízí doplňkové informace o archeoparku, spolku, o středověkém
životě a zasazení celého projektu
do regionu. K vidění jsou tu filmy,
fotografie, texty a vyobrazení ze
středověkého života, samozřejmě
i v češtině.
Více informací na:
www. historicky-park.cz
Nicola Hanková

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ČERVENEC 2020
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Mariánky jsou super!

O tom chce veřejnost přesvědčit město Mariánské Lázně, které schválilo akční letní
kampaň zaměřenou na domácí cestovní ruch s názvem
„Mariánky jsou super“.
Cílem kampaně je ukázat
město nejen tak, jak jsme ho
všichni zvyklí tradičně vidět,
tedy jako lázně pro cizince,
ale také jako město s vynikající infrastrukturou pro aktivní rodinný odpočinek v lůně
přírody. „Chceme připomenout, že naše lokalita nabízí
širokou škálu možností pro
venkovní sporty na čerstvém
vzduchu: množství cyklostezek, různé turistické stezky, Royal Golf Club, tenisové

kurty, jezdeckou akademii,
zimní a letní sportoviště,"
přibližuje Barbora Tintěrová.
Marketingová kampaň města
bude probíhat hlavně on-line
s využitím nejmodernějších
komunikačních nástrojů. Široce bude využit také marketing na sociálních sítích.
Z klasických způsobů reklamy lze zmínit rozsáhlé zapojení známých českých osobností, které po mnoho let
tráví svou dovolenou v Mariánských Lázních a Mariánky
jsou jejich srdeční záležitost,
což zmiňují jak v reklamních
spotech, tak ve svých sdílených příspěvcích. Realizátor kampaně, KIS Mariánské
Lázně s.r.o. nezapomněl ani
na rádio a tak po celý červen
bude probíhat kampaň také
na rádiu Impuls.
Barbora Tintěrová,
KIS s.r.o. Mariánské Lázně

61. ročník Chopinova festivalu

19. – 20. srpna 2020

Festival se koná za finanční podpory Města Mariánské Lázně,
Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR

61.

Středa 19. 8. 2020 v 11.15 h.,
Hudební síň dům Chopin
KONCERT MLADÝCH KLAVÍRISTŮ
F. Chopin
Alexandr Klement, Nora Lubbadová, Vít Kittel /ČR/ - klavír
Čtvrtek 20. 8. 2020 v 19.30 h.,
Společenský dům Casino
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 210 LETŮM NAROZENÍ F. CHOPINA
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21
Marek Kozák /ČR/ - klavír
Lukáš Klánský /ČR/ - klavír a dirigent
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

KONTAKT
T: 354 595 267 / M: 777 670 319 /
M: 602 143 273
www.chopinfestival.cz /
e-mail: info@chopinfestival.cz
www.facebook.com/chopinfestival
Předprodej vstupenek:
INFOCENTRUM, Dům Chopin, Hlavní 47,
353 01 Mariánské Lázně
– denně 9.00-19.00
Pořadatel: Společnost Fryderyka
Chopina Mariánské Lázně
19. - 20.
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MOVOMAL 2020 bude!
Jedná se o zkratku poměrně dlouhého názvu Moderní, vstřícné
a otevřené Mariánské Lázně, tedy
myšlenky, která má v této poměrně turbulentní době větší význam,
než kdy před ní. Stalo se již tradicí,
že tento den se navzájem propojí
mnoho různých možností vyžití
jak pro lázeňské hosty, tak především pro místní. V sobotu 11.7. započne na atletickém stadionu pod
nemocnicí sportovní část, tedy 8.
ročník závodu SpaRun2020.
Trasa závodu zůstává každoročně stejná, bude tedy i letos možné, aby si běžec mohl porovnat
svůj dosažený čas s výsledky
z minulých ročníků. Online registrovaným tento čas, včetně průběžného pořadí, přijde po dosažení cíle v SMS zprávě.
I letos doprovodí běžce na start
Západočeský symfonický orchestr. Dokonce se uskuteční i všechny
dětské závody, o kterých nebylo
dlouho jasno. Epidemiologická situace se stále mění a pořadatelský
tým bedlivě sleduje nejaktuálnější
vládní nařízení. Děti přihlášené
předem startují zdarma a na každé
dítě čeká v cíli dárek dle vlastního výběru. Dětské tratě měří 400,
1000 a 1400 metrů v závislosti
na věku. Pro děti je v areálu připraven pestrý program.
Hlavní závod startuje ve 14 hodin. Start se odehraje ve Sportovním areálu Viktoria Mariánské Lázně, potom účastníci
poběží po trase: Rudolfův pramen,
Ferdinandův pramen, parkem
ke knihovně, po chodníku k poště,
do kopce na Anglickou ulici, Nové
Lázně, společenský dům Casino,
kolonádu, Mírové náměstí, Hlavní třídou k hotelu Cristal, kolem
knihovny, Ferdinandova pramene k areálu Viktoria (+ 1 okruh
na dráze 400 m). Dle možností
bude trasa ohraničena páskou
a tam, kde to nebude možné, stejnobarevnými fábory a značením
na silnici (chodníku). Na potřebných místech bude během závodu
uzavřena doprava. Celková délka
tratě je 6400 m. Vítězové se mohou
těšit na ceny, mezi kterými nebudou chybět sudy piva, víkendové
pobyty v luxusních hotelech, vouchery na nákup sportovního zboží
a další. Letos pravděpodobně loňský rekord v návštěvnosti překonán nebude, protože byl bohužel

kvůli pandemii oficiálně zrušen
OVLcup, jehož je SpaRun členem
a který vždy přilákal velké množství německých běžců. Slavnostní
vyhlášení proběhne v 15:30 v areálu sportoviště. Přihlásit se je možné
na www.sparun.wz.cz.
Tou dobou bude již v plném proudu program na hlavní kolonádě
a v jejím okolí. Vystoupí zde řada
umělců, jejichž velkou část bude
v Mariánských Lázních možno vidět vůbec poprvé. Umělci jsou každoročně pečlivě vybíráni tak, aby
program byl pestrý a neotřelý. Veškerá vystoupení proběhnou formou tzv. Buskingu. Busking, coby
pouliční umění, je označení pro
jakékoliv umělecké vystupování, ať
už hudební, divadelní či třeba artistické na veřejných prostranstvích
spojené s odměnou od veřejnosti.
Kolemjdoucí většinou házejí drobné mince do přistaveného klobouku nebo do krabičky či pouzdra
od hudebního nástroje.
Časový rozvrh níže popsaných
vystupujících bude zveřejněn
předem na facebookovém profilu
a na plakátech.
Feel The Universe Circus Company:
cirkusová skupina vznikla v roce
2016 ve spolupráci s českými i zahraničními umělci. Jejich vizí je
propojování cirkusové řemeslnosti
s jinými obory stage arts a komunikovat tak nadčasová témata s publikem napříč generacemi. Jejich
zkušenosti předávají analytickou
formou v rámci workshopů závěsné a pozemní akrobacie, flexibility
a movement flow. Do Mariánských
Lázní přijedou dva akrobaté z Feel
the Universe, Alžběta Tichá a Jan
Jirák. Během dne uvedou několik
představení: Bajky, Limiltess Movemnt Flow a Stav.
Jumping Drums: bubenická show
plná rytmů, bubnů, zvuků i melodií ze všech koutů světa. Jumping
Drums, spojují tradiční i moderní
rytmy a bicí nástroje v úžasném
mixu různých hudebních žánrů,
tempa i dynamiky - pět bubeníků
v čele s profesionálním bubeníkem,
lektorem a muzikoterapeutem Ivo
Batouškem."Hra na bubny, souzvuk
nástrojů z různých koutů světa, strhující i relaxační tempa skladeb,
neskutečné vibrace. To vše nás naplňuje radostí, energií chutí tančit.
Smyslem naší show je podělit se
o tyto pocity. Přinést nevšední zá-

žitek, probudit v člověku v jednu
chvíli úžas a vzápětí chuť tancovat
nebo se ponořit do krátké meditace." - Ivo Batoušek
Kábul didgeridoo solo: Kábul je
hráč, lektor a výrobce didgeridoo.
Jeho koncerty jsou naplněné energií a vibracemi a rytmem. Propojení hudby a duše, nástroje, lidského
těla, dechu a vědomí. Workshop
didgeridoo pro začínající hráče
a pro ty, jenž nikdy nedrželi nástroj
v ruce a chtěli by si zkusit zahrát,
rozeznít a rozvibrovat didgeridoo. Seznámení s nástrojem, jeho
energií podstatou dechu, rozvíjení
smyslů a citu pro nástroj. Vědomé
dýchání a využití energie nástroje
k sebepoznání.
Martin Binder: kytara, srdcervoucí
písně a hluboký hlas - to vás čeká
v podání Martina Bindera, kavárenského povaleče, semi-profesionálního budižkničemu a jedné
třetiny tria Reverend Killjoy. Dle
vlastního vyjádření jsou jeho anglicky zpívané písně slátaninou
Americany, alternative country/
folku a intenzivní sebelítosti.
Zatrub! Band: patnáctičlenná
převážně žesťová kapela složená z žáků ZUŠ Třemošná. Soubor
hraje hudbu napříč žánry. Můžete
od nich slyšet pop, rock, funky, balkánskou dechovku a samozřejmě
českou dechovku. To vše podávají
s vtipnou show, která pobaví široké publikum.
CM Trnka: Cimbálová muzika Trnka pod vedením Martin Molčana
působí na nejrůznějších akcích
po celé republice, veřejných i soukromých. Navštívila mnoho zemí,
kde předvedla svůj program společně s dětským tanečním souborem, se kterým spolupracuje.
Petra Göbelová: ostravská mladá
písničkářka. Na brněnské JAMU
vystudovala obor Jevištní technologie. V roce 2014 vydala své
debutové album „Normální žena“.
Na něj navázala s několika singly,
například „Velká holka“ či „Nerozhodný typ“. Vlastní pop-folkové
písničky zpívá s kytarou a looperem, na který si nahrává různé perkusivní zvuky, vyhrávky či vokály.
Díky tomu zní písničky i naživo bohatě. Jako support si ji vybrali Tomáš Klus nebo Chinaski. Odehrála
také celé turné Pokáčovo jaro 2018
s písničkářem Pokáčem, se kterým
nazpívala duet Láska na vsi.
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BraAgas: převážně ženská kapela, která interpretuje lidové písně
z celé Evropy. Významnou část
repertoáru tvoří sefardské písně
a celkově se hodně drží repertoáru zemí Ibérie. Oblíbený je taky
skandinávský a balkánský folklor,
protože BraAgas si vysloveně libují v jejich "liché" rytmice a zpěvné
melodice. Poslední dobou se kapela zaměřuje i na lidové písně z Moravy. BraAgas se ve svých úpravách
lidové hudby snaží využít právě
rozmanitosti původu jednotlivých
písní. Zajímavý zvuk dodávají etnické a historické nástroje nad
kterými se vznášejí skvělé ženské
vokály propletené v přesně takových harmoniích, o jaké si původ
písniček říká.
Další interpreti jsou v době uzávěrky v jednání.
Aby příchozí návštěvníci nestrádali hlady, v rámci Movomalu
bude i letos k dispozici Foodfestiválek, tedy jakási menší varianta
velmi úspěšného Foodfestivalu.
Pořadatelé se snaží vybrat nabídku co nejpestřejší a zároveň
i trochu netradiční. Představit lze
v tuto chvíli například Take Eat
EZ Foodtruck Erika Zlámala, který nabízí především hlavně speciality americké street food kuchyně. V nabídce lze najít pomalu
pečené BBQ hovězí i vepřové,
grilled cheese sendviče s domácí
slaninou, vlastní Pastrami v New
York Reuben sendviči s nakládanou koprovou cuketou maso atd.
Další prodejce bude úplně jiného
zaměření - jsou to mexičané s názvem "Guacamole Always Fresh"
a nabízí typické mexické speciality: quacamole s nachos (veganské
a bezlepkové), kuře s avokádem
a slaninou, uzené krůtí (s goudou,
pico de gallo, avokádo), různé druhy tacos: kuře s quacamole, chorizo
a quacamole, gouda a guacamole.
Mají tedy masové, vegetariánské
i veganské varianty.
K chuti jistě přijde, obzvlášť když
bude horko, "Juicee" - nabízí domácí ovocné limonády, alkonády a nanuky. Vše přímo z ovoce.
Neměla by také chybět pojízdná kavárna, stejně jako minulý rok bude
možné ochutnat výrobky ze stánku
Hare Kirshna.
I v tomto případě budou další prodejci přibývat postupně.
Pavel Knára
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ŠKOLA

Kulturně ozdravná kúra na
Ferdinandce se blíží
Přípravy na kulturní léto na Ferdinandce jsou v plném proudu.
Spolek Švihák, který bude levé
křídlo kolonády o prázdninách
provozovat, dokončuje nutné stavební úpravy a připravuje bohatý
program pro všechny. Kulturně
ozdravná kúra (KOK) začne v pátek
3. července tradičním víkendovým
festivalem. Zahájí ho koncert kynžvartských The Wild Roots. Kromě
hudebních nebo divadelních vystoupení, se můžete těšit i na animační workshop pro děti, debaty
nebo slam poetry. Na KOK dorazí
například komička Adéla Elbel,
reportér Janek Rubeš nebo architekt Adam Gebrian. Letní program bude pokračovat v pátek
10. července další z pravidelných
Pecha Kucha Nights, které Šviháci pořádají v Mariánských Lázních od roku 2014. V neděli 18.

závěrečné zkoušky

července se pak poprvé v Mariánkách uskuteční na Ferdinandce úspěšný knižní festival Knihex.
Vrcholem letošního kulturního
léta bude první ročník hudebního festivalu Moody moon noise,
který Šviháci pořádají ve spolupráci s magazínem Full Moon.
Vystoupí na něm nejzajímavější
hudební projekty a kapely české
scény. Na Ferdě se chystají také
pravidelné filmové projekce a to
jako součást Marienbad Film
Festivalu. Ten bude svůj program
uvádět během celého léta a vyvrcholí tradičně na konci srpna.
Šviháci se pilně věnují přípravám
a těší se na vás letos v létě na Ferdinandce. Veškeré informace najdete
na Šviháckém facebooku. Vstupenky na jednotlivé akce bude možné
zakoupit přes portál goout.cz.
Zuzana Rejchová, švihák z.s.

Přes uzavření škol a pouze distanční výuku, se závěrečné
zkoušky učebních oborů konají v řádném termínu. Žáci
místní Hotelové školy tak
1. června napsali písemky, druhý
den byli vyzkoušeni z cizích jazyků,
a pak je čekala zkouška praktická.
Kuchaři vařili, číšníci stavěli slavnostní tabule pro 6 osob, a navíc

museli prokázat svou dovednost,
např. při flambování palačinek, vykosťování pstruha, přípravě salátů,
či míšených nápojů. Po absolvování ústní, poslední části závěrečné
zkoušky, obdrží ti úspěšní výuční
list. Letos jich však moc nebude,
v posledním ročníku se učilo jen
7 kuchařů a 15 číšníků.
Ivan Coufalík

Naše škola se zúčastnila celorepublikové soutěže CEFIF o nejlepší slogan a vizitku. I přesto,
že konkurence byla silná, jsme se
nenechali odradit. Do soutěže se
přihlásilo kolem 60 firem z celé
republiky. Se sloganem „Bez-

va boty za každou cenu“ jsme
se umístili na krásném 5. místě
a naše vizitka se umístila na 4.-6.
místě. Těsně nám unikly stupně vítězů, ale i tak máme radost
z krásného úspěchu.
Denisa Vysloužilová, 3. OA

Fiktivní firma Tispo, s. r. o.,
z Gymnázia a OA v Mar.
Lázních bodovala
v celorepublikové soutěži

Letní kino v M. Lázních

Promítání pod hvězdnou ob- o rozměrech 7x4,5 metru, na ktelohou a na čerstvém vzduchu ré se bude každé úterý od 21.30
si budou moci užít obyvatelé promítat v parku u „Ferdinandky“
a hosté Mariánských Lázní. Letní po celé léto. Občerstvení bude zakino zahájí komedií „Vlastníci“ jištěno v přilehlé kolonádě, kde
Letní kino v Mariánských Lázních
30. června od 21.30 hodin u ko- místní spolek švihák z.s. připravuPromítání pod hvězdnou oblohou a na čerstvém vzduchu si budou moci užít obyvatelé a hosté
lonády
Ferdinandova pramene je improvizovanou kavárnu a bar
Mariánských Lázní. Letní kino zahájí komedií „Vlastníci“ 30. června od 21.30 hodin u kolonády
pramene a bude
pokračovat
každé další
úterý až do
konce srpna.
v rámci
festivalu
KOK (Kulturně
aFerdinandova
bude pokračovat
každé
další
ozdravná
kúra).
V případě
úterý
až sido
konce
srpna.
Již po páté
místní
filmový
klub připravil program, složený
převážně
z tuzemských
komedií. nepříNovinkou je nafukovací plátno o rozměrech 7x4,5 metru, na které se bude každé úterý od 21.30
Již
po páté si místní filmový klub zně počasí se tak promítání bude
promítat v parku u „Ferdinandky“ po celé léto. Občerstvení bude zajištěno v přilehlé kolonádě, kde
místní spolekprogram,
švihák z.s. připravuje
improvizovanou
bar v rámci festivalu
(Kulturně
moci apřesunout
do KOK
sucha
a popřipravil
složený
pře- kavárnu
ozdravná kúra). V případě nepřízně počasí se tak promítání bude moci přesunout do sucha
hodlí levého křídla Kolonády.
vážně
tuzemských
a pohodlí z
levého
křídla Kolonády. komedií.
Jakub Vohnout
Novinkou
je nafukovací plátno
Autor: Jakub Vohnout

CHTÍT nebo MUSET?

PROGRAM:
úterý, 30. června
Vlastníci (Komedie / Drama Česko, 2019, 97 min)
Film popisuje schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Vlastníci mají různé představy,
co s domem udělat.
úterý, 7 července
Problémy prvního světa (Komedie / Povídkový Česko / Izrael, 2019, 70 min)
+ beseda s režiséry filmu
Starosti života v bohaté, průmyslově rozvinuté společnosti, nad kterými by obyvatelé třetího světa
jen obraceli oči v sloup.
úterý, 14. července
Poslední aristokratka (Komedie Česko / Slovensko, 2019, 110 min)
Adaptace části prvního dílu stejnojmenné humoristické knihy od Evžena Bočka.
úterý, 21. července
Falešně (Komedie / Drama Dánsko, 2019, 89 min)
Investiční bankéř Markus založil svoji úspěšnou kariéru na bezohlednosti. Machinace nakonec
finančního žraloka dostanou za mříže.

úterý, 28. července
Přes prsty (Komedie / Romantický / Sportovní Česko / Slovensko, 2019, 101 min)
Romantická komedie z prostředí plážového volejbalu.
úterý, 4. srpna
Daleko od Reykjavíku (Drama / Komedie Island / Dánsko / Německo / Francie, 2019, 92 min)
Tvrdohlavá Inge se vydává do boje se zkorumpovaným farmářským družstvem, které ji přivedlo
na mizinu.
úterý, 11. srpna
Národní třída (Drama Česko / Německo, 2019, 91 min)
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje
dramatický příběh s černým humorem.
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Je naprosto přirozené, že když někdo něco MUSÍ, tak se mu do toho
vůbec nechce, anebo to vůbec
neudělá. Má pro to sto a jeden
důvod, proč to nejde. Když však
něco chceme, tak toho docílíme
za každou cenu a cestu k cíli si
vždycky najdeme. A to byl i náš
případ. Nouzový stav a koronavirus pozastavil na chvíli život a jeho
běh. A také náš projekt „Společně
do školy“ (projekt pro děti z mateřských škol, který měl za cíl seznámit je s činnostmi důležitými
pro vstup do školy). Projekt je to
již osvědčený a v letošním roce se
navýšil o více než třicet dětí. Byl
odstartován 2. 3. 2020, ale stačil
se uskutečnit pouze ze třetiny. Pak
došlo k nucenému pozastavení.
Zapojilo se do něj více než 20 pedagogů, speciální pedagogové

a všichni pracovníci MAP „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, mateřské školy a především hlavní aktéři – děti se svými rodiči. Těch bylo
téměř sedmdesát. Pracovnice MAP
společně s aktivními pedagogy se
nevzdávají a vymysleli způsob, jak
tento projekt (trochu jinak) dokončit. CHTĚLO SE!
Vznikl nápad a ten bude realizován.
V průběhu hlavních prázdnin se
uskuteční dva příměstské tábory
pro přihlášené účastníky a tak bude
možné aktivitu dokončit. Tábory
se budou konat od 20. 7. 2020 do
24. 7. 2020 a od 17. 8. 2020 do 21. 8.
2020. Oba proběhnou v prostorách
ZŠ Drmoul. A jestli budou všechny
strany spokojené? My doufáme, že
ano a CHCEME pro to vše vykonat.
Tak držte palce!
Mgr. Jana Čížková
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ZÁPAS

celostátní turnaj
Ve dnech 9. - 13. 6. 2020 se
v areálu tenisového klubu TCF
SCHICHT Mariánské Lázně konal
celostátní turnaj mladších žákyň
nejvyšší kategorie "A" za účasti
nejlepších hráček z celé ČR. Turnaj byl plně obsazen. Hlavního
turnaje se zúčastnilo 32 hráček
a dalších 16 bojovalo o 4 volná
místa v hlavním turnaji. Počasí
organizátorům příliš nepřálo, ale
to rozhodně neubralo na atraktivitě utkání. Do finálového zápasu

se probojovala nasazená jednička Alena Kovačková (TK Sparta
Praha) a dvojka Eliška Forejtková
(TK Slavia Plzeň) - favoritky turnaje. Finále lépe zvládla hráčka
Plzeňské Slavie, Eliška Forejtková, která zvítězila ve 3 setech.
Orgánizátoři Stanislav Česal
a Tomáš Marzy za domácí klub
tímto děkuji partnerům akce
v čele s Městem Mariánské Lázně
a Novou Karnou.
Tomáš Marzy

V sobotu 6. června 2020 se členové Klubu českých turistů Mar. Lázně zúčastnili první turistické akce
po rozvolnění vládních opatření.
Naši turističtí kolegové v Bečově nad
Teplou pořádali 44. ročník pochodu
„Z Bečova za minerálními prameny“
a my jsme se rozhodli je svou účastí podpořit. Počasí nás neodradilo
a na startu si každý mohl vybrat
z tras o délce 5, 15,25,35,50 km
nebo cyklotrasu. Všechny trasy vedly nádhernou svěží přírodou kolem
historického města.
Cíl pochodu byl ve vyhlášené botanické zahradě v Bečově, kde každý

obdržel diplom za svůj výkon, suvenýr a občerstvení a také si mohl
zdarma prohlédnout zahradu. Zároveň jsme si připomněli památný
den - 11. červen 1888, kdy byl založen Klub českých turistů v Praze
v čele s Vojtou Náprstkem a také letošní 30. výročí od znovuobnovení
činnosti KČT v roce 1990.
Zveme Vás také na další turistické
akce v červnu:
20. 6. 2020 – KV 50 Karlovarský
letní slunovrat (49. ročník)
20.6.2020 – Turistický den u Bismarckovy rozhledny (15. ročník)
Milena Kafková

ZÁPASNÍK HEJPLÍK JE LEGENDOU I V KŘÍŽOVKÁCH
Pokud se někdo věnuje sportu
opravdu vážně a naplno, úspěchy
se v průběhu let většinou dostaví. Své by o tom mohla vyprávět
zápasnická legenda František
Hejplík z Mariánských Lázní, jež
zanedlouho oslaví životní jubileum, a to pětasedmdesátiny.
Tento stříbrský rodák, jenž začínal na žíněnce už jako desetiletý,
zažil se sportem snad všechno.
Nebyly to ale jen zdary, i když
těch bylo určitě víc.
V nejlepších letech zápasil postupně za prvoligové oddíly
Spartak Plzeň, Dukla Hodonín,
Dukla Litoměřice a Lokomotiva
Plzeň. Byl i členem reprezentačního výběru. V letech
1970-74 trénoval Duklu Stříbro
v I. lize.
V roce 1998 stál u zrodu zápasnického oddílu v Mariánských
Lázních, který ještě před pár lety
vedl, než předal trenérské i funkcionářské žezlo mladším následovníkům. Za tu dobu vychoval
řadu zápasníků, kteří získali
na M ČR více jak dvacet mistrovských medailí.

TURISTÉ v BEČOVĚ

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

Několikrát startoval také na veteránských mistrovstvích světa.
Že byli jeho svěřenci nejednou
mezi vyhlášenými sportovci města, chebského regionu
nebo Karlovarského kraje, je
logické. On sám byl na těchto
akcích oceněn jako sportovní
a trenérská legenda. Jeho jméno se skví také v Síni slávy Českého svazu zápasu.
Co se ale jen tak někomu asi nepřihodí, je skutečnost, že se dostal i do křížovek. Bylo to pro něj
opravdu překvapení, když mu
před časem někdo z jeho známých přinesl luštitelský magazín, kde se v jedné křížovce pod
legendou „náš bývalý zápasník“
skrývalo jméno Hejplík.
„Dosud se v křížovkách, co se
týká občanů Mariánských Lázní,
objevovalo pouze příjmení spisovatele Párala, který bydlí shodou
okolností ve stejném domě jako
já, byť v jiném vchodu. Musím
říct, že si považuji, že jsem se
ocitnul v takové společnosti,“ poznamenává s úsměvem Hejplík,
který si v současnosti užívá sportovního důchodu.
Josef Milota
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@muml.cz
www.muml.cz
www.marianskelazne.cz

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
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
1 Strana

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 5, číslo 7; Evidováno pod MK ČR 22342
Periodický tisk územního samosprávného celku
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: AZUS Březová, s. r. o.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 7. 2020; Uzávěrka inzerce: 15. 7. 2020
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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