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JEDEN STAROSTA SE LOUČÍ A DRUHÝ SE PŘEDSTAVUJE
Vážení spoluobčané,
dne 20. 10. 2022
proběhla ustanovující schůze
zastupitelstva
města Mariánské Lázně pro
volební období 2022–2026.
Na něm došlo
k volbě nového vedení města včetně
samotného starosty. Tím se stal pan
Martin Hurajčík. Z toho plyne, že pro
mě, jakožto končícího starostu, je
tento listopadový úvodník roku 2022
minimálně na nějakou dobu posledním. Využívám tedy této příležitosti,
abych poděkoval všem, kteří spolu
se mnou o naše krásné město v těch
posledních letech pečovali. Ať už se
jedná o kolegy Piráty, koaliční partnery, úředníky MěÚ nebo ředitele

Vážení a milí
čtenáři,
v září proběhly komunální
volby do zas t upi t el s t v a
Mariánsk ých
Lázní. Děkuji
všem,
kteří
k
volebním
urnám dorazili, a všem, kteří nám dali do dalšího volebního období důvěru.
Je to pro nás nejlepší ocenění
naší práce a zároveň závazek
do budoucna. Těším se na spolupráci se všemi, kteří mají zájem
o Mariánské Lázně a jejich rozvoj. Přejme si, ať se nám společně podaří posunout Mariánské
Lázně vpřed. Jsme připraveni
komunikovat s občany Mariánských Lázní a jejich přání a po-

a zaměstnance městských příspěvkových organizací, všem patří velký
dík za to, že se nám společně podařilo
prokousat se velmi těžkým obdobím
Covidu. Nebylo to vůbec lehké a město počítalo velké ztráty. Přesto se nám
povedlo udržet dobré tempo v investicích a do rozpočtu pravidelně odvádět přebytky a tvořit rezervy. Město
odevzdáváme v dobré kondici a bude
záležet na novém vedení, jak s penězi, které jsme během posledních 8 let
jako Piráti naspořili, bude v dalším
období nakládat.
Tento úvodník je mimořádný a je
jakýmsi předělem, proto ho píšou
2 starostové – končící a začínající.
A právě tomu začínajícímu teď předávám slovo…

Ing. Martin Kalina,
městský zastupitel

střehy promítat do projektů
a plánů. Rád bych poděkoval minulému vedení města za jejich
práci, jistě budeme na některé
myšlenky navazovat a pokračovat v již započatých projektech.
Nečeká nás, s ohledem na energetickou situaci, zdražování, vysokou in laci, lehké období, ale
věřím, že ho společnými silami
zvládneme a Mariánské Lázně
se budou rozvíjet a vzkvétat.
Přeji krásný podzim a těším se
na osobní setkání.

Martin Hurajčík
Váš starosta
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RADNICE
ré. Chtěl jsem také ministry
seznámit s masivní inanční
podporou regionů ze spolkového i saského rozpočtu. Zatímco jenom do saských uhelných regionů přišlo úhrnem
v přepočtu více než 150 miliard korun z německých národních peněz, transformace
ve třech krajích ČR si musí vystačit pouze se 40 miliardami
korun z evropského Fondu
spravedlivé transformace,
který je hlavním a v podstatě
jediným inančním zdrojem.
Našemu kraji z těchto peněz
připadne jen přes 6 miliard.
V Sasku tento evropský fond
považují pouze za vhodný
doplňkový zdroj inancování.
České vlády, na rozdíl od německých, nedávaly a nedávají
na transformaci téměř nic.
Stejně jako u nás i v Sasku
chybí v poškozených regionech mladí, kvali ikovaní
lidé, kteří jsou klíčovým
motorem pro rozvoj a prosperitu. Aby tu zůstávali, je
třeba zajistit jim dobrá pracovní místa, bydlení, vzdělání pro jejich děti a atraktivní prostředí.
V Sasku se proto snaží přitáhnout do Lužického a Středoně-

PAMÁTKA ZESNULÝCH TZV.
DUŠIČKY – POZOR SI DEJTE NEJEN
NA SILNICÍCH
Letošní Památka zesnulých,
tzv. dušičky, připadají na středu 2. listopadu. Lidé v tomto
období navštěvují své blízké,
kteří již bohužel nejsou mezi
námi, na místech posledního
odpočinku. Zde panuje v těchto dnech větší kumulace
osob, přičemž někteří z nich
na místo přijíždějí motorovými vozidly.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje by rádi varovali občany, aby si při návštěvě hřbitovů či dalších pietních míst
dávali pozor na své osobní
věci, a zejména aby nenechávali cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony či
kabelky a další příruční zavazadla, ve svých vozidlech.
Auto opravdu není trezor
a k vykradení Vašeho vozu
stačí zkušeným pachatelům
této trestné činnosti, jen

malý okamžik k tomu, aby
se do vozidla vloupali a Vaše
osobní věci odcizili. Policisté
v těchto dnech zaměří výkon
své služby právě do těchto inkriminovaných míst.
V okolí hřbitovů a pietních
míst se mohou tvořit kolony
vozidel a problém můžete
mít i s parkováním. Proto
dobře zvažte čas a dobu návštěvy těchto míst.
Listopad je také spojený
s pochmurným sychravým
počasím, které většinou tento měsíc provází. Začíná se
brzy stmívat a stále častěji se
setkáváme s mlhami či s deštěm. I přesto však nesmíme
zapomínat na svou bezpečnost a bezpečnost našich
blízkých a tomuto počasí přizpůsobit i jízdu za volantem.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
11. 10. 2022

Miroslav Balatka, senátor,
www.miroslavbalatka.cz

NÁTĚR DŘEVĚNÝCH OKEN
A OKENNÍCH RÁMŮ NA BUDOVĚ
MĚSTSKÉHO MUZEA
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TRANSFORMACE V SENÁTU

Jedním ze zcela zásadních
témat našeho regionu a také
mým je transformace. Proto
před dvěma lety vznikl senátní Podvýbor pro regiony
v transformaci, kde se problémům našich nejen těžbou
poškozených krajů systematicky věnujeme a snažíme se

meckého revíru investory nabízející práci s vyšší přidanou
hodnotou místo montoven.
Budují se tu velká vědecká
centra, dopravní infrastruktura pro spojení s metropolemi Berlínem a Lipskem.
Z centra se přesouvají některé
z úřadů. Probíhá spolupráce
s vysokými školami, je tu snaha s mladými lidmi komunikovat a vtáhnout je do procesu přeměny regionů.
Ne vše se tu daří. I tady mají
problém například s dlouhotrvajícím procesem schválení
transformačních projektů.
Projekty přicházejí z komunální úrovně a poté je čeká
dlouhé schvalování, což si
žádá mnoho času a energie.
Témat a zajímavých oblastí
bylo na kulatém stole představeno mnoho a do tohoto
příspěvku se všechna nevejdou. Se závěry kulatého stolu budeme jednat s ministerstvy o vyšší podpoře našich
regionů, tak nám držte palce.

dostat tato témata na celorepublikovou úroveň, což není
vždy jednoduché. Prostě z pohledu třeba Prahy, Brna nebo
Pardubic není transformace
nebo vyloučené lokality úplně
důležité téma, ale například
státní rozpočet nebo parlament máme společný.
V září jsme s naším podvýborem a podvýborem poslaneckým zorganizovali na půdě
Senátu za účasti dvou ministrů vlády, zástupců ministerstev, krajů, senátorů a poslanců kulatý stůl s názvem
Saská cesta transformace.
Prezentovali se a na dotazy
tu odpovídali zástupci saských ministerstev.
V Sasku už transformace probíhá přes dvacet let a je vždy
dobré nahlédnout na to, jak to
dělali a dělají jinde, vyvarovat
se chyb a použít to, co je dob-

starého sklenářského kytu
a nově přetmeleny. K opravě
rámů z ulice musela být použita vysokozdvižná plošina.
Celkové náklady na projekt
byly 296.784 Kč, práce proMěsto Mariánské Lázně ob- vedla irma Josef Brichzin
drželo dotaci z programu Mariánské
Lázně,
IČO:
Karlovarského kraje urče- 16710045.
ného na obnovu památek
ve výši 100.000 Kč na náwww.kr-karlovarsky.cz
těr oken a dřevěných rámů
na budově Městského muzea.
V rámci realizace projektu
byla odstraněna stará barva
a všechna okna včetně rámů
byla následně obroušena.
Poté byla třikrát natřena
sedláckou barvou Sokrates,
odstínem č. 0605 – světlá slonová kost. Veškeré skleněné
výplně byly zbaveny zbytků
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OBČANÉ

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

pod vedením paní Prouskové jsme 6. 10. 2022 opékali vuřty na Prelátu, také
tradice kterou každým rokem opakujeme.
13. 10. jsme navštívili zajímavou výstavu v muzeu
s názvem „Slavní návštěvníci Mariánských Lázní“.
Výstava se nám velmi líbila
a nadšeni atmosférou jsme
se prošli lesem, který zářil
barvami podzimu.
20. 10. jsme se zúčastnili
v městské knihovně kurzu
„Jak na chytrý telefon“.
A kulturu také nemůžeme
opomenout.
Divadlo J. K. Tyla v Plzni nás

nákazy onemocnění Covid-19
probíhalo, je nejbezpečnější
udělat vše pro to se tomuto
onemocnění vyhnout.
K dispozici je vakcína irmy
P izer. Aplikovány jsou jak
posilující dávky, tak je zahájeno očkování u dosud neočkovaných klientů. Lze naočkovat i novou modi ikovanou
vakcínou – P izer Comirnaty/
Vážení spoluobčané,
v Nemocnici Mariánské Láz- Omicron BA 4/5, která je urně, s. r. o., provádíme očková- čena pro dospělé, kteří mají
ní proti onemocnění Covid-19. nárok na 3. a 4. dávku.
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k ome- PROVOZNÍ DOBA
zení vzniku a šíření nákazy OČKOVACÍHO MÍSTA:
v populaci. Očkování slouží PONDĚLÍ 8:00–12:00
k ochraně před nákazou, ze- PÁTEK 8:00–12:00
jména před jejím závažným
průběhem s možnými kom- Objednávat se můžete na teplikacemi a déletrvajícími ná- lefonním čísle 778 768 682
sledky. Jelikož nelze předem v pondělí–pátek od 9:00–13:30.
odhadnout, jak by v případě

Za ZO seniorů Mariánské
Lázně
Marie Kozlová

PRODEJNOU ROKU JE JYSK
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
V pondělí 26. září se uskutečnilo předávání cen JYSKu. Výhru pro nejlepší
prodejnu roku si převzal
obchod JYSK Mariánské
Lázně. Mezi hosty slavnostního večera byli i zástupci Českého paralympijského výboru.

přátelskou atmosféru a je
součástí rozvoje zaměstnanců. Výsledkem je lepší
úroveň všech a samozřejmě
i jedinečný pocit vítězství
a odměna pro nejlepší,“ říká
Peter Brányik, generální ředitel pro JYSK Česká republika a Slovensko.

Společnost JYSK každoročně vyhlašuje interní soutěž,
v rámci které se během celého roku porovnávají výsledky jednotlivých prodejen
a týmů. Po ukončení inančního roku se na slavnostním
setkání všech manažerů
prodejen oceňují ti nejlepší.

Setkání všech manažerů
prodejen JYSK z České republiky a Slovenska a zástupců managementu společnosti se konalo v Brně.
Bohatý celodenní program
byl završený slavnostním
večerem spojeným s předáváním cen. Ocenění za nejlepší prodejnu roku v České
republice si převzala Petra
Tuková, vedoucí prodejny v Mariánských Lázních,
od předsedy Českého paralympijského výboru, Zbyňka Sýkory.

„Odhodlání a vůli překonávat překážky prokazují naši
manažeři při své každodenní práci. Soutěž je podporou jejich přirozené snahy
a dobří soupeři jsou jejich
motivací. Interní soutěž má

A TAK SI TADY ŽIJEME …
Počasí nám moc radosti nedělá, ale nám v našem klubu
seniorů se daří. Prožíváme
příjemné zážitky o které se
rádi s Vámi podělíme.
Začneme zvesela.
Den seniorů 1. 10. 2022 v hotelu Cristal se nám velmi
vydařil. Celkové hodnocení
práce našich členů v komisích přečetl předseda naší
organizace pan Karel Lokajíček. Za přítomnosti hostů

27. 10. 2022 přivítá na představení „Postřižiny“.
Vycházky do přírody, plavání, bowling a různé hry jsou
denně na programu .
Také advokátní poradna
JUDr. Veselého je otevřena
pro vás v Ušovicích u Luny.
Přibylo nám 12 nových členů
které tímto vítáme mezi nás.
Stále se u nás něco děje,
a tak Vám, kteří se cítíte
osamělí, nabízíme, přijďte
mezi nás, s námi se žije lépe.

jsme ocenili vystoupení malých umělců ZUŠ F. Chopina
pod vedením paní učitelky
Niklové. Za jejich přednes
velký dík. Také dvojice společenských tanců Hany Hejlkové a Zbyňka Nováka nám
připomněla naše mládí a nálada se zvedla o 50 %. Obsluha zaměstnanců hotelu
vzorná. Odcházeli jsme plni
elánu do další práce.
S naší turistickou komisí
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KULTURA

150 LET ŽELEZNICE
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
V tomto příspěvku bych se
zmínil, dle mého názoru,
o naší nejkrásnější regionální železniční trati Mariánské
Lázně – Karlovy Vary. Tuto
trať dokonce zařadil prestižní
britský server The Guardien
mezi 10 nejhezčích železničních tratí starého kontinentu.
Prosazení záměru nebylo nikterak jednoduché. Plných
třicet let probíhala jednání
o udělení koncese, o inanční
účasti a nakonec i o samotném trasování. Podle původního projektu vedla trať
centrem Mariánských Lázní
směrem k Lesnímu prameni,
odtud se stáčela ke Křížovému prameni a dále přes obce
Zádub, Rájov, Sítiny do Mnichova, odkud pokračovala
do údolí říčky Teplé. Díky
prozíravosti tehdejšího mariánskolázeňského starosty
Dr. Herziga, který chtěl ušetřit lázně ruchu železnice, a též
díky zájmům Tepelského kláštera, které prosazoval tehdejší opat Alfred Clementso, byla
trasa upravena přes Úšovice
a tunelem pod vrchem Hůrka vystoupala na Tepelskou
vrchovinu a dále přes Teplou
a Poutnov do původní trasy.
Tepelský klášter, jako hlavní partner stavby, se na ní
i významně inančně podílel
a jeho zástupci správně uvažovali o výhodnosti železnice
pro klášter i celý zdejší kraj.
Základní kámen této trati byl
položen v Teplé dne 5. prosince 1895 a za tři roky, dne 17.
prosince 1898, byl slavnostně
zahájen provoz. Mimořádně
technicky náročnou stavbu
řídily Rakouské státní dráhy a podílely se na ní čtyři
stavební
irmy (Tampier,
Václav Marek, Emilio Faletti
a Emanuel Rubritius). Celkem
zde pracovalo 1400 dělníků,
z nichž polovina náležela italské irmě Faletti, která zde

prováděla především ražení
tunelů a odstřel skal. Celková délka tratě činí 53,3 km.
Vzhledem k horskému charakteru (stoupání dosahuje
až 26 promile) je zde 7 tunelů (nejdelší bečovský měří
248 m) a 20 mostů a viaduktů. Brzy po zahájení provozu se tato trať stala druhou
nejrentabilnější v celém Rakousko–Uhersku. Jízdní řád
z roku 1900 nabízel i 3 páry
rychlíků a v sezóně dokonce
i přímé spojení Vídeň – Karlovy Vary se zastávkami pouze
v Českých Budějovicích, Plzni
a Mariánských Lázních. Mimořádně zajímavou událostí
se dne 17. srpna 1904 stala
jízda dvorního vlaku s císařem Františkem Josefem I.,
kdy panovník v rámci legendárního setkání s anglickým
králem Edwardem VII. v Mariánských Lázních na jeden
den navštívil i Karlovy Vary.
Bohužel ve druhé polovině
třicátých let byl zrušen provoz rychlíků a trať dostává lokální charakter. V roce
1946 zde sice bylo obnoveno
rychlíkové spojení, ale trvá
pouze 4 roky. V roce 1951 zde
dokonce jezdily i přímé vozy
z/do Moskvy a Bratislavy.
Za zmínku snad ještě stojí, že
v 70. letech minulého století
zde v sobotu jezdil pro rekreanty ROH motorový rychlík
M. Lázně – Chomutov.
Nelze opomenout i nerealizované projekty související s touto tratí. Především
prodloužení z M. Lázní přes
Tři Sekery a Mähring do Tirschenreuthu, dále odbočnou
trať z Vlkovic přes Prameny
do Sokolova a konečně dodneška podporované 12 km
prodloužení tratě z Bezdružic
do Teplé. Všechny tyto záměry zhatila 1. světová válka.

OJEDINĚLÝ PŘÍBĚH RYTÍŘE
ZE ZÁMKU TRPÍSTY (ANEB
KOMUNISTŮM NAVZDORY)
Jedinečnou prohlídku jinak nepřístupného zámku Trpísty nedaleko
Stříbra jsem si nedávno nemohl
nechat ujít, už pro onu nedostupnost a avizované vystavení předmětů z majetku posledních šlechtických majitelů. Aristokracií se
již léta zabývám a o v ČR kuriózním, protože kupodivu kladném,
vyřízení restituce rytíře R. Kubinzkého (považme v nejtužších
50. letech komunismu!) od ONV
Stříbro jsem totiž psal již ve své
knížce Komunistická perzekuce
šlechty (Baset,2004), a proto jsem
na tomto „ dni otevřených dveří“
nemohl chybět. Stejný nápad ten
den měly stovky lidí a zde viděné
a slyšené nejen mne velmi potěšilo. Architektonicky barokní perla,
kulturní památka nadregionálního významu, si své vytrpěla jak
od JZD, tak od působení dětského
domova i porevoluční neúdržby
objektu. Bohužel jejich smutné, až
tristní následky jsme mohli vidět
všichni, avšak naštěstí také v posledních letech úžasnou postupnou proměnu a záchranu z ruin
s dřevomorkou a propadlými
stropy opět ve skvost. Za ní stojí
noví kupci a dnešní majitelé Panství Trpísty, s. r. o,. kteří úspěšně
a obdivuhodně vdechují zámku
a přilehlému anglickému parku
opět jeho zašlou slávu. Po letech
zanedbávání a rozkladu se pod rukama rodiny a restaurátorů rodí

Vladimír Omelka
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fascinující pokračování dřívějšího vzhledu stavby – turisticky už
nyní velmi atraktivní. Nechť se
jejich záslužnému konání i nadále
daří a obnově krásného venkovského sídla přeji, spolu s ostatními
návštěvníky prohlídky a všemi
příznivci revitalizace, hojnost dotací, i naopak co nejmenší řehtání
úřední byrokratické kobyly a nepřejícnosti…
Co mne zde však doslova dostalo, byly ony potomky mimořádně
zapůjčené vystavené rodinné exponáty, doklady a další předměty.
Jedinečné nástolce a jídelní sady,
osobní soubor dámských toaletních potřeb, erby, porcelán a desítky unikátních fotogra ií dobových
i současných. Naprosto neuvěřitelným a zcela novým poznatkem
však pro mne bylo z vystaveného
diplomu zjištění, že inženýr Rudolf
Kubinzky zůstal v ČR i přes záhy
si režimem uvědomělý přehmat
a paradoxní právní renonc, kdy
mu po válce Trpísty nejdříve navrátili, ovšem zase rychle ukradli
a ihned zpět vyvlastnili. Na onom
diplomu mu Státní lesy Plzeň, závod Teplá, vyslovují v roce 1972(!)
při jeho 90. narozeninách poděkování za vzornou práci, kdy se celou
tu dobu nezlomený staral a pečoval i o své bývalé lesní pozemky
a majetek. Dozvěděl jsem se, že
celou dobu žil v Mariánských Lázních, kde je i pochován, dopátral se
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jeho hrobu a já tak dostal příležitost s úctou zapálit svíčku a poklonit se jeho osobnosti a odkazu.
Začal jsem se samozřejmě i pídit
po oněch jeho potomcích, žijících
většinou v Rakousku, kam celá
rodina odešla. Ozval se mi dokonce i Rudolfův vnuk, který laskavě
souhlasil i se setkáním k jejich
poválečným osudům a ústrkům
modré krve za této vrstvě nepřejícího komunismu.
Při našem tříhodinovém příjemném rozhovoru jsem si mnohé
ujasnil. Že dědeček Rudolf dojížděl do práce do Teplé každý den
vlakem, že je komunisté nechali
bydlet v rodinné vile, protože ta
nepatřila jemu, ale rodině jeho
manželky Marie; že dům záměrně
neopravovali, žili skromně, v tichosti, nevýstředně, nezavdávali
režimu žádnou příčinu ke střetům, dokonce že měli určenu jednu
jednoduchou místnost, kam směli
cizí, a jinam nikoho nepouštěli.
Zkrátka s komunisty se snažili nepřicházet nijak do styku a neprovokovat. Přesto jim vilu mocipáni
a sousední hotely proměněné

na rekreační ROH zařízení, kde se
střídali pracující, velmi záviděli,
avšak neudržovaný dům s padající omítkou a protékající střechou
jim zázrakem zůstal. Naschválem
strany byl např. silničáři zvýšený
vjezd do garáže u vily, který znemožnil přístup do ní. Se zbytkem
rodiny, žijícím v imperialistické
cizině, se navštěvovat nepovolili,
a to ani na pohřby a poslední rozloučení; korespondenci jim cenzurovali. V normalizačním Československu mohli jen zpovzdálí
(při návštěvách hrobu rodičů)
sledovat rabování, úpadek a devastaci v Trpístech. Znepříjemňování a dalšího pronásledování
od Státní tajné policie, Veřejné
bezpečnosti a tehdejších komunistických místních pohlavárů byli
však, až na výjimky (např. na tu
dobu vysokou pokutu 60.000,- Kč,
kterou Rudolf dostal za údajné nesrovnalosti se dřevem a dlouho ji
splácel i rozprodejem osobních
věcí) oproti vyšší šlechtě celkem
ušetřeni. Tehdy mladí z rodu by
studovat stejně nemohli, a proto
Rudolf raději v osmnácti letech

emigroval za příbuznými.
Samostatnou kapitolou jsou i osudy Rudolfova mladšího bratra Albrechta, kdy spolu vyrůstali v Trpístech a který získal predikát von
Hohenkubin. Byl tajným papežským komořím, papež mu v pouhých 27 letech udělil dědičný titul
papežského markýze (povýšení
z rytíře na markýze je zcela mimořádné). Byl historikem, genealogem a uznávaným numismatikem,
zemřel svobodný, tři roky před
bratrem ve Vídni. Od roku 1913
žil v užívání titulů benevolentním
Švýcarsku, v roce 1916 mu udělilo
občanství Španělsko, kde mu král
Alfons XIII. v r. 1917 přiznal titul
markýze. A právě král Alfons byl
i vzácnou návštěvou rodinné vily
v Mariánských Lázních, která tehdy jistě nebyla tak omšelá.
Pokorný a se svým osudem smířený Rudolf Kubinzky, ač mu byly
zkon iskovány majetky (do velkostatku Trpísty /Trpist/ patřil
i zámek Slavice /Mariafels/, statek
Třebel /Triebl/ se známým zámeckým pivovarem Vlkovar /Wolfsberg/ podle nedaleké Vlčí hory,

5

stovky hektarů pozemků, lesy
a další) zůstal až do své smrti nad
věcí. Nikterak zahořklý a nedráždící, ač ho nacistická diktatura vyhnala do Velké Británie, vzala mu
roku 1942 v koncentračním táboře
Oranienburg umučeného syna a ta
následující komunistická všechny
ostatní svobody. Ve svém okolí byl
oblíben, až do konce života obdivuhodně silný vůči nástrahám osudu
v hrůzné době, která už je naštěstí
jednou provždy v nenávratnu. Čest
tomuto velkému člověku!
Mgr. Pavel Vaculík,
28. 9. 2022,
v den sv. Václava, K. Vary
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ÚŽASNÝ
17. MARIÁNSKÝ PODZIM
Třetí víkend v září patřil
po dvouleté přestávce Mariánskému podzimu. Folklorní festival uvedl bohatý
program se stovkou účinkujících, doslova roztančil
kolonádu a potěšil klienty
domova pro seniory. Akce se
konala za inanční podpory
města Mariánské Lázně.
Folklorní soubor Marjánek
připravil festival ve spolupráci s městem Mariánské
Lázně. Náročné přípravy se
pořadatelům vyplatily. Marjánku se podařilo oslovit
vynikající folklorní skupiny,
a díky tomu uspořádat bohatý program v ulicích města,
Městském divadle, na kolonádě a v kavárně v Lesním
mlýně. Festivalu se zúčastnila desítka folklorních
souborů, mimo jiné z Kapverdských ostrovů, Slovenska a Česka. Z Mariánských
Lázní se představily soubory Rozmarýnek a pořádající
soubor Marjánek.
Festival byl zahájen za temperamentního doprovodu
slovenského souboru Raslavičanik ve Ville Patriot, kdy
se koštovala prvotřídní moravská vína. Páteční odpole-

dne patřilo procházce dudáků, která vzbudila velkou
pozornost u přihlížejících.
V pomalém tempu obešli
kolonádu a městské parky.
V příjemném duchu kolonádních koncertů v kulisách kolonády a tradičního jarmarku se pokračovalo i v sobotu
a v neděli. Velkým pozdvižením se stalo vystoupení
hudebníků souboru Bowtuquinhas z Kapverdských
ostrovů, kdy se část publika promíchala s hudebníky
a za zvuků bubnů se tančilo
nejen na pódiu, ale i mezi
davy diváků. Krásnou perličkou na dortu se stalo vystoupení moravské skupiny
Kalina v Lesním mlýně.
Vrcholem festivalu bylo již
tradičně páteční „Roztančené divadlo“. Během krátkých
vystoupení se představily
soubory s tím nejlepším ze
svého repertoáru.
Nedělní dopoledne patřilo
městské snídani na kolonádě a pomalému loučení. Všemu je jednou konec a čtyři
dny Mariánského podzimu
byly rychle minulostí. Nezbývá nic jiného než se těšit
na další rok.

LISTOPAD
DATUM

15:00

17:00

(pokud není uvedeno jinak)

(pokud není uvedeno jinak)

Adam Ondra:
Posunout hranice
Princ Mamánek

3. 11.
4. 11.

19:30

PSH Nekonečný příběh
Hranice lásky

Princ Mamánek

Hranice lásky

Ennio

Top Gun: Maverick

8. 11.

Za vším hledej ženu

Ďáblova kořist

9. 11.

Za vším hledej ženu

10. 11.

Šoumen krokodýl

11. 11.

Šoumen krokodýl

Ďáblova kořist
Black Panther:
Wakanda nechť žije (titulky)
Black Panther:
Wakanda nechť žije (titulky)
Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)

5. 11.

16:30

6. 11.
7. 11.

16:00 Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
16:00 Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)

12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.

Za vším hledej ženu

16. 11.

Za vším hledej ženu

17. 11.

Websterovi ve filmu

18. 11.
19. 11.
20. 11.

Princ Mamánek

Princezna zakletá v čase 2
16:00 Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
16:00 Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Princezna zakletá v čase 2

Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Grand Prix
Grand Prix
Grand Prix
JFK návrat: Za zrcadlem

21. 11.

Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Grand Prix

22. 11.

Grand Prix

23. 11.

Grand Prix

24. 11.

Vánoční příběh

25. 11.

Vánoční příběh
16:00 Black Panther:
Wakanda nechť žije (česky)
Princezna zakletá v čase 2

Vánoční příběh

Vánoční příběh

Grand Prix

26. 11.
27. 11. 14:30 Divnosvět

Grand Prix
Vánoční příběh

28. 11.
29. 11.

Vánoční příběh

Grand Prix

15:00

17:00

(pokud není uvedeno jinak)

(pokud není uvedeno jinak)

19:30

30. 11.
DATUM

11/2022

2D

3D

On-line zakoupení a rezervace vstupenek na www.kinoslavia.cz
Pokladna kina otevřena každý promítací den hodinu před prvním představením.
Změna programu vyhrazena.
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DUŠIČKOVÁ PROHLÍDKA
Ve čtvrtek 3. listopadu uctíme
Památku zesnulých v Mariánských Lázních návštěvou
městského hřbitova v rámci
Dušičkové prohlídky. Pojďte
se dozvědět informace o zlaté
éře Mariánských Lázní a společně zapálit svíčky na opuštěných hrobech.
S nápadem navštívit městský hřbitov přišla paní architektka Ludmila Míková,
která zároveň prohlídku
povede. Městský hřbitov
skrývá mnoho historických
informací o městě, hotelech
a místních rodinách. Jsou zde
dochovány architektonicky
cenné náhrobky lékařů, starostů, stavitelů, hoteliérů,
od Václava Skalníka až po Josefa Schaffera.
Zajímavá pro návštěvníky města může být hrobka
Caspara Otta, bývalého majitele Grandhotelu Ott (Paci ik). Hoteliér Caspar Ott,
úspěšný zakladatel hotelů
Monty, Paci ik a Opera, byl
členem městské rady a kolegia městského zastupitelstva
a spoluzakladatelem malého městského muzea. V roce
1885 rovněž zřídil kavárnu Egerlander. V nekrologu
městské zastupitelstvo uvádělo, že jeho jméno je úzce
spojeno s největším rozkvětem Mariánských Lázní.
Nalezneme zde i náhrobek
hoteliéra Ferdinanda Kriegelsteinze Šternfelda, který

nechal v roce 1819 postavit
hotel Hvězda.
Další z pamětihodností hřbitova je náhrobek rodiny Bremů. Karel Brem v roce 1818
otevřel lékárnu ve Starých
lázních a stal se prvním městským lékárníkem. Pochován
byl v rodinné hrobce na hřbitově v roce 1845.
Za návštěvu rovněž stojí
hrobka Josefa Franka, slavného lékaře a propagátora lázní, který v roce 1868 napsal
oslavný list k 50. výročí Mariánských Lázní. Byl majitelem
domu Frank Haus na Goethově náměstí.
Nesmíme zapomenout ani
na slavného zahradníka a starostu města Václava Skalníka,
který založil lázeňský park,
vysadil stromy a opravil potoky. Na hřbitově nalezneme
jeho hrob, který byl umělecky
upraven roku 1960.
Náhrobky odkazují na bohatou historii lázeňského
města a jsou připomínkou
osobností, které Mariánské
Lázně vybudovaly.
Prohlídku pořádá Turistické informační centrum,
vstupenky lze zakoupit v infocentru (Poštovní 117/60)
nebo na webu www.marianskelazne.cz v kalendáři
akcí. Sraz je v 15:00 hod.
před infocentrem.

MUZEUM NABÍDNE SPECIÁLNÍ
PODVEČERNÍ PROHLÍDKY
Městské muzeum a galerie
Mariánské Lázně si na poslední dva měsíce v roce připravilo pro své hosty Speciální
podvečerní prohlídky. Goethovými pokoji a expozicemi
provede návštěvníky sám ředitel muzea Mgr. Ing. Jaromír
Bartoš. Účastníci prohlídky
budou mít možnost pokládat
panu řediteli dotazy týkající
se historie města a jeho lázeňské tradice.
V měsíci listopadu se budou
konat dvě speciální prohlídky, ve čtvrtek 10. 11. a 24. 11.
2022 vždy od 17:00 hodin.

Turistické
informační centrum
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Prohlídka bude trvat 60 až 90
minut dle zájmu. Cena vstupenky je 100 Kč. Počet míst
na prohlídce je omezen na 12
osob. Rezervaci je možné provést na emailu pokladna@
muzeum-ml.cz.
Pokud někdo návštěvu nestihne, nemusí zoufat. Další dvě
speciální podvečerní prohlídky se uskuteční také v prosinci, konkrétně ve čtvrtek 8. 12.
a 22. 12. v 17:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MMGML
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PROSINCOVÁ VÝSTAVA KARLA
POLOMISE V GALERII GOETHE
Poslední výstavou v Galerii
Goethe, pro rok 2022, budou
obrazy umělce Karla Polomise. Loketský výtvarník se
zaměřuje především na ruční
malbu na porcelán a autorskou výrobu porcelánových
igur. Mezi jeho výtvarnými
díly najdete ale také akvare-

PŘEHLÍDKA ADRENALINU,
DOBRODRUŽSTVÍ
A NEZKROTNÉ PŘÍRODY
– SNOW FILM FEST V MUZEU

ly a olejomalby. A právě ty si
budou moci návštěvnici prohlédnout v městském muzeu
v prosinci. Vernisáž výstavy
se uskuteční v úterý 6. prosince 2022 v 18:00 hodin.
MMGML

NEJEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
(TROCHU JINAK)
„Nejen Mariánské Lázně
(trochu jinak)“ je název listopadové výstavy mariánskolázeňského rodáka Jana Sozanského v Galerii Goethe.
Jan Sozanský je původní profesí letecký mechanik. Za svůj
život ale vyzkoušel celou
řadu nejrůznějších povolání,
jako je hasič, kuchař, barman,
svářeč nebo honák dobytka
v Austrálii. Všechny tyto nabyté zkušenosti se samozřejmě promítají i do jeho tvorby.
Inspiraci pro svá díla čerpá
také ze svých zájmů o letectví
a kosmonautiku, z vědeckofantastické literatury, hudby
a v neposlední řadě z cestování. Podle svých slov se věnuje volné i neužitečné tvorbě
a po poněkud černobílém prvotním období, které nazývá

Tak
trochu
symbolicky,
na svatého Martina, se
v městském muzeu uskuteční další ročník ilmového festivalu plného zimních
sportů, divoké přírody a zasněžené krajiny – Snow Film
Fest. Mezi ilmy, zařazenými
do programu nechybí i několik českých příspěvků. Ve ilmu „Pro vrchol až na konec
světa“ se horolezec Mára
Holečka vydává plachetnicí
na Antarktidu, kde podniká
prvovýstup na zatím nepojmenovaný kopec. V „Náruči
severu“ si Jirka s Mili užívají
severskou romantiku, kterou
přeruší týdenní bouře s vět-

„ponurogra ie“, přešel k tvorbě barvité používaje akrylu.
Po experimentech s animací,
rytinami nebo 3D objekty
zjistil, že život je příliš krátký,
na podobné „srandičky“, a tak
nadále komentuje svůj pohled
na svět jen za pomoci štětců.
Tvorba Jana Sozanského se
objevila v tisku jako doprovod
sci- i povídek, ale i v satirickém
časopisu „Sorry“ či v místních
mariánskolázeňských listech
ve formě komiksu.
Vernisáž výstavy proběhne
v úterý 1. listopadu v 18:00 hodin. Výstava pak bude přístupná každý den, mimo pondělí,
od 9:30 do 17:30 hodin, a to
do neděle 4. prosince 2022.

rem o síle 120 km za hodinu.
„Jyrgalan“ je kromě názvu
jednoho z ilmů i bývalé důlní
město v Kyrgyzstánu. Tam se
parta českých freeriderů vydává hledat prašan a kromě
něj objeví i místo, kde se zastavil čas před 30 lety. Letošní ročník festivalu nabídne
i animovaný ilm „Stoupání“.
V tomto vtipném snímku dva
horolezci s tím nejprostším
vybavením z počátku 20. století dopravují sochu Panny
Marie na vrchol hory.
Snow Fim Fest 2022 začíná v kinosále muzea v pátek
11. listopadu v 17:30 hodin.
Vstupné na festival je dobrovolné. K akci je možné se
připojit i v pozdější dobu.
Podrobný program festivalu
s časy promítání jednotlivých
ilmů naleznete na stránkách
muzea www. muzeum-ml.cz.
MMGML

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU
PLASTIKY PANNY MARIE

MMGML

Spolek Mariánský je iniciátorem vytvoření mariánského
sloupu k připomenutí patronky města a poděkování za pomoc a uzdravení desetitisíců
lázeňských hostů.
Spolkovou činnost naplňují také besedy a osvětová
setkání pro občany a hosty
Mariánských Lázní. Ve svátek Nanebevzetí Panny Marie
dne 15. srpna 2022 příchozí
ocenili komentovanou procházku k Mariinu prameni za Centrálními Lázněmi
s ochutnávkou zdejší léčivé
vody a představením poutavé
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historie místa vzniku Mariánských Lázní. Další besedu
spolek uspořádal 19. 10. 2022
v Městské knihovně na téma
„Příběhy soch a památníků
v Mariánských Lázních“. Posluchači při komentovaném
promítání Ing. arch. Ludmily
Míkové se zájmem vyslechli, které ze soch v našem
městě jsou nejstarší, které
zcela zmizely nebo cestovaly z místa na místo, každá
se svým příběhem a tvůrčí
symbolikou. Na závěr besedy
jako bonus Spolek Mariánský
poprvé představil plastiku
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skleněné Panny Marie v měřítku 1:4, model, podle nějž
bude zhotovena křišťálová
socha na vrcholu mariánského sloupu. Přítmí sálu a podsvětlení průzračné plastiky
vytvořilo atmosféru, jakou
budeme moci zažít po setmění na Goethově náměstí, až
tu bude instalována socha
skutečná. Vlastnosti mariánské sochy byly prověřeny
přímo na místě budoucího
osazení (viz snímek). V lednu
2023 chystáme další besedu,
tentokrát na téma „Plastiky
a strážci domů v Mariánských Lázních“. V průběhu
listopadu zopakujeme na setkání se seniory v Hotelové
škole besedu o mariánských
sloupech. Aby se společný
cíl naplnil, žádáme všechny
příznivce a patrioty Mariánských Lázní o přispění do veřejné sbírky na stavbu děkovného sloupu Panny Marie,

na účet č. 299 584 150/0300.
Do sbírky přispělo včetně členů spolku více než 100 dárců,
příspěvek tak činí v současné
době 309,772,95 Kč. Těšíme
se na setkání s Vámi v adventní atmosféře v průběhu
prosince nad hřejivým čajem
a svařeným vínem!

ník pro úzký okruh zájemců.
Vydávání skončilo na konci
roku 2010 Hamelikou s pořadovým číslem 416 a součet
stran všech čísel dělá úctyhodných 7919.
Bohužel většina z bývalých

členů již není mezi námi,
hlavní tahoun Ing. Richard
Švandrlík zemřel v roce 2016,
a tak nezbývá než napsat
„Vzpomínáme“...
Ing. et Mgr Pavel Knížák

Spolek Mariánský, z.s.

HAMELIKA VZNIKLA
PŘED 50 LETY
V říjnu roku 1972 byl založen vlastivědný kroužek při
Klubu zdravotníků a 2. ledna
1973 vyšlo první číslo „bulletinu“ (jak byly tehdy honosně
nazvány pracovní materiály).
První rok vycházely ve velice omezeném nákladu (50)
a teprve od roku 1974 se náklad zvýšil. Čitelnost Hamelik
z prvních ročníků není nejlepší, protože bylo použito lihové
(„modrákové“) množení a byl
velký rozdíl, zda jste dostali
1. kopii nebo 50. Každá další byla už téměř nečitelná.
Čím ovšem byla (a je dosud)
Hamelika výjimečná, je to,
že mnohé poznatky se poprvé objevily právě v Hamelice. V prvních 3 letech za éry
Klubu zdravotníků byla mezi
členy tato jména: Ing. Richard
Švandrlík, Zdeněk Chábera,
Vladimír Mašát, Vladimír
Šindelář, MUDr. Vladimír
Křížek, MUDr. Bořivoj V. Černý, Vojtěch Neustupný, Arch.

Ladislav Štěpánek, Ing. Jan
Schlossar, K. Angelovová,
Václav Černý, RNDr. Jaroslav
Dvořák, JUDr. Jan Filka, Ervín Johanides, Eva Klausnerová, Jarmila Thérová, Zdeněk Heráf, Ota Pavelka,
Doc. MUDr. PhDr. Josef Sajner,
CSc., Ing. Jan Příhoda, Otakar Kavka, Vladimír Grössl,
Zdeněk Buchtele, Jaroslav
Němec, Vladimír Indra, Bohumil Česal, Hana Hablová,
Ing. Miroslav Chytil, Zdeněk
Šebesta a další.
Od roku 1977 přešla Hamelika pod KASS – Kulturní a společenské středisko, kde vydržela až do revoluce. Pro rok
1990 se stala zpravodajem
Občanského fóra, kdy za půl
roku vyšlo 90 čísel o 1–8 stranách. Později byly pokusy, že
by Hamelika byla zpravodajem Městského muzea, ale to
se také neujalo, a tak od roku
1997 vydával Ing. Richard
Švandrlík soukromý měsíč-

Z KALENDÁŘE HROZNATOVY
AKADEMIE KANONIE
PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ
4. listopadu SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ/barokní konvent od 14:00
5. listopadu SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ/barokní konvent od 10:00
6. listopadu SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ/barokní konvent od 14:00
Jedná se o poslední možnost
prohlédnout si běžně nepří-
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stupné prostory a navštívit
zde instalovanou výstavu
představující dějiny premonstrátského řádu a tepelského kanonie prostřednictvím
cenných exponátů, z nichž
mnohé byly vystaveny takto poprvé. Průvodcem vám
bude historička a autorka
výstavy Mgr. Jana Oppeltová,
Ph.D. z Katedry historie Filozo ické fakulty Univerzity
Palackého Olomouc. Součástí
prohlídky o délce cca 150 mi-
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změna programu vyhrazena!



www.zso.cz

Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz



PRODEJ
VSTUPENEK
NA RECEPCI HROZNATOVY

Ludwig van Beethoven: Král Štěpán – předehra k opeře op. 117
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV 314
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“ op. 55

60 minut, jednotné vstupné
150 Kč/os.
„Sklepy pod prelaturou“ výstava archeologických nálezů v atraktivních prostorách
bez průvodce
Jednotné vstupné 50 Kč/os.

MOZART & BEETHOVEN


pátek 25. listopadu 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

před koncertem se koná „Setkání s umělci“ v 18.30 hodin v sále domu Casino
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Johannes Brahms: Akademická slavnostní předehra op. 80
Robert Schumann: Koncert pro klavír a orchestr op. 54
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ op. 67




ABONENTNÍ KONCERT – ABO 3 

KONCERT KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

vě vybavené dílně vyzkoušet nejrůznější techniky
a svobodně tvořit podle své
fantazie. Můžete zde strávit
vždy 1, 2 nebo 3 hodiny podle
svých možností.
Vstupné dle počtu strávených
hodin: 100 Kč = 1 hodina pro
dospělé, 75 Kč = 1 hodina pro
děti (v doprovodu dospělého)
Kontakt tel. 603 743 362.

„S HVĚZDAMI NAD HLAVOU“

pátek 18. listopadu 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin






Argentinský večer v Mariánských Lázních




komorní koncert

NAHRAZOVANÝ KONCERT ZE SEZÓNY 2021/22

ESCUALO QUINTET

pátek 11. listopadu 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin
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PRAVIDELNÝ KURZ KERAMIKY/keramické dílny Hroznatovy akademie, každé úterý od 17:00 do max. 20:00.
S keramičkou Kateřinou Strádalovou si můžete ve špičko-

FELIX MEDELSSOHN-BARTHOLDY – 175 let od úmrtí

GRAFICKÁ DÍLNA
V sobotu 5. listopadu
od 10:00 do 15:00 proběhne
ve výtvarných dílnách Hroznatovy akademie Gra ická
dílna – volná tvorba. K dispozici budete mít materiál pro
hlubotiskové techniky lept,
suchá jehla, akvatinta. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Sraz na recepci Hroznatovy akademie.
Cena 450 Kč/os. (materiál
v ceně). Rezervace nutná.

Sen noci svatojánské – předehra op. 21, Koncert pro housle č. 2 e moll op. 64, Koncert pro klavír č. 1 g moll op. 25

nut bude kratší pauza s drobným občerstvením.
Vstupné 200 Kč. Doporučujeme rezervaci.

pondělí 7. listopadu 2022 – Sál Martinů, HAMU - Praha – 19.30 hodin
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Sen noci svatojánské – předehra op. 21, Koncert pro housle č. 2 e moll op. 64, Koncert pro klavír č. 1 g moll op. 25





FELIX MEDELSSOHN-BARTHOLDY – 175 let od úmrtí

pátek 4. listopadu 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin




LISTOPAD 2022

PŘEHLED KONCERTŮ

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • LISTOPAD 2022
KULTURA
AKADEMIE (žlutá budova
s průjezdem vpravo od klášterního kostela).
INFORMACE A REZERVACE:
recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail:
info@klastertepla.cz.
Podrobnosti
na webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz

SPECIÁLNÍ EXKURZE/POUZE NA OBJEDNÁVKU – tel.
353394463, e-mail: info@
klastertepla.cz.
„Po stopách rytíře Hroznaty“
speciální dětská prohlídka
Doba trvání prohlídky: cca 60
minut, vstupné: děti 100 Kč,
dospělí 150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“
speciální exkurze do podzemí kláštera
Doba trvání prohlídky: cca

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • LISTOPAD 2022
KULTURA

ZPĚVEM K SRDCI,
SRDCEM K VLASTI
...je heslo pěveckého spolku
Hlahol, které r. 1862 namaloval Josef Mánes na spolkový prapor a které je součástí vnitřní i vnější výzdoby
krásného secesního domu
na pražském Masarykově nábřeží v Praze.
Zde se v neděli 16. 10. 2022,
v historickém Velkém sále
pěveckého spolku Pražský
Hlahol, konal XVI. sjezd Unie
českých pěveckých sborů
(UČPS). Sjezd se konal s ročním zpožděním, které způsobil covid. Zhruba stovka
účastníků zahájila společné
setkání zpěvem české hymny
za doprovodu klavíru a písní
Eugena Suchoně Aká si mi
krásna. Byl to velmi intenzivní zážitek, slyšet tyto skladby v historických prostorách
Hlaholu a v podání desítek
školených hlasů.
Na začátku jednání vystoupi-

je, že se po omezení činnosti
počet sborů zmenšil pouze minimálně – v současné
době je členem Unie 297
pěveckých sborů. Po standardním programu (zpráva
o hospodaření, zpráva revizní komise atd.) proběhly volby předsednictva hlavního
výboru. Novým předsedou
byl zvolen mladý sbormistr

li se svými zdravicemi hosté
(náměstek ministra kultury
dr. Milan Němeček, zástupce
slovenských sborů, zástupci
nadace Život umělce a Hudební mládeže ČR). Jiří Pavlica,
primáš folklorního souboru
Hradišťan, zpěvák, houslista a hudební skladatel, se
stal čestným členem UČPS.
Za svou činnost byl dále oceněn dlouholetý sbormistr
Hlaholu a skladatel Roman
Novák a za studentské hnutí
Martin Bouma, hlavní hybatel
festivalu studentského sborového umění Festa academica.
Mezi čestnými hosty byl i stále vitální pan prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Dosavadní předseda UČPS
dr. Michálek zhodnotil uplynulé náročné covidové období a ocenil, že sbory vytrvaly
ve své činnosti a přizpůsobily se složité situaci. Potěšující

Václav Filip z pěveckého sboru Českolipský Evergreen.
Stávajícímu předsednictvu
bylo vysloveno absolutorium a poděkování. Setkání
zakončila píseň Canticorum
jubilo od G. F. Händla.
L. Míková a E. Streblová,
delegátky sjezdu

ŠKOLA

KYTAROVÝ SOUBOR KONCERTOVAL „OBEJMI MĚ, PROSÍM“
Na první „Dětské čítárnič- v knihovně plno a nikomu se
V BERCHTESGADENU
ce“ v Městské knihovně Ma- nechtělo domů. Tak na druDne 20. září 2022 odcestoval
kytarový soubor ze ZUŠ Fryderyka Chopina pod vedením
T. Honzírka do Berchtesgadenu, který se nachází v jihovýchodním Bavorsku nedaleko
Salzburku. Soubor vystoupil ve složení A. Povišerová,
M. Pajerová, Nnguyen Huy
Khnánh, D.S. Indra a M. Brštiak. Mladí kytaristé spolu
s létnistkou A. Povišerovou
zde měli koncertní
vystoupení v místních kostelích. V příjemném a vřelém
prostředí zazněly renesanč-

ní, barokní
skladby a latinskoamerické
tance s doprovodem rytmických nástrojů. Jako sólista
se představil Marek Brštiak.
V rámci pobytu navštívili
účastníci také několik zajímavých míst v okolí, například jezero Königsee, které
je srdcem národního parku
Berchtesgadenu.
Zájezd byl pro mladé muzikanty skvělou zkušeností.

riánské Lázně v úterý dne hou „Dětskou čítárničku“ se
20. 9. 2022 se přítomné děti těší všichni pořadatelé i malí
i jejich maminky a tatínkové herci z LDO ZUŠ.
seznámili s knihou polského
autora Przemyslawa WechteAlena Hálová,
rowicze „Obejmi mě, prosím“
vedoucí LDO ZUŠ ML
– „Úplně ze všeho nejlepší
je někoho obejmout. A svět
se hned stane krásnějším.“
A tak se po celou dobu objímalo. Nejvíce však žáci z Literárně dramatického oboru
ZUŠ Fryderyka Chopina ML,
kteří pod vedením Aleny Hálové zahráli pohádku s tímto
milým objímacím názvem
(Ella Haladová, Kateřina
Pitrová, Amelie Bervidová,
Charlotte Bervidová). Celou
čítárničku připravila pracovnice dětského oddělení
MK, paní Karolína Lorencovičová. Průběh též se zájmem
sledovala a podporovala paní
ředitelka Taťána Baťková.
Všichni společně se dozvěděli o tom, že prosté objetí
– pokud je opravdu od srdce – dokáže zázraky. Zkuste to! Ještě po hodině bylo

Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina
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DOM S MAŽORETKAMI
VYSTUPOVAL V CHORVATSKU
Do chorvatské Poreče odjel
Dechový orchestr mladých
s mažoretkami. Vystupoval
tam na přehlídce, které se
účastnily také soubory z Polska, Slovinska, Francie a z Maďarska. Zájezd se uskutečnil
ve dnech 14. až 18. září pod

vedením Josefa a Petry Koreisových. Na vystoupeních se
podílelo 37 hráčů v orchestru
a 12 mažoretek.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina

FINÁLE OKRESNÍHO KOLA
V PŘESPOLNÍM BĚHU
V pátek 30. 9. se uskutečnilo
inále okresního kola závodu
v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně základních škol
a nižších gymnázií. Závody
probíhaly ve sportovním areálu na vrchu Háj v Aši. Zúčastnilo
se celkem 9 škol z celého chebského okresu. Naši školu reprezentovala tři družstva, která si
vybojovala postup z okrskového kola. Družstvo starších žáků
naší školy předvedlo skvělé výkony a skončilo na vynikajícím
1. místě. Naše mladší žákyně
i mladší žáci podali také velmi
pěkné výkony a obě družstva
obsadila v konečném pořadí
2. místa. Všechna tři družstva
naší školy si zajistila postup
do krajského inále.
Při vyhlašování výsledků soutěže byly vyhlašovány i nejlepší individuální výkony v každé
kategorii. Titul „Nejrychlejší
běžec“ získal žák naší školy Lukáš Beck, který ve své kategorii
doběhl do cíle na 1. místě a tím-

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE
S TAJV V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Za podpory města Mariánské
Lázně se 6. 10. na hřišti u ZŠ
Úšovice uskutečnil 3. ročník
národní sportovní soutěže
Sportovní den mládeže s Tenisovou akademií Jana Váni,
která bude letos pořádána
v 250 městech České republiky. Vybraní žáci se utkali v aktivitách rozvíjejících fotbal,
lorbal, házenou, frisbee a tenis. Nejlépe si s úkoly poradil

Vítězslav Mařík, který si tím
vysoutěžil možnost účastnit
se prosincového národního inále v Poděbradech, kde bude
reprezentovat nejen naši základní školu, ale i Mariánské
Lázně. Tam se také utká o pohár, který vítězi bude předávat
ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Držíme palce!
Mgr. Jan Matějovský

to mu patří velká gratulace.
Školu reprezentovali:
Nicol Vopavová, Eliška Novotná, Veronika Müllerová, Kateřina Rothová, Pavla Plecitá,
Johanna Procak, Lukáš Beck,
František Köhler, Nicolae Borodescu, Pavel Ptáček, Štěpán
Kotoun, Alexander Puky, Jan
Procházka, Dominik Matička,
Jakub Bílek, Dominik Stránský,
Jakub Šerban a Josef Rusnák.
Všem závodníkům a závodnicím děkujeme za reprezentaci
školy.
Mgr. et Mgr. Klára Košařová,
ZŠ Jih

FINÁLE KRAJSKÉHO KOLA
CELOŠKOLNÍ PROJEKT K UCTĚNÍ V PŘESPOLNÍM BĚHU
6. 10. 2022 se ko- nec ve velké konkurenci běžců
PAMÁTKY KRÁLOVNY ALŽBĚTY II. Venaločtvrtek
krajské inále závodu obsadilo naše družstvo mladV týdnu od 19. září, kdy se
celý svět loučil s mimořádnou
osobností nejdéle panující královny Alžběty II., si její památku připomínali všichni žáci
ZŠ Úšovice aktivitami napříč
jejich vyučovacími předměty.
Vhodně k věku tvořili k tématu výtvarná díla, zpívali, zpra-

covávali texty, kvízy, výtahy
z publikací či sledovali dokumenty a čerpali z nich informace. Oslavili tak život jedné
z nejvýznamnějších osobností
své generace a semkli se v čase
rozloučení s ní.

v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně základních škol
a nižších gymnázií. Zazávodit
si přijelo do sportovního areálu na vrchu Háj v Aši celkem
7 škol z Karlovarského kraje.
Přestože bylo nepříznivé počasí, všichni sportovci se snažili
podat co nejlepší výkony. Nako-

Mgr. Jan Matějovský

13

ších žáků 6. místo a družstvo
mladších žákyň 7. místo v kraji.
Nejlépe z naší školy obstálo
družstvo starších žáků, které se umístilo na celkové 4.
pozici.
Mezi závodníky si nejlépe
vedl Lukáš Beck, který zanechal všechny soupeře za svý-
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mi zády a zvítězil. Při vyhlašování výsledků mu byl
přidělen titul „Nejrychlejší
běžec“ v kategorii mladších
žáků v našem kraji.
Školu reprezentovali:
Nicol Vopavová, Eliška Novotná, Veronika Müllerová,
Kateřina Rothová, Pavla Plecitá, Johanna Procak, Lukáš
Beck, František Köhler, Nicolae Borodescu, Pavel Ptáček, Michal Outrata, Vojtěch
Hampejs, Luka Kočárek, Jan
Procházka, Dominik Stránský a Dominik Matička.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.

dinandova pramene konalo
slavnostní zahájení nového
školního roku pro nově nastupující žáky. Každý žák obdržel památeční předměty,
které mu snad ještě i za několik let připomenou studium na naší škole. Podpořit
je tento den přišli i rodiče,
prarodiče a kamarádi, kteří
slavnostnímu ceremoniálu
přihlíželi.

Mgr. et Mgr. Klára Košařová,
ZŠ Jih

Našim novým studentům,
mezi nimiž je i několik ukrajinských žáků, přejeme mnoho úspěchů, kamarádů a příjemných zážitků spojených
se studiem na Gymnáziu
a obchodní akademii v Mariánských Lázních.
Mgr. Petra Dostálová
GOAML

NÁVŠTĚVA CHKO SLAVKOVSKÝ
LES – BESEDA NA TÉMA
„HOUBY NAŠICH LESŮ“
Na konci září jsme s naší škol- bám přeje, neváhejte a vyrazte
ní družinou opět navštívili se svými dětmi do lesa.
Správu CHKO Slavkovský les.
Ve dnech 26. a 27. 9. pro nás její
Eva Hrdá,
pracovníci připravili besedu
ZŠ Jih
o houbách, které můžeme najít
v našich lesích. Děti zhlédly naučný ilm a prohlédly si vystavené exponáty hub. Nakonec si
společně zasoutěžily a učily se
poznávat stromy našich lesů.
Jelikož tento rok počasí hou-

TOULKY GOAML PO ŠVÝCARSKU

NAŠI NOVÍ SPOLUŽÁCI
I v letošním školním roce
jsme na Gymnáziu a obchodní akademii ML připravili pro
nově nastupující žáky tradiční adaptační kurzy. Žáci všech
tří nových tříd (prima, 1. ročník čtyřletého gymnázia a 1.
ročník obchodní akademie)
přijeli postupně do Autokempu Betlém blízko Teplé, aby
se spolu prostřednictvím
různých aktivit seznámili, naučili se spolupracovat
a spoléhat jeden na druhého. Hlavními organizátory
akce byl učitel tělesné výchovy a externí pracovník
– odborník lanového centra.
Třídním učitelům zajišťovali
podporu výchovný poradce,
metodička prevence a kariérová poradkyně. S každou
třídou ze školy také vyjela dvojice studentů vyšších
ročníků, aby se tak starší
spolužáci stali kamarády

Náš výlet do Švýcarska započal
odjezdem od GOAML v pozdních
nočních hodinách. Všichni byli
na místě včas a připraveni na dobrodružství, které nás v příštích
dnech čekalo. Velmi nabitý program se musel vejít do šesti dní
(od 5. 9. do 10. 9.)
Cesta proběhla v pořádku a my
jsme po osmi hodinách stanuli
před svým prvním cílem, před
Rýnskými vodopády. Měli jsme
možnost prohlédnout si vodopády
z mnoha úhlů a postavit se skoro
až na vrchol. Celou scenérii krásně
doplňoval výhled na hrad Wörth.
Po procházce na čerstvém vzduchu jsme se vrátili do autobusu
a vyrazili jsme směrem do německé Kostnice. Šli jsme kolem budovy koncilu, památníku Jana Husa
a navštívili jsme Münster, kde byl
mistr Jan Hus odsouzen. Naplněný
den jsme zakončili ve vědeckém
centru Technorama, kde si vědečtí
nadšenci mohli vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů. K večeru
jsme zamířili na francouzskou
stranu Ženevského jezera, do pů-

a průvodci našich nováčků.
Ti měli možnost klást otázky
nejen zkušenějším spolužákům, ale také paní ředitelce,
která za každou třídou přijela na podvečerní besedu.
Po absolvování dvoudenního
programu všichni odjížděli spokojeni, dokonce i třída
obchodní akademie, která se
druhý den pobytu potýkala
s nepřízní počasí.
Adaptační kurzy pro nastupující ročníky byly realizovány v rámci projektu „Vzájemným poznáním na pohodové
cestě studiem“, za inanční
podpory z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu pro poskytování dotací
na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování
dětí a mládeže.
Hned následující týden, tedy
v úterý 13. 9. 2022, se v krásném prostředí kolonády Fer-

14

vabného městečka Evian, kde se
nacházelo naše ubytování.
Po vydatném spánku a vynikající
snídani jsme podstoupili strastiplnou cestou k přehradě Grande
Dixence. Poslechli jsme si povídání o stavbě přehrady a prohlédli
jsme si ji zevnitř. Poté nás vyvezla
lanovka na vrchol přehrady, který leží ve výšce 200 metrů. Odtud jsme měli nádherný výhled
na okolní krajinu s údolím. Sjeli
jsme od přehrady do údolí a zamířili do malebného města Montreaux, kde umění číhalo na každém rohu a ulicemi byl cítit pach
celebrit. Město nejvíce proslavil
frontman kapely Queen.
Čtvrtý den naší švýcarské výpravy za poznáním se nesl v duchu
degustací. Předtím než jsme se
vrhli na ochutnávání švýcarských
národních dobrot, navštívili jsme
hlavní město Švýcarska, Bern.
Většina budov v historickém centru má nazelenalou barvu díky
speciálnímu stavebnímu kameni. Po architektonických krásách
v centru Bernu pokračovala naše
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cesta do čokoládovny Cailler. Tam
nás čekala interaktivní prohlídka s ochutnávkou čokolády. Další
zastávkou byla sýrárna Gruyéres,
která nás překvapila interaktivní prohlídkou s česky mluveným
slovem. Tento den naše peněženky zaplakaly, ale zato jsme měli
spoustu suvenýrů a „zaháněčů”
hladu na přesuny autobusem.
Náš poslední den ve Švýcarsku
jsme započali v Ženevě, kde jsme
si prohlédli gejzír, který stříká
vodu do výšky 140 metrů, a poté
jsme již zamířili do CERNu. Velký urychlovač částic byl bohužel
zavřený, ale vynahradila nám to
prohlídka uložiště veškerých dat,
která urychlovač vyprodukoval,
a také prohlídka továrny na antihmotu, ve které zrovna vědci

SPORT

OB – MILOTA A SKLENÁŘ VYHRÁLI
CELKOVĚ ČESKÝ ŽEBŘÍČEK

zkoumali, jak antičástice reagují
na gravitační sílu. Touto prohlídkou, která posunula hranice
našich znalostí, jsme zakončili
exkurzi a zamířili směrem k domovu, kam jsme dorazili v brzkých ranních hodinách dalšího
dne.

Orientační sezóna ještě není zdaleka u konce, nicméně šestidílný seriál
B žebříčku Čechy měl v září své poslední dějství, které se konalo jižně
od Žihle u obce Přehořov.
Na start se postavilo 1200 závodníků, včetně 21 sportovců z Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK. Jen několika z nich se ale
v početné konkurenci podařilo dostat do první desítky v některém ze
dvou víkendových závodů.
Zpestřením pro pořadatele byla
účast asi dvacetičlenné armádní
skupiny ze Sjednocených arabských
emirátů. Ti však nehráli ve výsledcích nijak významnou roli. Při doběhu projevovali nefalšovanou radost,
že se vůbec dokázali vrátit z lesa se
všemi kontrolami.
Běhalo se v dosud nepoužitém kopcovitém terénu, na jehož západním
okraji se nalézá Odlezelské jezero
a na východním Potvorovský kopec.
Sobotní závod na krátké trati se odehrál v částech lesa bohatých hlavně

Monika Lišková
a Vendula Šmerdová

na terénní detaily, v neděli na klasické trati pak rozhodovaly správné
volby na dlouhých postupech.
Alespoň jedno umístění na stupních
vítězů zaznamenali Nikolas Placek
(1. a 6. v kat. H10C) a Josef Milota (8.
a 3. v H60B), osmý doběhl na krátké
trati Samuel Janoch (H18B), devátý
byl na klasice Jan Fišák (H75B) a desátou příčku – také v neděli – obsadila Hana Kožíšková (D35B).
V součtu čtyř nejlepších výsledků ze
šesti závodů (dva nejhorší se škrtají) vybojovali Josef Milota a Jan Sklenář (H80B) celková vítězství, čtvrtá
skončila Helena Tenglerová (D55B)
a pátý Samuel Janoch. Posledně jmenovaný získal tímto licenci A (bralo
ji prvních šest) pro příští rok, což je
bezesporu výrazný úspěch.

Josef Milota

ÚSPĚŠNÁ SEZONA MTBO
Na začátku října skončila v Plzni
MTBO sezona posledními třemi
závody (MTBO = orientační sport
na horských kolech). Nejen celá sezona, ale i poslední závody dopadly výborně pro dorostence Ondru
Petruše z Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK. Na sobotních závodech Českého poháru
skončil dopoledne osmý na krátké trati a odpoledne na sprintu
„na bedně“ na třetím místě.
V neděli si „bednu“ zopakoval
na mistroství ČR pětičlenných
družstev (3 dorostenci, 2 dorostenky), když si ho vyžádal na hostování velmi mladý tým Sporticus.
Pomohl mu tak získat bronzovou
medaili. Byla to už jeho třetí medaile z mistroství ČR (po stříbru
v Mass startu u Olomouce a bronzu
ve tříčlenných štafetách u Slavonic). Vynikající výkony po celou sezonu mu vynesly celkové 5. místo
v Českém poháru a zařazení mezi
sledované závodníky dorostenecké reprezentace ČR.
Sobotních závodů se zúčastnil i dorostenec Pepa Beneš a veterán/
trenér Marek Petruš. Pepa po 11.
místě na krátké trati a 12. místě

na sprintu obsadil v Českém poháru velmi pěkné 9. místo. Trenér
Marek závodící v prestižní veteránské kategorii M40A obsadil
v sobotu 23. místo na krátké trati
a 19. místo na sprintu, což mu pomohlo v Českém poháru k celkovému 19. místu.
Závodů se pro nemoc nezúčastnil
starší žák Míra Kváč a nemohl si
tak vylepšit v Českém poháru nadějné 5. místo a rozšířit svůj zisk
dvou medailí z mistroství ČR (opět
stříbro v Mass startu u Olomouce
a bronzu ve tříčlenných štafetách
u Slavonic).

Samuel Janoch

Nikola Placek

OB – ORIENTAČNÍ BĚŽCI
Z MARIÁNEK USPĚLI U STAŇKOVA
Převážně rovinaté borovicové
lesy u Staňkova jihozápadně
od Plzně byly místem, kde se
konalo další podzimní dvojkolo
žebříčku západočeské oblasti
v orientačním běhu.
V sobotu se konala krátká trať
s množstvím kontrol v nejrůznějších terénních detailech i porostově hustých pasážích. Asi se našel
málokdo, kdo absolvoval závod
bez jakékoliv chyby v postupu
nebo v dohledávce. Na klasické
trati pak slavili úspěch ti, kteří
dokázali co nejefektivněji prokličkovat lesem na delších postupech.
Třicetičlenná výprava z Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK byla druhou nejpočetnější.

Marek Petruš
ZŠ Jih Mariánské Lázně
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Alespoň jedenkrát se mezi tři nejlepší prosadilo čtrnáct „mloků“.
Dvojnásobný úspěch slavili Marie
Benešová (3. a 2. v D10), Hana Fišáková (3. v D35 a 2. v D45), Jana
Sklenářová (1. a 2. v D55), Jan Beneš (2. a 3. v H12), Ondřej Herman
(1. a 1. v H14), Samuel Janoch (2.
a 1. v H18), Marek Beneš (2. a 3.
v H45) a Jan Sklenář (3. a 3. v H75).
Pouze v sobotu se dařilo Mikuláši
Janochovi (3. v H16) a Janu Pivcovi
(3. v H16), v neděli se k nim přidali ještě Anna Nykodymová (3.
v D12), Hana Kožíšková (2. v D35),
Nikolas Placek (2. v H10) a Josef
Milota (3. v H35).

Josef Milota
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BĚH – JAKÝKOLIV TERÉN,
JAKÁKOLIV VZDÁLENOST,
ROBIN ŠEMOTL SI NEVYBÍRÁ
Mariánské Lázně se za minulá desetiletí můžou pochlubit řadou úspěšných
běžců na středních či dlouhých tratích.
Aktuálně nejvýraznějším vytrvalcem
je letošní třicátník Robin Šemotl.
Tytam jsou doby, kdy si na gymnáziu
nedokázal představit, že by uběhl
něco delšího než 1500 metrů. Začal si
přidávat a od roku 2011 trénuje pravidelně. Objemově toho naběhal hodně, ale potřebovalo to systematičtější
přípravu. Už pátým rokem mu proto
píše tréninky Jan Sklenář z Mariánskolázeňského orientačního klubu.
Ročně naběhá zhruba 4 tisíce kilometrů nejen v lese, ale i na dráze. Další část
přípravy je na kole.
Jeho zájmem jsou zvláště závody
v kopcovitých terénech. V roce 2013
si třeba zkusil dvoudenní týmové MČR
v horském orientačním běhu, byť tehdy s parťákem obsadil poslední místo.
Co se týká závodů, tak si Robin nevybírá. Drží se hesla: Jakýkoliv terén, jakákoliv vzdálenost. Má to výhodu, že
ty rychlé závody jsou krátké, ty delší
se zase dávají v pohodovějším tempu.
Pravidelně se účastní Běhu z Pístova

33 km. Letos prý zkusí delší verzi
Maratón a kousek.

Josef Milota

do Chodové Plané a rád běhal vytrvalostní kros ve Slavkovském lese – Metternichova výzva. Vítězství na trase
Lázně Kynžvart – Bečov (45 km) si
velmi cení.
Letos se mu dařilo i v zahraničí.
Ve Švýcarsku absolvoval padesátikilometrový horský závod s 2900 m
převýšení – Swiss Alps Endurance
Run, v němž doběhl na vynikajícím
třetí místě. Odměnou mu byl bronzový kravský zvonec. Trasu kolem
největšího pevninského ledovcového
masivu běželo 150 atletů z 25 nejen
evropských států. Největším soupeřem nebyla paradoxně náročná trať,
ale vedra v údolních pasážích.
V září obhajoval vítězství na krosu
u Kokořína, kde doběhl druhý ze 102
závodníků, a začátkem říjně se mu při
sedmém startu podařilo konečně zvítězit v Běhu z Pístova. Toto prvenství
mělo zvláštní příchuť v tom, že tento
závod vymyslel a jeho první ročník vyhrál Šemotlův trenér Sklenář.
Nejbližší akcí, kterou chce obeslat,
je Slapy Trail Maniacs. Dvakrát zde
doběhl do třetího místa na trati

Na trati horského krosu
ve Švýcarsku

BĚH SMOLNICKÝM KOPCEM
VYHRÁL LUKÁŠ BECK
Dne 8. 10. 2022 se v Chodově konalo mistrovství Karlovarského kraje
v přespolním běhu. Těchto závodů
se zúčastnila i výprava mariánskolázeňských atletů.
Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii mladších žáku Lukáš Beck,
který s přehledem zvítězil a získal
titul krajského přeborníka v přespolním běhu. V kategorii nejml.
předžáků se na 3. místě umístil
Mathias David Rib.
Děkujeme městu Mariánské Lázně
za inanční podporu klubu. Dík patří také NSA.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

■
■

V cíli Běhu z Pístova
do Chodové Plané

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 fotogra ie a obrázky ve formátu jpeg.
nebo pdf. v co nejlepší kvalitě o velikosti alespoň 1 Mb.
Fotogra ii pojmenujte stejně jako článek, např. „Výlet
do Klingenthalu1.jpeg“ (NE 28152019.jpeg).
Textový dokument a přiloženou obrazovou přílohu 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.
Otištěna bude pouze jedna fotogra ie k článku.
Prosíme dodržujte uzávěrku vždy 15. den v měsíci!

Viktor Borsik
Za Athletic Club Mariánské Lázně
MĚSTSKÝ ÚŘAD ML
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150
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354 922 150
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354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka
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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

354 922 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST
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9.000 Kč
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Nemocnice Mariánské Lázně
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1/8 Strany
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bez DPH
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov
374 718 183
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