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podzim je tady
Vážení
spoluobčané,
Ač se to zdá těžko uvěřitelné, je
další měsíc kalendářního roku
2019 za námi.
Tentokrát jsme
se rozloučili se
zářím. Doufám, že nebyl po dvouměsíčních prázdninách šok z návratu do školních lavic příliš velký
a děti a mládež se pilně vzdělávají.
I v měsíci září se ale našlo dost
různých rozptýlení, která dávala
na pracovní a školní povinnosti
pravidelně zapomínat. S většinou
z Vás jsem se viděl na 2. ročníku
food festivalu v sobotu 14. září na
naší krásné kolonádě. Atmosféra
byla, stejně jako loni, úžasná. Těším se na další ročník. Zažili jsme
společně také další, v pořadí již 15.

ročník mezinárodního folklórního
festivalu v Mariánských Lázních.
Všichni účinkující předvedli výborné výkony. Mně osobně v paměti na dlouho uvízne produkce
našich přátel ze Španělska. Září
jsme zakončili svatováclavskými
slavnostmi na Krakonoši. K vidění
byl rytířský turnaj na koních a tradiční jízda svatého Václava.
Nejen zábava, ale také spousta
práce, to bylo září letošního roku.
V pondělí 16.9. se konalo další zastupitelstvo, na kterém byla odsouhlasena řada důležitých bodů.
Projednávala se informativní
zpráva o hospodaření města v 1.
pololetí roku 2019. Město hospodařilo v polovině roku s přebytkem téměř 20 milionů korun.
Rozhodnuto bylo také o započetí
rekonstrukce domu Chopin.
více na str. 2
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Kudy kam po Mariánkách
s „Turistickým kurýrem“

V průběhu prázdnin město vydalo a distribuovalo nový materiál
pro turisty a návštěvníky s názvem Turistický kurýr a podtitulem Léto v Mariánských Lázních.
Materiál se zaměřuje na novinky,
zajímavosti, venkovní turistické
cíle a atraktivity ve městě a jeho
nebližším okolí. Nechybí itinerář
ani aktuální kulturní nabídka.
Odkazy v materiálu směřují na

ŠKOLY

SPORT

Běh na Lesný
strana 9

strana 11

městské webové stránky pro turistu a materiál byl vydán česky,
německy a rusky. Všechny jazykové mutace naleznete na www.
muml.cz/leto-v-mariankach/.
Druhé vydání materiálu na podzimní téma je již v distribuci
a k dispozici bude opět také na
webových stránkách města.
Ing. Jana Palacká
Odbor RLCR

KULTURA
Galerie Goethe “Ryba na horách”

strana 12

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2019.

1

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŘÍJEN 2019
RADNICE

podzim je tady

Obnova domu Chopin

dokončení. ze str. 1
V první fázi, která bude probíhat
letos a příští rok, plánujeme do
opravy tohoto historického objektu investovat přes 25 milionů. Uvolnili jsme také dodatečné
finance na opravy komunikací.
V letošním roce jsme do oprav
chodníků a silnic investovali téměř 19 milionů korun a budeme
pokračovat. Další finance poslouží k opravám poškozených chodníků od hotelu Skalník k Centrálním lázním, dále v ulicích
Libušina, Zahradní, Ve Vilách,
zpevnění chodníku směr Zádub
a opraveny budou také chodníky
na sídlišti Vora.
Teď nás všechny čeká měsíc říjen. Budeme pokračovat v dlouhé řadě každoročních festivalů a všechny Vás srdečně zvu
na neděli 13.10. na kolonádu,

kde na festivalu jablek můžete ochutnat dobrý štrůdl. A na
konci října, přesněji 28., se většina z Vás jistě spolu se mnou
zúčastní lampionového průvodu a oslav dne vzniku samostatného Československa.
Pravidelný přehled víkendových
akcí můžete sledovat na sociálních sítích a nově také prostřednictvím mobilního rozhlasu, do
kterého se ke dni uzávěrky tohoto čísla zpravodaje přihlásilo
již přes 300 lidí. Registrovat se
můžete na stránkách www.marianskelazne.mobilnirozhlas.cz.
Určitě toho využijte, protože již
zanedlouho bude přes mobilní
rozhlas spuštěn letošní ročník
participativního rozpočtu.
Přeji Vám všem pohodové a klidné prožití měsíce října.
Váš starosta

Město se chystá uvolnit část rozpočtu, o kterém budou rozhodovat sami občané. Ti tak sami
navrhnou projekty, na které by
měly být peníze využity a následně o nich budou hlasovat. Z hlasování vzejde několik vítězných
projektů, které dají vzniknout
například novým lavičkám, veřejným grilům, či třeba hřištím.
To je princip takzvaného participativního rozpočtu, který se nyní
v Mariánských Lázních rozbíhá.
Až do konce října máte možnost
poslat městu svůj návrh na projekt, u kterého si myslíte, že by
mohl zlepšit život v Mariánských
Lázních. Pravidla a veškeré informace k participativnímu rozpočtu naleznete na webové stránce

www.zdraveml.cz. Na těchto
stránkách bude k dispozici také
formulář, přes který budete moct
návrh odeslat. Tento formulář
bude možné odevzdat taktéž na
podatelně. Město na vítězné projekty pro letošní rok uvolnilo 500
tisíc korun.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali
na veřejné setkání k participativnímu rozpočtu, které se bude
konat v pátek 4. října v sále školy
Jih v 16 hodin.
Jestli tedy máte chuť pomoci
zlepšit život a utvářet podobu
města v Mariánských Lázních,
neváhejte a přispějte svými nápady a přijďte na setkání.
Denisa Wacková
Koordinátor komunitního plánování

Chcete dostávat aktuální zprávy
o dění ve městě do svého mobilu?
Chcete vědět, o všech akcích, které se ve městě dějí? Chcete mít
možnost nahlásit městu rychle
jakoukoliv závadu, poruchu nebo
černou skládku? Zaběhl se vám
pes a chcete pomoci s hledáním?
Tohle všechno umožňuje aplikace &quot;Mobilní rozhlas&quot;,
do které se jednoduše zaregistrujete zde: http://marianskelazne.mobilnirozhlas.cz a pak
si stáhnete aplikaci do mobilu
přes App Store nebo Google play

s názvem „Mobilní rozhlas“.
Buďte v obraze a začněte aktivně
sledovat dění v našem městě!
Mobilní Rozhlas v Mariánských
Lázních už úspěšně běží a Vy se
registrujete. To nám dělá radost.
Aktuálně se chystáme Mobilní
Rozhlas využít jako hlasovací systém pro Participativní rozpočet,
který se v našem městě od října
rozjíždí. Takže stahujte a registrujte se, abyste mohli hlasovat pro
projekty, které se Vám líbí!
Denisa Wacková
Andrea Sasková

Město Mariánské Lázně v roce
2019 realizovalo s podporou
příspěvku z programu Karlovarského kraje na obnovu a využití
kulturních památek, památkově
hodnotných objektů a movitých
věcí v Karlovarském kraji částečnou obnovu domu Chopin. V rámci realizace akce došlo k opravě
terasy, fasády a střechy jižního
traktu objektu tzv. „Malé scény“.
Celkové výdaje projektu činily

292.859,93 Kč, přičemž jsme obdrželi příspěvek z Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na obnovu
a využití kulturních památek,
památkově hodnotných objektů
a movitých věcí ve výši 100.000,Kč. Realizace opravy probíhala
v květnu-červenci 2019.
Martina Baxová
referentka dotací

1.výzva pro předkládání
žádostí do Fondu kultury 2020

Participativní rozpočet umožní
vylepšit veřejný prostor

Rada města schválila 24.9.2019
vyhlášení 1. výzvy Fondu kultury
města Mariánské Lázně pro rok
2020. Žádosti bude možné podávat v rozmezí od 1.11. - 2.12.2019.
Bližší informace a podklady na-

leznete na webových stránkách
města https://www.muml.cz/
mesto-a-jeho-sprava/investice-a-rozvoj/fondy/fond-kultury/
Ing. Jana Palacká
Odbor RLCR

Dne 2. 9. 2019 byly za účasti
starosty p. Martina Kaliny slavnostně otevřeny nové školní
dílny na Základní škole Úšovice. Nové školní dílny by neměly
sloužit jen žákům ze Základní
školy Úšovice, ale i dalším dětem z partnerských škol z Mariánských Lázní i okolí. V budově
školních dílen vznikly tři učebny – učebna pěstitelských prací,
žákovská kovodílna a žákovská
dřevodílna. Nechybí ani vnitřní
konektivita školy a připojení
k internetu. Celá budova školních dílen je plně bezbariérová.
Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Celkové
náklady na projekt dosáhly 14,5
milionů Kč, dotace činila 13 milionů, 1,5 milionu hradilo Město Mariánské Lázně z vlastních zdrojů.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu
formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompe-

tencí a zvýšit budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.
Registrační/evidenční číslo
projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/
16_063/0003731
Příjemce dotace/investor:
Město Mariánské Lázně, Ruská
155, 353 01 Mariánské Lázně,
IČ: 00254061
Celkové způsobilé výdaje na
projekt: 14 498 984,- Kč
Výše přiznané dotace:
13 049 085,60 Kč
Realizace projektu:
09/2018 - 09/2019
Zhotovitel:
- HELLMICH spol. s r.o., Hlavní
282/144, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ: 25218948
- Cintl, s.r.o., Malá Hleďsebe
31, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ:
29096715
- AUTOCONT a.s., Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ:
04308697
Martina Baxová
referentka dotací

Rekonstrukce školních
dílen na Zš Úšovice

Mobilní Rozhlas má úspěch!
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Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních
Dne 2. 9. 2019 byly za účasti starosty p. Martina Kaliny
slavnostně otevřeny nové školní dílny na základní škole
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MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Někteří občané si kompostéry
od města již vyzvedli
Někteří občané, kteří v loňském
roce formou vyplněného dotazníku projevili zájem o získání
domácího kompostéru zdarma
a kteří vyhověli podmínkám přidělení kompostérů, si je již vyzvedli v areálu sběrného dvora,
na adrese společnosti TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU
s.r.o., U Pily 206/3 Mariánské
Lázně. Kompostéry se začaly vydávat od začátku září každý všední den, tedy od pondělí do pátku,
vždy v době od 9 do 16 hodin.
Občanům jsou kompostéry vydávány po vyplnění a podpisu
Smlouvy o výpůjčce a následném
darování. Tuto smlouvu občané
mohou přijít sepsat na Městský
úřad, odbor životního prostředí,
Ruská 155, dveře č. 303, p. Křížová a to v úřední dny, pondělí
a středa od 8:00   - 11:30 a od
12:30 – 17:00 hodin. V ostatní
dny pouze po předchozím objednání. Do připravené smlouvy
je z občanského průkazu, který
musí mít žadatel s sebou, potřeba  
doplnit jméno, příjmení a adresu
trvalého bydliště a také je nutné
znát číslo parcely a katastrální území, kde bude kompostér
umístěn. Výpůjčka je na dobu pěti
let a poté kompostéry bezplatně
přejdou do vlastnictví občanů.
Po tuto dobu bude vypůjčitel
povinen umožnit oprávněnému
zástupci města provést kontrolu
umístění a využívání kompostéru
v souladu se smlouvou.
Žadatelem musí být občan města

Mariánské Lázně nebo vlastník,
či nájemce pozemku na území
má od tohoto bytu klíče.
• 19.08.2019 – denní
města starší 18 let, který se zaPřed čtvrtou hodinou odpoled- Po odemčení bytu nalezli paní,
vazuje umístit kompostér v kane požádal operační OO Policie ležící na zemi u WC.
tastrálním území města MariČR ML městskou policii, zda Byla při vědomí a s hlídkou zaánské Lázně (Mariánské Lázně
by zajela prověřit telefonické čala komunikovat. Uvedla, že je
(691585), Úšovice (691607),
zde tak od včerejšího dne.
oznámení o dopravní nehodě,
Stanoviště u Mariánských Lázní
Strážníci poskytli nezbytnou první
ke které mělo dojít na parkovi(691674), Chotěnov u Mariánpomoc a přivolali na místo Rychšti u nákupního centra TESCO.
ských Lázní (901903)).
lou záchrannou službu (RZS).
Hlídka MP na místě zjistila, že Lékařská služba si ženu přeKompostéry po podepsání smlouse
jedná o malou dopravní ne- vzala do odborné péče a její
vy pak jsou následně žadatelům
hodu bez zranění.
předány obsluhou sběrného dvosyn, který se mezi tím dostavil
Řidič dodávky Fiat Ducato při na místo, se postaral o zpětné
ra, oproti podpisu na předávacím
couvání narazil do projíždějícího uzamčení bytu a tím byla celá
protokolu, který je nedílnou souosobního automobilu Subaru.
částí Smlouvy o výpůjčce a náudálos úspěšně ukončena.
Při orientační dechové zkoušce
sledném darování zahradního
však vyšlo najevo, že projíždejí- • 13.09.2019
kompostéru. Kompostér bude
cí řidič vozilda Subaru řidil pod Česká asociace hasičských důobsahovat český návod a brožuru
vlivem alkoholu. Byla u něj na- stojníků vyhlásila za účelem proo správném kompostování.
pagace požární ochrany a preměřena hodnota 1,12 ‰.
V současné době je ještě několik
O těchto zjištěných skutečnos- ventivního působení na veřejnost
ks kompostérů bez rezervace.
Pokud tedy ještě někdo z občanů
tech byla vyrozuměna Policie Den požární bezpečnosti.
V tomto roce byl Den požární bezměsta má zájem o přidělení komČR, která si náledně případ přepečnosti vyhlášen na pátek 13.
postéru a doposud si ještě nevzala k dořešení.
září s heslem „3 metry pro život“.
podal žádost, nechť kontaktujte
Hasiči v dopoledních a odpo•
19.08.2019
–
noční
rovněž odbor životního prostředí
V půl druhé ráno vyjíždí hlídka ledních hodinách vyjeli se svou
p. Křížová, tel. 354 922 360 nebo
MP na opětovné rušení noční- technikou zjistit, zda jsou všude
mail: silvie.krizova@muml.cz, jeho klidu z provozovny Bacardy zachovány 3 metry pro život.
likož výdej bude probíhat pouze
Zachování třímetrové šíře kov ulici Družstevní.
do vyčerpání pořízených   kommunikace či stanovené vzdáleNoční klid rušili hluční návštěvpostérů a poté již nebude možnosti při parkování u křižovatníci provozovny a hlasitá hudba.
nost kompostér získat.20.09.2019
20.09.2019
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Termíny a jejich obsazenost
Po chvilce se podařilo onen uprostřed křižovatky, řešeny
naleznete také na webu
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Mariánské Lázně https://www.
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policie ML.
policie ML.
Na zvonění a bouchání nikdo
muml.cz/mestsky-urad/jak-siLadislav Sidorják
nereagoval.
Mezi tím se k hlídce
-vyridit/svatebni-obrady/.
Zástupce
velitele MP
přihlásil soused, který uvedl, že
Pro zajištění svatby kontaktuj-

Svatby v Mariánských Lázních

Od letošního roku je nově obřadní místností pro konání civilních
svateb v Mariánských Lázních
krásný prostor Anglikánského
kostela v Ruské ulici. Město k této
změně přistoupilo z důvodu špatného technického stavu budovy
radnice a s ohledem na její plánovanou rekonstrukci.
Nové prostory jsou velmi krásné,
vkusné a pohodlné, vyzařují neopakovatelnou atmosféru. Interiér
je světlý, působí klidně a romanticky. Svatby se zde konají celoročně a můžete si zde naplánovat
jak komorní obřad tak velkou
svatbu, kapacita je dostatečná.
V roce 2019 se zde svatby bu-

te matriku Městského úřadu
Mariánské Lázně buď osobně,
nebo na tel. č. 354922116 nebo
354922119.
Ing. Irena Konečná
Městský úřad Mariánské Lázně
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Nimrod zmizel
Nimrod byl vyhledávaný za Rakousko-Uherska, v meziválečné době,
i za tzv. socialismu. V posledním
jmenovaném období zanedbaný, ale
stále funkční. Po roce 1989 se měnili vlastníci, pomalu ustával provoz, tím se nastartovalo chátrání.
- Po dostavbě byl Nimrod z města
dosažitelný pěšky či koňmi, v meziválečné době malými autobusy
(nazývám je kavárenské). Kolem

Zamýšlený prodej
historické budovy radnice

Nimrodu tehdy jezdily také pravidelné linky do Pramenů a dál. Po
válce Nimrod proslul tím, že večer
býval navštěvován hosty filmových
festivalů (1946 - 1949). V šedesátých létech minulého století (období rozvoje Dopravního podniku)
opět Nimrod dosažitelný pravidelnými autobusy.

rozvířil hladinu veřejného mínění. A není divu. Tradiční „budovatelské“ počínání místních
radních dosahuje vrcholu.
Trochu historie:
a) Demolice areálu kolem Tepelského domu: Nebyla nutná, ale
převážil názor, že se vybuduje
betonové monstrum – jakési lázeňské „mauzoleum“ v sousedství lehounké architektury kolonády. Groteskně bylo nazváno
Arnika. Jak víme, k vybudování
tohoto monstra naštěstí nedošlo. Málokdo už vzpomene na
výstavu v té době, která měla
představit výhled „zástavby“
lázeňského centra města. Mnoho budov mělo být nahrazeno
betonovými novostavbami věžovitého typu. Nejkrásnější bylo
zbourání hotelu Pacific v čele
Hlavní třídy. Že by idea takovéhoto přístupu k výstavbě města
jen tak nezanikla? ...
b) Kdysi v Akci Z se vybudovalo
v sousedství Lunaparku přírodní divadlo. Provozovaly se tehdy
převážně hostující opery. Prý
zvítězili komáři… Dnes na místě
orchestřiště je rybníček. V okolí
Lunaparku a bývalém lesoparku
s tenisovými kurty, se to hemží
stavebními parcelami.
c) Lesní mlýn, za komunistů
groteskně přejmenovaný na
Donbas, Měl nádherný funkční
sál, který vyhovoval i koncertům. Podívejte se na to, jak vypadá dnes …
d) Městské divadlo s proslavenou akustikou bylo přebudováno tak necitlivě, že to překvapuje všechny odborníky. Byly
zlikvidovány pohodlné lóže
(kdysi se říkalo, že jsou buržoazním přežitkem). Místo pohodlného sezení v loži se divák
z boku balkonů musí nepřiroze-

Václav Kohout

Podoba Nimrodu někdy počátkem minulého století, nedlouho po dostavbě.
Vpravo pavilon s jídelnou. V místě zábradlí později točka pro autobusy. (Sbírka
Václav Kohout)

Louka u Nimrodu. V meziválečné době v éře lehátek. Ty byly rozsety kolem louky.
Pavilonová jídelna přístupná od silnice, stejně tak od louky (lesní pěšiny). (Sbírka
Václav Kohout)

Jídelna v některý pěkný letní den. Snímek odhaduji tak kol 1930.		
(Sbírka Václav Kohout)

No, a jak předesláno, sláva se zhroutila do hromádky suti, ve vší tichosti, červen
2019. (Snímek Václav Kohout)

ně kroutit, aby jakž takž viděl…
Mimochodem vedle divadla se
rozpadá vila historického ředitele divadla Lasky (To je ten,
který postavil kapličku u Lesního pramene, která je známa jako
„kaplička lásky“) …
e) Zacházení s lesoparky v okolí Lesního pramene vyvrcholilo
nesmyslným plošným vykácením zdravých buků – že by to
bylo vhodné místo pro parkoviště??? Lesopark v sousedství
domů je přece jedním z hlavních znaků města a je to idea geniálního tvůrce zeleně Václava
Skalníka…
f) Na Goethově náměstí zoufale
křičí historický palác, ve kterém
bydlela Goethova láska Ulrika
(je stále znám pod groteskním
názvem Kavkaz). On už vlastně
ani nekřičí -  i když byl ještě ne
tak dávno plně funkční, jako lázeňský dům – prostě pozvolna
se rozpadá …
g) Na místě bývalého domu Rozkvět je díra – že by to byla představa o rozkvětu lázní?
h) Podívejte se do oken domů
v horní části Hlavní třídy – jsou
neobydlená… A teď z historické
radnice uděláme hotel… není to
hodné spíše Kocourkova?
Dost! Ducha lázeňského města
alespoň zachraňuje vtipná sochařská výzdoba a zápas tvůrců parků. Prostupování přírody
a bydlení jsou přece jenom ještě
dominantní. Budeme se sice bát
o osudy Lilu, Miramonte a jiných podobných staveb, budeme se dál bát toho, aby se město
nestalo rájem neodpovědných
obchodníků se stavebními pozemky. A budeme dál upozorňovat na duši tohoto města.
František Hromada

foto: www.tvml.cz
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titul Zlatá babička získala 84letá Marie Kozlová se soutěžním číslem 5. Porota dále volila Babičku
Stříbrnou a Bronzovou, hlas lidu zvolil Babičku Sympatie a oceněna byla i nejstarší účastnice.
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V tomto kraji to byl první ročník soutěže, uskutečnil se za podpory Karlovarského kraje a záštitu nad akcí
převzala paní hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Nominované dámy soutěžily ve třech disciplínách – rozhovor, ukaž, co umíš a módní přehlídka. Na podiu
se zpívalo, tancovalo, recitovalo… Výherkyně a zároveň nejstarší babička, paní Kozlová, zpívá, kudy
chodí, a tak nemohla zvolit jiný koníček, než právě zpěv.
Stříbrná Babička, Marie Karhánková, také zazpívala, ale ne sama. Na pomoc si pozvala svoji vnučku. Obě
vystoupily v nádherných chodských krojích.

OBČANÉ

Karlovarský kraj zná svoji
Babičku roku

Už pošesté se konal
příměstský tábor na
husitské faře

Oldřiška Csáková, která získala titul Bronzová Babička roku Karlovarského kraje 2019, zatancovala na
píseň Ivety Csákové.
Ta nejsympatičtější, Iveta Maroušková, zaujala obecenstvo a porotu vlastnoručními výšivkami.
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Mariánské Lázně se v prvním
srpnovém týdnu proměnily
v perský hrad Šúšan, na kterém
vládne mocný král Achašveróš.
Alespoň pro děti, které se zúčastnily příměstského tábora
pořádaného na husitské faře
v ulici Boženy Němcové. Tentokrát šlo už o šestý ročník a podobně jako v minulých letech
děti prostřednictvím táborové
hry i dopoledních vyprávění sledovaly jeden ústřední příběh.
Hlavní postavou byla letos krásná a moudrá židovská dívka Ester, která se před čtyřmi a půl
tisíci lety stala perskou královnou, a díky tomu později zachránila židovský národ v perské říši
před vyhlazením. Musela však
projevit statečnost a věrnost,
aby tento úkol mohla splnit.
Déšť nás zaskočil jen trochu
Zatímco v loňském roce nás
během tábora pronásledovalo
všudypřítomné vedro, letos táborníky trochu potrápil déšť.
Především při stanování v blízkých Vlkovicích, během kterého
museli přečkat noční bouřku.
Díky statečnosti dětí a pomoci
našich hostitelů z rodiny Medalových ale vše dobře dopadlo
a odnesli jsme si alespoň ten
pravý tábornický zážitek.
Lehce nevyzpytatelné počasí
dětem nezkazilo ani výlet do
přírodního lanového centra Sv.
Linhart u Karlových Varů, který
jsme spojili s prohlídkou blízké
obory s daňky a divokými prasaty. A navzdory občasnému dešti
jsme stihli zahrát spoustu her,
ať už v mariánskolázeňských

Natři to Pístovu aneb nový nátěr na sruby

Je to akce pro širokou veřejnost.
Každý, kdo ji bude chtít podpořit,
je vítán. Musí si jen koupit štětec,
lazuru Palisandr (velikost balení
je na každém) a přijít buď v pátek
11. 10. od 15.00, nebo v sobotu
12. 10. na sruby v Pístově u Mariánských Lázní. Pokud budou lidé
chtít pomoci akci Natři to Pístovu
a z jakéhokoliv důvodu nebudou
moci přijít fyzicky natírat, mám
pro ně alternativu sběrného místa. V pátek 11. 10 mohou stát

od 13.00 do 13.45 na parkovišti u Penny v Úšovicích nebo od
14.00 do 14.30 u hotelu Sládek
(u kašny) v Chodové Plané. Auto
bude označené. Zde budu vybírat
lazury Palisandru, které následně
předám dobrovolníkům na srubech na Pístově. Tam akce začíná v 15.00. Prosím o pozornost.
Peníze nechci, neboť bych musel
zřizovat bankovní účet pro kontrolu vynaložených nákladů. A nechci, aby mě někdo nařkl z obo-

hacení. Děkuji za pochopení.
Přiložená fotka je pro lidi, kteří
mě neznají a přijdou na zmíněná
místa, aby neobdarovali nějakého „šikulu“. Lidé jsou totiž různí.
Já stojím na fotu vlevo, vpravo je
Vladimír Kantor, vedoucí dětského tábora, při předání nového
brutaru. Už mám jeden kanystr
barvy, kéž jich bude víc.
Děkuji za podporu, přátelé.

Tomáš Richter
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parcích nebo v blízkých lesích.
Na základně pak na děti vždy
čekala spousta vydatného jídla,
a to i díky pomoci ochotných rodičů a dalších členů mariánskolázeňské náboženské obce, kteří
dobrovolně přiložili ruku k dílu.
Za to jim patří velký dík, stejně
jako městu Mariánské Lázně,
které tábor finančně podpořilo.
Příští rok znovu
Po celotýdenním programu se
děti opět rozutekly ke svým dalším prázdninovým zážitkům.
Protože ale téměř všechny bydlí  
v Mariánkách nebo v přilehlých
obcích, budou se během roku
dále setkávat jako spolužáci ve
škole nebo na hodinách duchovní péče či dalších kroužcích. Z tábora si účastníci odnesli nejen
nová přátelství, ale také spoustu
vědomosti a získali představu
o svých schopnostech.
Díky různým hrám totiž měli
možnost rozvíjet nejen své fyzické, ale také intelektuální
dovednosti, nebo si vyzkoušet
vlastní statečnost například při
nočním bobříku odvahy. A snad
se také naučili, že v soutěžích
není důležité jen vyhrávat, ale
také chovat se férově, ovládat
se, spolupracovat se svým týmem, pomáhat ostatním – a užít
si legraci.
Vedoucí se zase mohli znovu
přesvědčit o tom, že dětská fantazie umí z malého lázeňského
města vytvořit nové místo, které dosud neznali. Oni i táborníci
už se těší na příští rok, kdy se
má tábor konat znovu.
Adéla Denková
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Setkání členů klubu
oprava komunikací
plastikových modelářů KPM ML
Ve dnech 6.9.-8.9.2019 proběhlo
setkání v Mariánských Lázních
spojené s účastí mladých modelářů z klubu KPM Mar. Lázně
a mladých modelářů z MěDDM
Mar. Lázně. Akce byla spojena
se školením rozhodčích a modelářskou činností. Každý modelář
obdržel model k sestavení. Pro
seniory byl připraven seminář se
školícím instruktorem z řad modelářů ČR. Celá akce byla spojena
i s grilováním a občerstvením po
dobu tří dnů. Trochu nám akci narušil déšť, ale modeláři si poradili
a nikdo nezmokl. Naši mladí nám
udělali velikou radost a zúčastnili
se i mistrovství republiky mládeže, kde kluci obsadili první, druhé
a další cenná umístění a získali

tak tituly mistr a vicemistr republiky.Mistrovství proběhlo v červnu v Brně v přátelské atmosféře
a modeláři zase zjistili, že si velice
dobře rozumí a připravují se na
mistrovství republiky seniorů,
které hostí Lysá nad Labem ve
dnech 27.-28.9.2019. Akci se seminářem bychom chtěli pořádat
každý rok. Proto děkujeme zastupitelstvu města Mar. Lázně za
finanční podporu.
Ještě bychom chtěli zdůraznit, že
akce Den s plastikovýni modely
v klimentovské moštárně proběhne jako každý rok v měsíci
listopadu 22.11.-23.11.2019
Michael Kaplan
předseda KPM ML

Mistrovství republiky
modelářů Brno 14.-15.6.2019
V pátek a v sobotu se konalo MR
v plastikovém modelářství ve výstavní hale B brněnského výstaviště. Z našich mladých modelářů
se zúčastnili Jan a Aleš Rottenbornovi, oba v kategorii starších žáků
a Tadeáš Javořík v mladších žácích. Všichni jsou také členy KPM
Mariánské lázně a členy kroužku
při MěDDM Dráček Mar. Lázně.
Mladý Tadeáš získal titul prvního
vicemistra republiky a v doplňkových soutěžích se umístil na
předních místech. Kluci Rottenbornovi získali: Aleš –mistr republiky a Honzík skvělé přední
umístění v kategorii letadel 1/48
s modelem Bell X1. V doplňkových
soutěžích získali též skvělá umístění.Jelikož soutěž ModellBrno je
jednou za dva roky zúčastnila se
také většina klubu v seniorských
soutěžích. Získali jsme 11 ocenění v různých kategoriích letadla,
technika a diorámata. V kategorii
letadel 1/144, kde bylo asi osm-

desát modelů, jsme brali všechna
tři oceněná místa. O našich seniorech se nebudeme jmenovitě zmiňovat. Ale Martin a Petr Němcovi,
Michal, Lukáš a Monika Hortovi,
Michael a Kuba Kaplanovi, Lumír,
Kamila, Sára a nejmenší benjamínek Sofie Chmelařovi, již zmiňovaní Aleš, Jan a Aleš ml. Rottenbornovi, Vašek Sluníčko, Filip Nejdl
a tatranský orel Boris Bednár. To
už byla pěkná sestava modelářů
z Mariánských Lázní. Je vidět, že
když se sejde dobrá parta, jde to
jako po másle. Jediná horší situace
nastala na D1, jako vždy kolony až
do Brna. V sobotu k večeru při návratu už to bylo vcelku OK.
Hlavně aby se naši mladí více věnovali této kategorii, kde zručnost
zaujímá přední místo. V měsící
září se opět rozběhnou kroužky
při MěDDM a pak se uvidí jak mladí na tom jsou.
Michael Kaplan
předseda KPM ML

Konečně! Konečně se řidiči,
obyvatelé i návštěvníci našeho
města dočkali toho, že se silnice
začaly opravovat jinak, než jen
zasypáváním výtluků. Konečně
se dočkali i toho, že po více než
měsíčním ježdění na vyfrézovaných silnicích se začal pokládat
toužebně očekávaný nový živičný povrch. Nejdříve Na Voře,
pak v pár metrů dlouhé České
ulici u Dětského domova, poté
i v Tepelské. Konečně je tam
možné, věnovat se při jízdě silničnímu provozu místo vyhýbání se nerovnostem a dírám. Až
neuvěřitelné bylo, že Pramenská
ulice dostala nový povrch téměř
ihned po vyfrézování, což by
však asi mělo být normální. Normální se mi ale nezdá, že tam po
stranách nového asfaltu zůstaly
pruhy a úseky staré, nepěkné,
nerovné, poškozené. Místo krásné silnice, asi kvůli úspoře pár

kaček, slátanina. Sami silničáři
se tomu divili, práce tak pro ně
byla náročnější, ale byl to prý
požadavek zadavatele. Kterýpak šetřílek to byl? Ušetřilo se
i na neopravení velmi špatného
a nebezpečného povrchu na křížovatce ulic Třebízského a Pramenské. Proč není možné dotáhnout dílo do konce? Proč byl od
17. července v Ruské ulici zákaz
zastavení v obou směrech ještě
déle než měsíc po frézování?
Je dobře, že se silnice o pravují. Potřebují to. Dokonce i ty, na
které se nyní, bohužel, nedostane - U Nemocnice, U Zastávky,
Komenského, Česká, Tomáškova
a další. Ovšem znepříjemňovat
řidičům život a ničit jejich vozidla několikatýdenním ježděním
po vyfrézovaných silnicích, to
není dobrá vizitka těch, kteří
práce plánují...
Ivan Coufalík

Město Mariánské Lázně vyhlásilo pro rok 2019 grantové řízení
na  uspořádání Mariánskolázeňského vánočního trhu. Výzva
byla vzhledem k nulovému zájmu v 1. kole dvoukolová a ve 2.
kole byly upraveny podmínky.
Jak uvádí dále realizátorka akce,
Andrea Sasková, došlo především k prodloužení doby trhů
a trhy budou probíhat i mimo
kolonádu. Finanční rámec akce
je 400 tis. Kč.
„Vyslyšeli jsme přání obyvatel
Mariánských Lázní, aby si mohli užívat vánoční atmosféru po
celý předvánoční čas a tradiční
Mariánskolázeňský adventní
trh bude tentokrát probíhat po
celé adventní období. Po celý

tento krásný čas budete moci
nasát vánoční atmosféru, dát
si nějakou vánoční pochoutku,
pobýt s přáteli a zakoupit pro
své nejbližší vánoční dárek.“
V prvních dvou adventních
týdnech 30.11. - 15.12. se pro
vánoční náladu stavte na naší
krásné kolonádě, na poslední
týden 18.12. - 22.12. se adventní trh přesune na městskou tržnici. Chceme oživit i toto místo
a vdechnout mu tu pravou vánoční pohodu.
Zájemci z řad prodejců se mohou už nyní hlásit u pana Nekováře na emailu: vn.catering@
seznam.cz nebo na telefonu:
604 706 887.
Andrea Sasková

Vánoční trhy po celý advent

6

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •ŘÍJEN 2019
OBČANÉ

DEN ZA OBNOVU LESA

V jeden den, 19. října, pomůže
veřejnost ve všech krajích na
dvanácti místech v zemi obnovit
lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Jedná se o největší akci
svého druhu v historii státního
podniku. Přijďte taky.
„Už tím, že zasadíte třeba jedinou
sazeničku, vyjádříte svou podporu a zájem o obnovu lesů v České
republice,“ vzkazuje Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České
republiky. Celostátní akce “Den
za obnovu lesa“ se koná od 10 do
16 hodin za každého počasí. Podrobnosti a lokality naleznete na
www.sazimelesynovegenerace.cz.

„Už několik let se potýkáme s kalamitou, jakou lesnictví nepamatuje. Krajinu obnovujeme v nebývalém rozsahu. Proto je akce
zásadní pro celou společnost
a potřebuje podporu veřejnosti,“
uvádí Miroslav Toman, ministr
zemědělství.
Státní podnik představí na
všech místech les, který už
dnes sází místo uhynulých
porostů. Je smíšený z několika desítek původních druhů
českých dřevin, přizpůsobený
měnícímu se klimatu, schopný

PROJEKT Vy rozhodujete,
my pomáháme

zadržet vodu, odolnější vůči
škůdcům.
Akce má široký záběr a je určena
všem, kteří mají k vztah k přírodě
a kterým není lhostejné, jaký les
poroste příštím generacím. „Věříme, že oslovíme každého, rodiny
s dětmi i ochránce přírody, studenty, turisty i sportovce. Proto jsme
dali této unikátní akci podtitul Den,
který nás spojí,“ dodává Vojáček.
Lidé 19. října vysadí pod vedením lesníků a studentů lesnictví
tisíce dřevin, uklidí vytěžené plochy a postaví oplocenky, které
sazenice ochrání před zvěří. Nářadí bude k dispozici. Účastníky
čekají autogramiády známých
osobností, ukázky lesní techniky
i práce v lese, lesní pedagogika
a půjčovny kol.
Dorazí i zástupci místních samospráv, sportovci a osobnosti kulturního a společenského života.
Lesy ČR do akce zapojí všechny
své tradiční partnery, Klub českých turistů, Svaz lyžařů, Junák,
dobrovolné hasiče, ale i Český
svaz ochránců přírody nebo Český olympijský výbor a další.

V hypermarketu Tesco Mariánské Lázně se za účasti starosty
města Ing. Martina Kaliny a ředitelky zdejšího Tesca Lenky
Vlkové uskutečnilo slavnostní
předání šeků vítězům projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme.“ Jeho prostřednictvím
podporuje Nadační fond Tesco
místní neziskové a příspěvkové
organizace. O rozdělení příspěvků rozhodují sami zákazníci
svými hlasy. První místo obsadil
Hospic Sv.Jiří, díky němuž získal
30 tisíc Kč na léky a zdravotnický materiál. Na druhém místě
se umístil Domov pro osoby se
zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově s projektem
Provoněný domov, díky němuž
umožní svým klientům na základě aromaterapie vyvolávat
příjemné vzpomínky a zpříjemňovat tím jejich pocity. Na jeho
realizaci získal 16 tisíc Kč. Třetí
místo pak získal Dětský domov

Staňkov, který použije vyhraných 10 tisíc Kč na projekt Podpora talentů, díky němuž mohou nakoupit zvukové zařízení
na divadelní vystoupení.
„Jsem moc ráda, že Tesco touto cestou pomáhá tam, kde je
třeba, a že se peníze dostanou
do správných rukou. Nejlepší
na celém projektu je to, že zákazníci mají možnost o rozdělování peněz rozhodovat svými
hlasy,“ sdělila Lenka Vlková,
ředitelka hypermarketu Tesco
Mariánské Lázně.
„Ráda bych touto cestou pozvala jakékoli organizace do 7.kola
tohoto grantového programu,
který bude následovat. Jsem
velmi poctěna, že mohu díky
naší společnosti TESCO pomáhat potřebným a zlepšovat tak
kvality jejich života.“
Mockrát děkuji.
Lenka Vlková
ředitelka HM ML

Zdeněk Buchtele, Jiří Slavík: Hamrníky. - Pokračování
knižní edice o zajímavostech
ve městě a okolí. Tentokrát
o Hamrníkách, připojených
k městu 1941. Historie místa,
popis jednotlivých domů. Historie mlékárny: od skromných
počátků, po slávu až na konec
provozu. O Arigim, zakladateli
letectví ve městě. Arigiho další
osud. Proslulý hamrnický zámeček: historie, současná dokumentace. Dobrovolní hasiči,
tělovýchova. Příběh vojáka
US Army z roku 1945. A další. Bohatý obrazový materiál.
224 stran textu a obrázků -

K dostání v pokladně muzea.
Dodatek: model hamrnického zámečku 1:100 je k vidění
v knihovně ve Velké Hleďsebi.
Václav Kohout

Recenze

Eva Jouklová
tisková mluvčí
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Zářijová Káva se starostou

Po prázdninové přestávce přišlo
do Tereziánu na starostovskou
Kávu 2. září 14 občanů. V úvodu
pan Kalina informoval přítomné o nehodě u Ferdinandky, kde
jeden pán odstranil kryt vývěru
pramene, a když vlezl dovnitř,
ztratil tam vědomí. Raději to nezkoušejte... I v našem městě již
byl uveden do provozu Mobilní
rozhlas, který v ČR užívá přes
500 obcí a cca 250 000 lidí. Po
registraci na https://www.mobilnirozhlas.cz/ budete i Vy dostávat na svůj mobil SMS zprávy
z oblastí, které si zvolíte. O budovu radnice projevila zájem společnost, která pod ní bude stavět
hotelový komplex. Odkoupili by
ji, opravili a úředníci radnice by
tam pak mohli pracovat v pronajatých prostorách.
Záměr prodat historickou radniční budovu rozdělil občany města
na dva tábory. Jeden s tím nesouhlasí a na podporu jejich názoru
vznikla petice. Argumentují tím,
že prodej budovy k jinému účelu
je neúctou k práci našich předků,
kteří ji pro město vystavěli. Pár
zastupitelů rozhoduje o prodeji
radnice, sloužící všem občanům,
mělo by být vyhlášeno referendum. Mají pravdu. Druhé skupině
je v podstatě jedno, jestli budou
radní a odbory města v budově
staré, nebo nové, třeba u Chebské, jak bylo plánováno, hlavně
aby byli co nejdříve pohromadě
jako dříve a občané je nemuseli
hledat po celém městě. Také mají
pravdu. Jak to dopadne?
A jaké náměty, připomínky,
otázky a přání na Kávě zazněly?
Město by mělo zřídit na dostupném místě úřední vývěsní desku,
neboť elektronická v bývalém
Bytovu bývá nefunkční. Na Voře

RADNICE SE (ZATÍM)
NEPRODÁVÁ?

nahoře nejsou dodělány chodníky. Radnice i Lil patří městu
a to by se o ně mělo řádně starat
a využívat je, cena 300 mil. Kč,
uváděná za rekonstrukci radnice, je přehnaná, podobné akce
v ČR stály výrazně méně. Co vše
patří do Památkové rezervace?
Kolik bytů zvláštního určení má
město? Sociálka v ML nefunguje. Kam zmizely dlažební kostky,
původně lemující silnici v Ruské
ulici? V Hamrníkách se prý má
postavit dům pro bezdomovce?
Prostor po vykácených stromech
u hotelu Nabokov je neudržovanou skvrnou na tváři města. Kdy
bude chodník u nemocnice? Silnice v podchodu z Mladějovského ulice ke hřbitovu je samá díra
a v poblíž stojícím chátrajícím
domě zřejmě protéká voda, je to
slyšet. Je dobře, že byly opraveny
některé silnice, ale až 5 týdnů od
vyfrézování po pokládku nového
povrchu, to je příliš! Na Pramenské ulici zůstaly po stranách nového povrchu pásy neopravené,
ač nejsou v dobrém stavu. Poblíž
opravených úseků jsou mnohde nerovnosti i díry, proč tam
zůstaly? Oprava silnic je chvályhodná, ale zoufale ji potřebují
i další ulice - U Nemocnice, Komenské ho, Česká, Tomáškova,
nehledě k tomu, že jsou díry
a nerovnosti i na mnoha dalších,
dokonce i na Hlavní. Dlážděný
chodník od městské knihovny
do parku je nebezpečně nerovný, lidé si stěžují i na chodník od
Rudolfky do Úšovic.
Stížností bylo mnoho, ale zazněla i pochvala - radnice rozdává,
ve spolupráci s Klubem seniorů,
dárky jubilantům. Ti jsou jimi
velmi potěšeni.
Ivan Coufalík
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V pondělí 16.9. 2019 byla předána na podatelnu městského
úřadu Petice za zachování historické budovy radnice v majetku
Města Mariánské Lázně. Na originálních petičních listech se sešlo celkem 1 531 podpisů, z toho
1 186 od občanů z Mariánských
Lázní, 255 z okolních obcí (náš
úřad pro ně pracuje jako obec
s rozšířenou působností) a 90
podpisů od ostatních občanů
(rodáci, návštěvníci a odborná
veřejnost). Považuji to za velmi dobrý výsledek vzhledem
k tomu, že petice byla zahájena
10. srpna a ukončena těsně před
zářijovým zastupitelstvem. Petiční výbor děkuje všem, kteří se
zapojili svým podpisem, a také
těm, kteří pomáhali s distribucí
a sběrem petičních archů. Podle
zájmu je jisté, že osud radnice
není obyvatelům města lhostejný. Děkujeme všem, kteří se rozhodli srdcem (radnice se běžně
neprodávají, obce o ně mají pečovat) i rozumem (petici podpořila místní odborná veřejnost
- lidé, kteří mají dlouhodobou
stavební nebo projekční praxi
a mají s rekonstrukcemi budov
zkušenosti).
Důvody vyhlášení i výsledek
petice jsem přednesla na zastupitelstvu 16.9. 2019. Na tomto
zasedání se měl řešit další osud
radnice, ale jediný bod, který se
radnice týkal, byl z programu
stažen. Téma radnice se probíralo až v závěrečné diskuzi
v bodu různé. Ujištění pana

starosty, že ještě není nic definitivně rozhodnuto, může vyvolat
dojem, že by petice měla ještě
pokračovat (po odevzdání se
ještě sešlo několik podepsaných
archů). Prosím proto občany
města, aby důsledně sledovali
dění ve městě, veřejnou desku
a důležitá sdělení.
Rekonstrukci radnice současné
vedení města slibovalo ve svých
volebních programech a má ji
také jako investiční prioritu zakotvenu v programovém koaličním prohlášení. Místo toho jsme
však svědky dalšího oddalování
opravy a finanční prostředky
města určené na její přípravu se
přesouvají na jiné účely.
Radnice nemá jen hodnotu finanční, a proto její prodej není
obyčejný realitní obchod. Radnice má svou hodnotu kulturně-historickou, je to doklad rozvoje města, městské samosprávy
a demokracie. Starší radnice
sdílely se svými městy devastující osudy (požáry, války), po
kterých byly obnovovány. Ta
naše toho byla ušetřena, je relativně mladá, je jí 131 let a vznikla za Rakousko–Uherska pro
účel, kterému může sloužit i nadále. Mariánské Lázně usilují
o zápis do UNESCO pod heslem
„Nejkrásnější lázně Evropy – Salony Evropy 19. století“ a měly
by se k historické budově radnice z 19. století chovat s úctou.

za petiční výbor
ing. arch. Ludmila Míková

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •ŘÍJEN 2019
SPORT

Běh do vrchu Lesný (983 m/m)
7 km

164 účastníků se v Mariánských Lázních nechalo zlákat k pohybu

Ski Nordic Mariánské Lázně z.s. pořádá 10.11. 2019 běh do vrchu
(zpráva po akci ze dne 14.9.2019)

Lesný

Seriál pochodů nordic walking s bohatým doprovodným programem v cíli, pro registrované účastn

Start: parkoviště zámku Kynžvart; 582 m/m 10,00 10.11..2019
ale i pro neregistrované návštěvníky měl v sobotu 14. září svojí další zastávku, tentokrát v
Kancelář na místě startu od 8,30.
Cíl: kota 983 m/m vrh kopce Lesný.
Mariánských Lázních. Lázeňský krok podpořilo kromě partnerů, Skupiny ČEZ a přepravní společnos
Trať: start u parkoviště zámku Kynžvart, poté po pěšině v parku na hranice města Lázně
Kynžvart, dále po silnici přes město vzhůru směrem na Lazy až do Vysokého sedla, potéKATOS, také počasí a alespoň pro tento den dalo zapomenout, že je tady podzim. Na značené tratě
doleva lesní cestou na Lesný. Trasa značena žlutou folií Author.
po mariánskolázeňském okolí s úžasnými výhledy, doporučené místní, velmi aktivní skupinou Klubu
Povrch: 1. km pěšina
Českých turistů, ve dvou délkách 5,5 a 16 km vyrazilo hromadně přesně v 11.00 hod. 164 zájemců
2. – 6. km asfalt
6. - 7. km lesní cesta
Sokolpodmínkou
Eutit Lázně účasti.
KynžvartNejvětší souboje se
aktivitu nordic walking, či oBadmintonový
turistiku. Holeoddíl
totižTJnebyly
Celkem cca 7 km
odehrávaly na kratší trati, kde o nejrychlejší čas pořádá
a prvenství bojovali zkušení „walkeři“ otec a syn
Kategorie: Muži do 40 let
Mikšíkové z Prahy. Nerychlejší čas nakonec vybojoval syn Jiří, 0:35:54. Vítězství na delší trati si již
Muži 40-50 let
tradičně nenechal ujít Jindřich Stuchl z Ostrova, který si se 16 km poradil za pouhou 1 hodinu, 56
Muži 50-60let
turnaj singlů
mužů, a
singlů
žen avěku,
mixů není pochyb. Důkaze
Muži nad 60let
minut a 06 sekund. O tom,badmintonový
že pohyb je vhodný
pro každého
v každém
Ženy do 40 let
je naše pravidelná účastnice paní Mája Koutenská (1933) z Karlových Varů. Paní Mája sice už oslavi
Ženy nad 40 let
Ceny: nejlepší běžecký čas v kategorii ženy a muži poukaz do pivních lázní Chodovar
85. narozeniny,
ale všem předvedla,
Datum:
neděle 03.že
11.zájem
2019 o pohyb a životní optimismus nemá s věkem nic

Desátého lázeňského šviháka

Ceny v dalších kategoriích : dárkové balení Chodovar

společného. Zahájení:
Konec turnaje:

08:15 - 08:45 prezence + trénink, 08:45 losování, 9:00 zahájení turnaje
16:00 – 17:00

Dějištěm doprovodného
programu
sehala
stal
již vProkeše.
pořadíNádražní
popáté436,
park
hotelem
Stejně
Místo:
Sportovní
Milana
354 před
91 Lázně
Kynžvart.Krakonoš.
Parkování
jako v rámci ostatních zastávek
seriálu
Krok
ke zdraví byla účastníkům k dispozici zdravotní poradn
před
budovou
zajištěno.
https://mapy.cz/s/3fLiT
kožního lékaře MUDr. DanielaMapa:
Horvátha
a malířská škola, tentokrát pod odborným dohledem
Startovné: 100 Kč
Doporučení: Pořadatel je schopen dovézt oblečení na převlečení až do Vysokého sedla,skde
je
Disciplíny:
singly
mužů, z
singly
žen, čtyřhry
mix Zkrátka nepřišli ani děti, které hned od rán
cennými
radami,
umělce Jana
Samce
Karlových
Varů.
možnost zaparkovat vozidla doprovodu protože dolů do Lázní Kynžvartu se musí dostat
Hráči/ky:
neregistrovaní hráči. Omezení počtu: čtyřhra smíšená: 24 párů, singl muži: 16
dobyly nafukovací hrad. Ke sportovní pohodě sobotního dne přispěli svojí hudbou a zpěvem Starší
každý sám.
hráčů, singl ženy: 16 hráček. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu.
Vyhodnocení bude rovněž na vrcholu Lesného po doběhu posledního účastníka..
páni z Tachova. Zahráli nejen k poslechu, ale mnohé účastníky zlákali i k tanci a únava po pochodu
Počet kurtů:
4
nich skutečněMíčky:
nebyla znát. Příjemnou
tečkou za akcí bylo vyhlášení vítězů pochodu a tombola.
plastové YONEX Mavis 350 modré dodá pořadatel, péřové vlastní jen v případě
Všechna startovní čísla byla stejně
jako
na všech ostatních pochodech slosovatelná a o hodnotné
ústní shody soupeřů
Informace na: info@sportblazek.cz
ceny nebyla nouze.
Seriál pochodů
kedlezdraví
pokračuje
záříBude
2019
v Kadani.
Systém hry:
švýcar naKrok
5-6 kol
počtu hráčů,
2 hrané již
sety28.
do 21.
upřesněno
při
www.sportblazek.cz

164 účastníků se
v Mariánských Lázních
nechalo zlákat k pohybu

zahájení.

Bohatá fotogalerie,
výsledky pochodu
i informace
dalším
akcím na webových stránkách projektu
Ceny:
medaile a ceny
pro první tři vkkaždé
disciplíně
Startovné:
disciplína 140
Kč, dvě
disciplíny 220
www.krokkezdravi.com,
nebojedna
pořadatele
Klubu
Krušných
horKčwww.klubkrusnychhor.cz.
Občerstvení:

zajištěno (polévka, hermelín, párky, moučník, pivo, minerálka, káva, čaj…)

Přihlášky:

do 01. 11. 2019

Registrace:

Ivana Dobišová

Tel.: 737 222Více
410info:
info@krokkezdravi.com

https://forms.gle/did7zgGgbUFpuMFL8
(uveďte své jméno, jméno spoluhráče a disciplínu, kterou budete hrát)

Petr Placek 777 679 356
www.bendas.cz
www.facebook.com/bendas.cz

zpráva po akci ze dne 14.9.2019
164 zájemců o aktivitu nordic všem předvedla, že zájem o poSeriál pochodů nordic walking walking, či o turistiku. Hole totiž hyb a životní optimismus nemá
164 účastníků
se v Mariánských
Lázních nechalo
k pohybu
nebyly
podmínkou účasti.   Nej- s věkem nic společného.
s bohatým
doprovodným
pro- zlákat
větší
souboje se odehrávaly na Dějištěm doprovodného progragramem
v
cíli,
pro
registrované
(zpráva po akci ze dne 14.9.2019)
účastníky, ale i pro neregistro- kratší trati, kde o nejrychlejší mu se stal již v pořadí popáté
Seriál pochodů
nordic walking s bohatým
v cíli,bojovali
pro registrované
účastníky,
park před hotelem Krakonoš.
a prvenství
zkušení
vané návštěvníky
měl v doprovodným
sobo- časprogramem
ale i protu
neregistrované
návštěvníky
měl
v
sobotu
14.
září
svojí
další
zastávku,
tentokrát
v
14. září svojí další zastávku, „walkeři“ otec a syn Mikšíkové Stejně jako v rámci ostatních zaMariánských
Lázních. vLázeňský
krok podpořilo
kromězpartnerů,
Skupiny ČEZ a přepravní
společnosti
stávek seriálu Krok ke zdraví byla
Prahy. Nejrychlejší
čas nakonec
tentokrát
Mariánských
LázKATOS, ních.
také počasí
a alespoňkrok
pro tento
den dalo zapomenout,
že syn
je tady
podzim.
Na značené
vybojoval
Jiří,
0:35:54.
Vítěz-tratěúčastníkům k dispozici zdravotní
Lázeňský
podpořilo
po mariánskolázeňském
okolí s úžasnými
místní,trati
velmi si
aktivní
skupinou Klubuporadna kožního lékaře MUDr.
ství na delší
již tradičně
kromě partnerů,
Skupinyvýhledy,
ČEZ doporučené
Českých turistů, ve dvou délkách 5,5 a 16 km vyrazilo hromadně přesně v 11.00 hod. 164 zájemců o
a přepravní společnosti KATOS   nenechal ujít Jindřich Stuchl Daniela Horvátha a malířská škoaktivitu nordic walking, či o turistiku. Hole totiž nebyly podmínkou účasti. Největší souboje se
také počasí a alespoň pro ten- z Ostrova, který si se 16 km po- la, tentokrát pod odborným doodehrávaly na kratší trati, kde o nejrychlejší čas a prvenství bojovali zkušení „walkeři“ otec a syn
to den dalo zapomenout, že je radil za pouhou 1 hodinu, 56 mi- hledem s cennými radami, umělMikšíkové z Prahy. Nerychlejší čas nakonec vybojoval syn Jiří, 0:35:54. Vítězství na delší trati si již
tady podzim. Na značené tratě nut a 06 sekund. O tom, že pohyb ce Jana Samce z Karlových Varů.
tradičně nenechal ujít Jindřich Stuchl z Ostrova, který si se 16 km poradil za pouhou 1 hodinu, 56
po mariánskolázeňském okolí je vhodný pro každého a v ka- Zkrátka nepřišli ani děti, které
minut a 06 sekund. O tom, že pohyb je vhodný pro každého a v každém věku, není pochyb. Důkazem
s úžasnými výhledy, doporučené ždém věku, není pochyb. Důka- hned od rána dobyly nafukovací
je naše pravidelná účastnice paní Mája Koutenská (1933) z Karlových Varů. Paní Mája sice už oslavila
hrad. Ke sportovní pohodě sobotje naše
pravidelná
účastnimístní,alevelmi
aktivní že
skupinou
85. narozeniny,
všem předvedla,
zájem o pohybzem
a životní
optimismus
nemá s věkem
nic
ního dne přispěli svojí hudbou
ce
paní
Mája
Koutenská
(1933)
Klubu
Českých
turistů,
ve
dvou
společného.
délkách 5,5 a 16 km vyrazilo z Karlových Varů. Paní Mája sice a zpěvem Starší páni z TachoDějištěm
doprovodného
programu
se stal jižhod.
v pořadíuž
popáté
park před
Krakonoš.ale
Stejně va. Zahráli nejen k poslechu, ale
oslavila
85.hotelem
narozeniny,
hromadně
přesně
v 11.00

jako v rámci ostatních zastávek seriálu Krok ke zdraví byla účastníkům k dispozici zdravotní poradna
kožního lékaře MUDr. Daniela Horvátha a malířská škola, tentokrát pod odborným dohledem
9
s cennými radami, umělce Jana Samce z Karlových Varů. Zkrátka nepřišli ani děti, které hned od rána
dobyly nafukovací hrad. Ke sportovní pohodě sobotního dne přispěli svojí hudbou a zpěvem Starší

mnohé účastníky zlákali i k tanci a únava po pochodu na nich
skutečně nebyla znát. Příjemnou
tečkou za akcí bylo vyhlášení vítězů pochodu a tombola. Všechna
startovní čísla byla stejně jako na
všech ostatních pochodech slosovatelná a o hodnotné ceny nebyla
nouze. Seriál pochodů Krok ke
zdraví pokračuje již 28. září 2019
v Kadani.
Bohatá fotogalerie, výsledky
pochodu i informace k dalším
akcím na webových stránkách
projektu www.krokkezdravi.
com, nebo pořadatele Klubu
Krušných hor www.klubkrusnychhor.cz.
Ivana Dobišová
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INZERCE

top nAbíDkA Asklepionu
mAriánské láZně

lídr la
se
a este rové
medic tické
ín
od ro y v čr
ku 199
6

oDměŇujeme Vás ZA Věrnost
Staňte se členem Botulotoxin klubu, zbavte se vrásek a získejte trvalou
slevu až 20 % na ošetření botulotoxinem proti vráskám a řadu dalších bonusů.
Přidejte se do Phytomer klubu a získejte skvělé dárky v hodnotě přes 4 000 Kč.
omlAZení Víček oD špičkoVých plAstických chirurgů
Připadá vám, že je váš pohled unavený a povolená kůže kolem očí vás dělá
staršími? Řešením, jak získat živější a mladistvější pohled, může být plastická
operace očních víček, tzv. blefaroplastika. Tento krátký chirurgický výkon
řeší problematiku změn způsobených stárnutím s velice efektním výsledkem.
Vypnutá pleť beZ Vrásek, žilek, jiZViček A pigmentAcí
Právě teď je ideální období pro laserové výkony. Nejmodernější typy laserů vás
spolehlivě omladí, vypnou povadlé kontury, odstraní nedokonalosti pleti a odstraní
i nežádoucí chloupky. Pigmentace spolehlivě odstraní chemický peeling.
ZDrAVé A krásné nohy
V Asklepionu vás zkušený tým cévních chirurgů zbaví varixů nejmodernějšími
metodami. Potěší vás i krátké objednací lhůty a individuální přístup.
Hubnutí v problémových partiích podpoří lipomasáž přístrojem LPG.
Lasercentrum • Dermatologie • Plastická chirurgie • Cévní chirurgie • ORL •
Vitamínové infuze • Kosmetické a bodyformingové programy • Masáže

Asklepion - laser and Aesthetic medicine, mariánské lázně, www.asklepion.cz
Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860
Hotel Centrální Lázně, Goethovo nám. 16/1, +420 354 635 001
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ANÝCH AUTORŮ - 24. 9., úterý
od 16,30 hod., přednášková místnost
ŠKOLY
KULTURA
ch jsme se rozhodli pořádat
čtení nevydaných autorů 2 x ročně,
takže se těšte
V KNIHOVNĚ
– TÝDEN
KNIHOVEN
starosta
Martin
kání Pan
s méně
známou čiIng.
neznámou
literaturou, ŘÍJEN
zejména
poezií. Prožijte
příjemně
dětské oddělení, vstup volný
Kalina přišel
Neváhejte
a přiveďte
své ratoečer posezením
s lidmi,osobně
kteří příběhy nejenom čtou, ale také je sami
vytváří.
Pro
lesti (předškoláky a malé školápozdravit letošní prvňáčky
ky) k nám do dětského oddělení
t hledáme autory i interprety ke čtení. Těšíme se i na interprety
z minulého
knihovny
a my se o ně hodinku
smysluplně postaráme. Budeme si číst,
kreslit a povídat na
knihovna@knihovnaml.cz nebo volejte na 354 627 122. Přednášková
místnost,
o strachu s knížkou: O myšce,
která se nebála od Petra Horáčné dobrovolné.
30. 9. 2019 začíná již 23. ročník
ka. Dětské oddělení, 1. patro,
celorepublikové akce Týden
knihoven, díky které se v říjnu
ve všech knihovnách po celé ČR
koná mnoho zajímavých akcí.
A naše knihovna nebude výjimkou.

vstup volný.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA:

Ing. Petr Bořil,
30. října, středa
KÁ: České lesy, 25. září 2019, středa od 17,00 hod., studovna, vstupné
40 Kč
od 17,00 hod., studovna,
40 Kč
ŘÍJNOVÝ PROGRAM:přednášekvstupné
ím rokem opět začínáme další cyklus cestovatelských
Ing.
Petra
Bořila.
Pokračování
dalšího cyklu cesAUTORSKÉ ČTENÍ A AUTOGRAMIÁDA:
Emil Hruška – Vraždy v pohra- tovatelských přednášek Ing.
deme obdivovat české lesy. Neseďte doma
a přijďte se pokochat hezkými
ničí - 3. října, čtvrtek, od 16,30 Petra Bořila. Téma bude během
měsíce října doplněno. Neseďhod., studovna, vstup volný
te doma a přijďte se pokochat
odborným výkladem neúmorného cestovatele.Vybrané kriminální případy hezkými
fotografiemi a odborz nové knihy Vraždy v pohraničí
pocházejí z dvacátých až padesátých let minulého století. Některé z nich by se mohly odehrát
i kdekoli jinde, za jinými však
byla právě ona česko-německá
hranice, ta neviditelná, ale reálná čára krajinou a s ní spojené
území. Autorské čtení moderuje
pan Ing. Josef Ondrouch.
Studovna, suterén, vstup volný

ným výkladem neúmorného
cestovatele. Studovna, suterén,
vstupné 40Kč.

MATEMATIKY
dětí
ZŠ:lavicskupinová
cena
80Kč, individuální výuka 150 Kč /45min.
ho dne byl starosta
Mariánských
2. září usedli do
školních
Dále bude v říjnu připravena
naši prvňáčci. V novém školním Lázní Ing. Martin Kalina, který
VÝSTAVA
typografických
prací
ovinyprostředí
září začínáme
s matematikou.
potřebuje
získat
osobně pozdravit novéTakže pokud vaše dítko
přivítala nové opět
žáky přišel
archaizujícího novátora Milana
ředitelka školy Mgr. Jaroslava žáky a všem popřál hodně úspěk 90. výročí jeho narotřídě, ale
po ceBaumgartnerová
zástupky- chů nejen
s čísly
a býta panípřipraveno
nav prvnícelý
školní
rok, neváhejte a Kopřivy
napište
na email
zení. Výstava bude rozdělena na
ně Mgr. Lubomíra Hrdonková. Vý- lou dobu školní docházky.
dvě části - v oddělení dospělých
znamným hostem prvního školníMgr. et Mgr. P. Knížák, ZŠ Jih
hovnaml.cz
jméno žáka a třídu,
ve které momentálně bude. Popřípadě
volejte
na
(knihy) a u studovny
v suterénu
budovy
(ukázka
typografických
BESEDA S BÝVALÝM POLITICKÝM
pracízájemce
včetně knih). a jejich
Den s lesníkem
22. Doučuje
Ing. Kristína Trollerová. Informační
schůzka
MAT pro
VĚZNĚM
Z 50. LET:
Zdeněk Mandrholec  – 15. října.,
na lesní roh a proslovu ředitele
Také bychom vám chtěli připoúterý, od 16,30 17.9.
hod.,
organizaci a harmonogramu
doučování
úterýmenout,
odže opět
15,00
hod.
LZ Ing. J. Němického
byli žaci roz-proběhne
probíhají kurstudovna,
vstup
volný
děleni do 7 skupin a vydali se na
Změna akce vyhrazena – bliž- zy českého jazyka pro cizince,
jednotlivá stanoviště, kde si zkumístnosti, 1. patro.
ší informace naleznete na ná- kurzy PC, doučování MAT ZŠ
sili práci se dřevem v kreativní
stěnce a webových stránkách
knihovny.

dílně a pod vedením zkušených
pracovníků SEWP Planá si vyrobili pěkné dřevěné lavičky, které
si dokoce mohli odvézt do školy.
Dále se děti seznámily s těžební činností a přibližování dřeva
koněm i traktorem, se semenářstvím a školkařstvím, každý si
zasadil svůj stromeček. Dětem
se velmi líbilo stanoviště o myslivosti, kde poznávaly stopy, rohy,
parohy a kůže různých zvířat
a vyslechly si nahrávky zvuků
lesní zvěře. Dále si žáci zkusili
techniku měření stromů, poučili
se o vyznačování lesních porostů a zalesňování. Moc děkujeme
všem lesním a dřevařským pracovníkům, především Ing. Šoltysovi, který pro nás celou akci
zorganizoval.

a cvičení Infinity. Veškeré informace najdete na webových
stránkách knihovny www.
knihovnaml.cz a na nástěnkách
přímo v knihovně.

DĚTSKÁ
ČÍTÁRNIČKA:
me s výukou Virtuální univerzity třetího věku,
tentokrát
s 2 kurzy: Dějiny oděvní
Stává se mi, že mám někdy
Z čeho můžu mít obavy?  
Těšíme se na pište
vás! Vaše MKML
ské dějiny a jejich souvislosti II (od 15.strach?
Noví
na:
– 22. století).
října., úterý od 16,00
hod., zájemci
hovnaml.cz
PODZIMNÍ ANTIKVARIÁT
en tohoto roku začíná již 30.9., pondělí,
od 26.9. do 25.10. 2019
tradičně připravený zajímavý program, tak
Cena knih: 5 Kč / ks
nástěnky,
FB12.azáří
web
knihovnaml.cz
Ve čtvrtek
se třídy
3.A,
3.B, 4.B a 4.C zúčastnily krásné
Lze platit v jakémkoliv oddělení
Den s lesníkem,
kterou
pro
ebudeakce
chybět
ani
oblíbený
antikvariát!
nás v nádherné lokalitě Mýtskéknihovny. Akce slouží pouze pro
ho rybníka obětavě připravilo 20
pracovníků LZ Kladská pod veprodej knih fondu MKML.
dením se
Ing.na
Čestmíra
Těšíme
vás!Šoltyse.
VašePoMKML
slavnostním zahájení troubením

Mgr. M. Bledá, ZŠ Jih
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KULTURA

V muzeu proběhla oslava
270 narozenin J. W. Goetha
GALERIE GOETHE - RYBA NA HORÁCH

Zvláštní název další výstavy v Galerii Goethe vzbuzuje zvědavost
a podněcuje představivost. A to
byl patrně záměr mladé umělkyně Zuzany Růžičkové, která
se zabývá různými technikami
tisku a experimentováním s materiály. Vytvořila i vlastní techniku, kterou nazvala gázotisk. Je
také autorkou techniky pájkoryt.
Tedy modifikace linorytu, kdy
místo rydla používá pájku. Tvoří v ateliéru v bývalém továrním
prostoru Pragovka v Praze Vyso-

čanech. Výstava v Galerii Goethe
dostala název podle jednoho z jejích gázotisků „ Ryba na horách“.
Zuzana Růžičková je členkou
Sdružení českých umělců grafiků
HOLLAR a vystavuje v Čechách
i v zahraničí. Krátký čas žila
a tvořila v Mariánských Lázních.
Slavnostní zahájení výstavy se
uskuteční tradičně v úterý 1. října 2019 v 18:00 hodin. Výstavu
bude možné navštívit do neděle
3. listopadu 2019.
MMML

Ve středu 28. srpna 2019 uplynulo již 270 let od narození Johanna Wolfganga von Goethe.
Tuto událost jsme si připomněli
v budově muzea, která dříve
nesla označení Goethe-Haus
a kde německý básník v roce
1823 bydlel a prožíval svou
lásku k Ulrice von Lewetzov.

V podvečer zde proběhlo scénické čtení ze sbírky poezie Západovýchodní díván. Vystoupil
pan Siegfried Arlt a paní Sarah
Helga Bonitz z Goethovy společnosti v Chemnitz za účasti členů
dalších Goethových společností
z celého Německa.
MMML

Městské muzeum se pravidelně
zapojuje do projektu Dnů evropského dědictví. V letošním
roce zpřístupnilo zdarma své
expozice v sobotu 14. září 2019.
Zájem návštěvníků byl tradičně
velký a největším lákadlem byl
tentokrát model Mariánských
Lázní roku 1815 a také výstava
akvarelů místního umělce Františka Pavla Kunerta. Promítání
historického filmu o Mariánských Lázních zaujalo domácí

i zahraniční hosty, což dokazuje skutečnost, že byl promítán
v pravidelných 30 minutových
intervalech v českém, německém a ruském jazyce až do zavírací doby muzea. Hosté ocenili
také možnost odpočinku v Goethově salonku, kde si mohli posedět, osvěžit se kávou nebo si
vypůjčit knihu z veřejné knihovničky Milana Kopřivy.

DNY EHD 2019
V MĚSTSKÉM MUZEU

GALERIE GOETHE –
Světlo v akvarelu

V měsíci září mohli návštěvníci
Galerie Goethe zhlédnout krásnou výstavu akvarelů pana Františka Pavla Kunerta. Vystavená
díla dokázala návštěvníky pozitivně naladit a mnoho jich odcházelo s obdivnými slovy k talentu a píli autora. Touto cestou
bychom chtěli panu Kunertovi
popřát mnoho dalších tvůrčích
let, zdraví a energie a poděkovat
za spolupráci.
MMML

12

MMML

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •ŘÍJEN 2019
KULTURA

MODEL MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
TÉMĚŘ ZAPLNĚN

ŘÍJEN
DATUM

17:00

19:30

1. 10.

15:00

Román pro pokročilé

Deštivý den v New Yorku

2. 10.

Deštivý den v New Yorku

Roger Waters
Us + Them

3. 10.

Národní třída

Joker (české znění)

4. 10.

Národní třída

Joker (české znění)

Román pro pokročilé

Joker (titulky)

Román pro pokročilé

Národní třída

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon
Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon

5. 10.
6. 10.

Na začátku května jsme uveřejnili ve Zpravodaji výzvu: „Zabydlete Mariánské Lázně roku
1815!“. Jsme rádi, že tato výzva
našla odezvu, a to nejen u mariánskolázeňských obyvatel. S Vaší
pomocí se podařilo zabydlet
a oživit model města. Nyní, pokud navštívíte muzeum a expozici s modelem, můžete vidět
korzující lázeňské hosty, mlynáře Kohnhäusera, bednáře, nosiče
kyselky od Křížového pramene
nebo dokonce doktora Nehra
s manželkou a opata Reitenbergra. Model přesvědčivě dotváří
i různá zvířata a další předměty jako je trakař, povoz, včelí úl
nebo malé políčko se strašákem
do zelí. Pokud ještě váháte, máte
poslední možnost stát se součástí modelu Mariánských Lázní
roku 1815. Pospěšte si do muzea, kde je na pokladně v nabídce už jen několik posledních figurek. Pokud si vyberete figurku, ta
bude usazena do modelu a Vaše
jméno bude zaznamenáno na seznam dárců vedle modelu.
Rádi bychom zde také poděkovali dárcům figurek, které se staly
obyvateli modelu „Mariánské
Lázně 1815“: Rostislav Hulena;
rodina Plešákova a Hlavatých;
Vladimír Kajlík; Adam, Petr a Radim Bartoňovi, Lidka a Miroslav
Míkovi; Olga Vlčková, Jana Novotná a František Pohanka; Kateřina
18:00

Hanzlíková s Karolinou; Luboš
Hanzlík, Jaroslava a Karel Hanzlíkovi; Jana, Zdena a Pavel Bartoňovi; Jiřík a Eliška Homolkovi
s maminkou; Ida Jirousková s rodiči; Slávka a Borek Urbancovi;
Michal Rund; Jaromír Bartoš; Jája
Řešetka; Jaroslav Řešetka; Michal
Štang; Magdalena a Karel Stiebitzovi; Radka Korcová a Jan Zvoneček; Jiří a Patrik Černý; Monika, Markéta a Radek Černý; Brian
Reindl a Isabela Květoňová; Tewfiq a Shafik Solehovi; Aleš a Jan
Rottenbornovi; František a Nataša Jůzkovi; Alexander a Marina
Shorinkovi; Hana a Fredy Stahel;
rodina Palíškova; Lenka a Tomáš
Janouškovi; Taneční skupina
Danza Rokycany; Jindřich, Irena a Eliška Horáčkovy; Václav
a Hanka Šimsovi s vnučkou Maruškou; Karel Hanzlík ml.; Emma
Tikalová; Zuzka Stejskalová; Miroslav Koranda; Jan Heřman Procházka; Jiřina a Richard Urbánkovi; Stanislav a Dan Šestákovi;
Eva, Zdeňka, Jan, Anička, Viktorka, Ema Streblovi; Pavlína Hojecká; Eva, Samuel a Pavel Streblovi; Stanislava Prošková-Srnková;
Adriana a Matyáš Zatřepálkovi;
Martina Hadačová; Tereza Šulková; Tomáš Marat Leicht; Anička
Jindřichová; Hanka, Tereza a Veronika; Elena Sorokina.

5. listopadu 18:00
22. listopadu 17:30

Román pro pokročilé

Dokážeš udržet tajemství?

Román pro pokročilé

9. 10.

Parazit

Joker (titulky)

10. 10.

Joker (české znění)

Blíženec

11. 10.

Joker (české znění)

Blíženec

Román pro pokročilé

Blíženec

Blíženec

Pražské orgie

Národní třída

Pražské orgie

Národní třída

Joker (české znění)

16. 10.

Budiž světlo

Joker (české znění)

17. 10.

Román pro pokročilé

Stehlík

18. 10.

Zloba: Královna všeho zlého

Pražské orgie

Zloba: Královna všeho zlého

Blíženec

14. 10.

Jiří Bělohlávek:
„Když já tak rád diriguju…“

15. 10.

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon
Angry Birds ve filmu 2

19. 10.
20. 10.

Zloba: Královna všeho zlého

Národní třída

Blíženec

Národní třída

Dobrá smrt

Poslední aristokratka

Staříci
Zloba: Královna všeho zlého

Poslední aristokratka

21. 10.
22. 10. Gauguin na Tahiti - Ztracený ráj
23. 10.
24. 10.

(titulky)

Román pro pokročilé

Poslední aristokratka

Poslední aristokratka

26. 10.

Sněžný kluk

Zloba: Královna všeho zlého

Poslední aristokratka

27. 10.

Sněžný kluk

Zloba: Královna všeho zlého

Poslední aristokratka

28. 10.

Sněžný kluk
Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon
Sněžný kluk

Zloba: Královna všeho zlého

Poslední aristokratka

25. 10.

29. 10.
30. 10.

Zloba: Královna všeho zlého

Poslední aristokratka

Poslední aristokratka

Zombieland 2: Rána jistoty

Poslední aristokratka

Terminátor: Temný osud

DATUM

15:00

17:00

19:30

10/2019

KONCERT
PŘEDPREMIÉRA

2D

3D

31. 10.

On-line rezervace na www.kinoslavia.cz | Pokladna otevřena denně 14-20 hod.
Změna programu vyhrazena.

kalendář kulturních akcí na říJEN

AKCE
PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA
S PRŮVODCEM
Vernisáž výstavy „RYBA NA HORÁCH“
V GaleriI Goethe
PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA
ARCHITEKTURA V PRŮBĚHU STOLETÍ
ANEB CO NÁM ZBYLO PO PŘEDCÍCH
GALASOVY CYKLOJÍZDY
GALASOVY CYKLOJÍZDY
THEODOR LESSING A ŽIDÉ
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH I.
Lázeňský festival jablek
SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA
ARCHITEKTURA V PRŮBĚHU STOLETÍ
ANEB CO NÁM ZBYLO PO PŘEDCÍCH
PUTOVÁNÍ OKOLO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ II.
Ukončení zpívající fontány

MMML

Vernisáž výstavy „RYBA NA HORÁCH“, Galerie Goethe
Vernisáž výstavy:
„Mariánské Lázně 1989 – 2019“, Galerie Goethe
SNOW FILM FEST, Městské muzeum ML

Národní třída

8. 10.

Ovečka Shaun ve filmu:
12. 10.
Farmageddon
13. 10. Toy Story 4: Příběh hraček

KALENDÁŘ AKCÍ městského muzea

1. října

7. 10.

DATUM

1.10.2019
1.10.2019
3.10.2019
5.10.2019
5.10.2019
6.10.2019
10.10.2019
13.10.2019
17.10.2019
19.10.2019
24.10.2019
28.10.2019
31.10.2019

aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
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PROGRAM městského divadla – říjen 2019

1.10. úterý
Od 14.00 – v češtině, od 15.00 v němčině

PROHLÍDKA DIVADLA S PRŮVODCEM
Vstupné: zdarma

Návštěvníci se seznámí s historií
divadla a navštíví místa, která
nejsou běžně divákům dostupná.
2.10. středa
19.30 hodin

KYTICE OPERETNÍCH MELODIÍ
Vstupné: 280,- 260,-

Komponovaný večer s krásnými áriemi z operet a muzikálů F. Lehára,
J. Strausse, K. Zellera, E. Kálmána,
ale také se skladbami jako je valčík
Život umělců, Montiho čardáš či
písněmi z muzikálu My Fair Lady.
Účinkují: Gabriela Kopperová - sopranistka a Hana Hložková - housle
a Originální salónní orchestr, který
hraje v tzv. pařížském obsazení deseti hudebníků. Večerem provází
Alexandr Komarnický.
8.10. úterý
8.30 a 10.30 hodin

Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun
PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
Vstupné: 50,- 40,-

Divadlo Krapet Praha
„Tatí, já byfem chtěla pfa“, řekla Ája.
Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se
Rek“, oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu
můžeme říkat Fík“, řekl tatínek. No,
a tak to všechno začalo. Z malého
pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké.
A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde
se naučí psát a počítat? Nebo dojde
pánovi pro pivo, dostane angažmá
v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Jak to všechno s Fíkem
bylo? To se uvidí! „Tak neváhejte
a přijďte. Bude psina! Haf!“
Školní představení pro děti od 3
let, doprodej volných míst před
představením.
8.10. úterý
Individuální prohlídka od 14.00 do
16.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
8.10. úterý
19.30 hodin

Franco d´Alessandro
ŘÍMSKÉ NOCI
Vstupné: 330,- 300,-

Divadelní agentura Harlekýn
Praha, režie Gregory Abels
Poutavý a současně dojemný příběh
dvou slavných lidí, italské herečky
Anny Magnani a amerického dramatika Tennessee Williamse, pojednává

o jejich dlouhodobém a ryzím přátelství, o jejich láskách, radostech,
vrcholech i pádech. Vše je zarámováno do padesátých a šedesátých
let 20. století. Během svého pobytu
v Římě se Williams setká s herečkou,
pro niž touží psát. Prakticky ihned
najdou porozumění jeden pro druhého. Tennessee přilétává do Říma
zcela pravidelně načerpat dávku
Annina humoru a nezkrotného temperamentu. Tady si nechává pofoukat
své bolístky od silné a neporazitelné
Anny, tady načerpává inspiraci pro
svou další tvorbu. Jedinečné a brilantní herecké výkony, přitažlivý děj
plný silných emocí a vášní, smíchu
a pláče, velkých zvratů, to všechno
jsou „Římské noci“.
Osoby a obsazení: Anna Magnani Simona Stašová / Tennessee
Williams Oldřich Vízner
Druhý titul podzimního předplatného, doprodej vstupenek.
9.10. středa
19.30 hodin

FIGARŮV HUDEBNÍ KOKTEJL
Vstupné: 260,- 240,-

Operetní a operní koktejl je namíchaný z árií a duetů z děl W.
A. Mozarta - Figarova svatba, G.
Rossiniho - Lazebník Sevillský,
J. Strausse ml. - Netopýr a E. Kálmána - Čardášová Princezna
Účinkují: E. Štruplová – soprán,
M. Horák  - basbaryton a komorní soubor Concertino d´Angelo,
průvodní slovo v češtině, němčině a ruštině -   Alexandr Komarnický.
12.10. sobota
19.30 hodin

PODZIMNÍ KONCERT
Vstupné: 140,- 120,-

Akordeonového orchestru Alexandra Smutného
Orchestr složený téměř ze 60
členů patří ve své kategorii ke
špičce v České republice. Během
let orchestr získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích
a přehlídkách.
15.10. úterý
Individuální prohlídka od 14.00 do
16.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
16.10. středa
19.30 hodin

VEČER V RYTMU NEJEN SWINGU
Vstupné: 240,- 220,-

Jazz – Blues - Swing
Hudba 20. a 30. let zazní v originální
interpretaci hot - jazzového orches-

tru Prague Rhythm Kings, jehož
členům se také říká „pražští králové
(a královny) rytmu“. Nenechte si ujít
večer plný krásné hudby. orchestr
zabývající se originální interpretací
jazzové a populární hudby mezi léty
1923 – 1932. Noblesa, elegance, ale
i nespoutanost těchto „žhavých“ let
se Vám dostane v jedinečné koncertní show! Nejen pomocí Blues,
Charlestonu, Foxtrotu a sladkých
muzikálových melodií, ale i díky dobovým účesům a kostýmům vám navodíme tuto jedinečnou atmosféru.
17.10. čtvrtek
19.30 hodin

Antonín Procházka
KLÍČE NA NEDĚLI
Vstupné: 280,- 250,-

Divadlo Háta Praha, režie: Antonín Procházka
Dva manželské páry se sejdou na
nepovedeném mejdanu. Zde se ukáže, že ani jeden z těchto párů není
příliš spokojen s tím, čeho dosáhl,
a že jejich manželské soužití trpí
stereotypem. Partneři se v opilosti
prohodí, vymění si klíče od bytu a po
kratičké radosti z něčeho nového se
z této záměny roztočí kolotoč potíží.
Ze Švýcarska přijede bohatá tetička,
na oběd přijde nepříjemná tchýně,
podvedený manžel přijde potrestat
nevěru své ženy, manželka vlivného
funkcionáře přijde zachraňovat svoji propadající dceru. Vrší se trapasy
a nedorozumění. Hrdinové fyzicky
i duševně trpí a dostávají se do choulostivých situací. Brzy tak zatouží po
jediném - dostat se zase domů, ke
svému zákonitému partnerovi. Nakonec jsou šťastni, i když nic nezískali.
Hrají v alternacích: Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga Želenská,
Libor Hruška, Antonín Procházka,
Juraj Bernáth, Mahulena Bočanová,
Marcela Nohýnková, Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová,
Pavla Vojáčková, Martin Sobotka
20.10. neděle
15.00 hodin

Božena Němcová, Božena Šimková
ČERT A KÁČA
Vstupné: přízemí 80,- /60,- balk. 50,-

Agentura DAP Praha
Kdo by neznal pohádkovou Káču,
která má v českých pohádkách mnoho podob. V této pohádce je to mladé,
energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem
Jirkou se mají rádi a chtějí se vzít, ale
k tomu potřebují povolení od kněžny.
Ta jim ho již čtvrtý rok slibuje, ale stále to odkládá.  Závidí Káče její mládí
a lásku a vymýšlí nejrůznější zámin-
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ky, aby ji mohla trápit a sekýrovat.
Jednoho dne poví Káča kněžně od
plic, co si o ní myslí. Ta ji v záchvatu
zlosti vyhodí ze služby. Rozvážnější
Jirka přemlouvá Káču, aby kněžnu
odprosila. Ta to ale odmítne a rozkmotří se i s Jirkou. Tu se zčistajasna
objeví neznámý pocestný a nabídne
Káče pomoc. Jakou? Kdo je ten chlapík? Kde se Káča ocitne? A kdo ji
zachrání? Tak to se dozvíte v tomto
představení plném písniček.

22.10. úterý
Individuální prohlídka od 14.00 do
16.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
zdarma
23.10. středa
19.30 hodin

VIVAT VERDI

Vstupné: 260,- 240,-

Večer plný nejslavnějších árií a duetů světoznámého autora. Účinkuje
Prague Opera Collegium pod taktovkou Martina Peschíka – Anna Dolejší
(soprán), Jozef Brindzák (tenor),
Petr Dolejší (bas). Program tvoří
ukázky z děl Don Carlos, La traviata,
Otello ad.
24.10. čtvrtek
19.30 hodin

Jean – Marie Chevret
ODJEZD NEJISTÝ
Vstupné: 70,-

Premiéra francouzské komedie
v podání Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně. Trochu romantická
komedie s obsahem milosrdných
lží, nutných k udržení vzájemných
vztahů, dokonce k plnění tajných
přání milujících se partnerů, je navíc
ochucena laskavým humorem dalších strůjců životních překvapení.
29.10. úterý
Individuální prohlídka od 14.00 do
16.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
30.10. středa
19.30 hodin

VÍNO, ŽENY A ZPĚV...
Vstupné: 260,- 240,-

Slavné melodie z oper a operet Účinkují: Gabriela Kopperová - soprán,
Juraj  Nociar - tenor, Karel Friesl - klavír, František Drs – dirigent, komorní
soubor DIVERTIMENTO.   Průvodní
slovo: Alexandr Komarnický
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, F.
v. Flotow, L. Boccherini, G. Verdi, P.
Mascagni, J. Strauss, F. Lehár, V. Monti, E. Kálmán
Změna programu vyhrazena
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HROZNATOVA AKADEMIE
KLÁŠTER TEPLÁ

KONCERT PRO DEMOKRACII
pátek 11. října 2019
Výstaviště, Lysá nad Labem
19.00 hodin

Marešová Yasinski RAZAM
rockové hity Led Zeppelin,
Queen, Blue Effect, Metallica
dirigent – Martin Peschík

ABONENTNÍ KONCERT ABO 1
„HVĚZDY V LÁZNÍCH“
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
pátek 18. října 2019
Společenský dům Casino
19.30 hodin

Antonín Dvořák:
Můj domov – předehra op. 62

Koncert pro housle a moll op. 53
Slovanské tance op. 46 (1. řada)
housle – Jiří Vodička
dirigent – Martin Peschík
ŘADA AB

KONCERT K POCTĚ ANTONA
HARTA
neděle 27. října 2019
Basilika, Waldsassen (SRN)
16.00 hodin

Georg Friedrich Händel:
Vodní hudba – Suita č. 1 F dur
a č. 2 D dur
Antonio Vivaldi:
Stabat Mater RV 621
kontratenor – Jan Mikušek
dirigent a cembalo –
Martin Peschík
změna programu vyhrazena

neděle 13. října 2019 od 10.00

kolonáda v Mariánských Lázních
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Prohlídka Život v barokním
klášteře je v měsíci říjnu hostům přístupná od pondělí do
soboty od 10.00 do 15.00 h,
v neděli od 11.00 do 15.00h.  Na
objednávku nabízíme prohlídku
štolového systému a speciální
dětskou prohlídku „Pro malé
dobrodruhy“.
Do konce října v opatském
bytě vystavuje svoje obrazy
toužimský rodák Milan Ďuriš,
malíř a výtvarník, který se svojí
tvorbou úspěšně prorazil daleko za hranice západních Čech.
Přijďte se seznámit s jeho hrou
se světlem, barvami a prostorem. Jeho nevšední plátna můžete vidět každý den mezi 10.00
a 15.00,  v neděli od 11.00h.
Ve výstavních prostorách bývalého čeledníku je během
října umístěna výstava Líby
TAYLOR, známé české fotografky, která v 18 letech emigrovala
do Anglie. Vystudovala film na
Bristolské univerzitě a dokumentární fotografii na univerzitě ve Walesu. Spolupracuje
s humanitárními organizacemi
– např. UNICEF,  WHO, UNAIDS,
Save the ChildrenFund, ActionAid. Její výstava “ Neviňátka” je vrcholem letošní výstavní sezóny.
V prostoru bývalé sladovny
jsou vystavena díla Petra Kozla,
člena Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti. Jedná se o objekty na téma „Rub a líc – symbol rozcestí“.
Kurz javánské batiky
V sobotu 5. října od 10.00 do
16.00 h vás celodenním kurzem
vícebarevné javánské batiky
provede Linda Kaplanová, která techniku batikování voskem
studovala přímo v jižní Asii
a dlouhodobě se jí věnuje. Dílna je určena pro dospělé a děti
od 10 let. Poplatek na účastníka
je 450,- Kč. Materiál je zahrnut
v ceně (zájemci si navíc mohou
přinést vlastní čistě bavlněnou
nebo lněnou textilii). Přednost
mají rezervovaní účastníci.
Výroba dušičkových věnců
V sobotu 19. října   od 14.00 do
17.00h v Hrozantově akademii
proběhne dílna pod vedením
Martiny Šindelářové ze Zahra-

dy Teplá. Účastníci si mohou
vyrobit dušičkový věnec nebo
hezkou dekoraci do bytu z materiálů, které lze běžně na podzim
nalézt v lesích a na lukách. Každý
si odnese vlastnoručně vyrobený věnec. Doporučujeme si s sebou přinést zahradnické nůžky
(kleště). Poplatek za účastníka je
160 Kč, materiál na jeden věnec
v ceně. Počet účastníků je omezen, předem rezervovaní účastníci budou mít přednost.
Speciální prohlídky s Mgr.
Janou Oppeltovou, Ph.D., ve
dnech 26., 27. a 28. října začátky prohlídek v sobotu
a v pondělí od 10.00, 13.00
a 15.00h, v neděli od 11:00,
13.00 a 15.00
Ve dnech blížícího se výročí
událostí 17. listopadu 1989 bychom Vás rádi pozvali na prohlídky, které Vám přiblíží situaci
tepelské kanonie v letech 19501990. Chtěli bychom vzpomenout osudy členů mladé české
komunity i na nelehkou situaci,
v níž se řeholní život rozvíjel
jen tajně. Prostor tak dostane
autentické svědectví těch, kteří
svou identitu tepelského premonstráta museli žít mimo klášter, bez opory stálého společenství a v obavách z represí státní
moci. Trasa těchto prohlídek
povede návštěvníky běžně nepřístupnými a dosud neopravenými místnostmi, které přiblíží
účelové využití budov tepelské
kanonie Československou lidovou armádou i stav, v němž
byly na konci sedmdesátých let
20. století zdevastované prostory předány památkové správě.
Některé vystavené předměty
a dokumenty budou ilustrovat
i komplikované osudy knihovny,
muzejních sbírek a dalšího zařízení kláštera po převzetí státní
mocí během Akce K v dubnu
roku 1950. Prohlídky budou
zakončeny besedou s představeným kláštera nebo jeho zástupci. Vstupné 150,-- Kč/os.
Doporučujeme rezervaci.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další akce: tel. 353 394 463, mail:
info@klastertepla.cz
Monika Matějková
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Pochod okolím Teplé

V neděli 15. září 2019 se uskutečnil již 8. ročník turistického
pochodu a společenské akce,
kterou pořádá Klub českých turistů Mariánské Lázně společně
s městem Teplá. Sraz účastníků
byl v 9 hodin u radnice v Teplé. Odtud jsme vyrazili do obce
Loučky, kde jsme si prohlédli
opravený pomník z 1. SV a pak
jsme pokračovali lesní cestou
až k pomníku leteckého neštěstí
z roku 1970. Zde jsme vyslechli  
vyprávění pamětníka události
pana Vrby. Naše cesta vedla dále
do obce Křepkovice k povalenému pomníku H.A. Lercha, který
padl v 1. SV. Z Křepkovic jsem
pochodovali   krásnou lesní krajinou přes Seklovy domky až do

cíle Kláštera Teplá. Délka trasy
byla 7 kilometrů. V restauraci
u paní Zalužanské bylo připraveno občerstvení a každý účastník
obdržel upomínkový list.
Na závěr nás ještě čekala komentovaná vycházka kolem kláštera s vynikajícím průvodcem členem KČT
Mar. Lázně panem Jiřím Tichým.
Poděkování patří členkám výboru KČT M.L., které organizačně zajistili cíl. (paní Velíšková,
Vintrová, Dubinová, Červená)
Děkujeme také městu Teplá za
mimořádné otevření infocentra
a za poskytnutí zázemí organizátorům akce. Celkem se pochodu
zúčastnilo 70 turistů nejen z Mar.
Lázní a Teplé, ale i z Plzně.
Milena Kafková
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

354 922 111

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

muml@muml.cz
www.muml.cz
www.marianskelazne.cz

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA

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

Článek by neměl přesahovat 3000 znaků včetně mezer.

Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.

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

Článek pošlete na e-mail: zpravodaj@muml.cz

Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. den v měsíci.

Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

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

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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