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PŘICHÁZÍ PODZIM – ČAS NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOL A HOUBAŘŮ DO LESŮ
Vážení spoluobčané,
léto
roku
2021 je minulostí a se
zářím přichází podzim.
Letošní léto
se teplotami mírně lišilo od
těch několika posledních.
Přesto bylo tradičním létem, na které jsme dlouhodobě zvyklí. Poměrně dost
srážek a méně tropických
dnů jsou požehnáním pro
ty z nás, kteří velká horka
snášejí hůře.

V horku se můžeme alespoň
uchýlit k vodě. Kdo z Vás
byl během léta na Lidu, dá
mi určitě zapravdu, že opět
o něco zkrásnělo a zejména zázemí je opravdu na
vysoké úrovni. K dispozici je Vám také městský
bazén, byť jsme se při rekonstrukci vzduchotechniky potýkali s obtížemi.
Vázly dodávky nových dílů
a předpokládaný termín
znovuotevření se k mé nelibosti stále posouval. Z původního 1. 7. byl nakonec
datum 10. 8. za což se Vám
tímto omlouvám.

Letošní léto bylo ve znamení
tradičních kulturních akcí,
ale také jedné důležité události, která má pro město
Mariánské Lázně historický
význam. Dne 24. července roku 2021 byla úspěšně
završena naše mise, která
trvala déle než 10 let. Mariánské Lázně se spolu s 10
dalšími významnými lázeňskými městy z celé Evropy
zapsaly na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Je to pro nás velmi
prestižní záležitost a potvrzení jedinečnosti našich
krásných měst.

Tento úvodník píšu v pondělí 23. 8., protože jsem do
něj chtěl zahrnout také pocity z právě ukončeného
62. ročníku Chopinova festivalu v Mariánských Lázních.
Vše probíhalo bezchybně
a nádherná hudba nabila posluchačům baterie až na maximum. Všem pořadatelům
patří velké uznání a díky. Plánování takové události není
nic jednoduchého i s přihlédnutím k faktu, že se v letošním
roce organizátoři akcí potýkají s velkou měrou nejistoty
ohledně aktuálních protiepidemických opatřeních.
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Pokud nejste příznivci vážné hudby, ale spíše něčeho
modernějšího, jistě jste si
užili městskou slavnost
Lázně žijí!, pořádanou první srpnový den, nebo tradiční Láznění s Baba Hedem, Gaia Mesiah, Cocotte
Minute a dalšími.
S koncem léta nás kultura
a sport v žádném případě
neopouští. Také během září
budete mít spousty příležitostí navštívit mnoho akcí.
Pokud chcete být v obraze,
můžete na facebooku sledovat víkendové kulturní
a sportovní přehledy, které připravuje KIS. A úplně

nejlépe uděláte, když občas
zajdete na web marianskelazne.cz a kouknete na přehled akcí.
Jednu událost ale musím
zmínit již na tomto místě
v úvodníku. Poznamenejte si do kalendářů datum
25. – 26. 9. 2021. To bude
totiž čas, ve kterém se můžete těšit na food festival,
který si v posledních letech
získal velkou oblibu. Letos jdeme ale ještě trochu
dál! Vedle festivalu jídla
(ten pořádá Andrea Sasková – Vaříme Srdcem), který
bude tradičně na kolonádě,
pořádá město na Arnice

také tzv. mariánskolázeňské dny zdraví. Jakožto
členové sdružení zdravých
měst jsme se rozhodli v letošním roce věnovat měsíc
září našemu zdraví a osvětě. Program bude již od 1. 9.
a vrcholí právě 25. 9. Podrobnosti se dočtete v tomto zpravodaji.
Snad také začnou růst nějaké houby, protože zatím
je to opravdu bída. Vyrazte
do lesů, monitorujte situaci a podělte se případně
o úlovky na sociálních sítích. A když náhodou nic nenajdete, tak určitě nepovažujte ten čas za ztracený. Už

samotná procházka po lese
utuží zdraví. To je něco, co
všichni potřebujeme.
Rád bych závěrem popřál
všem školákům co nejpříjemnější návrat nebo nástup do škol. Držím všechny
palce, aby školy a školky zůstaly již otevřené. Vzdělání
národa je prioritou a bylo
velice bolestné v posledním
roce sledovat, jak kvůli Covidu děti ztrácejí sociální
kontakty s vrstevníky.
Přeji Vám všem co nejúspěšnější a klidné září roku
2021.
Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

rou. Naše město se pyšní
světoznámou
kolonádou,
zpívající fontánou, která
letos slaví 35. výročí, nebo
třeba pravoslavným kostelem sv. Vladimíra, ve kterém se nachází jediný majolikový ikonostas na světě.

lu letní sezóny můžete na
kolonádě slyšet klasickou
hudbu v podání Západočeského symfonického orchestru, který letos slaví 200 let
od svého založení. Lázeňští
hosté se tak tradičně léčí
vodou, vzduchem, nádhernou přírodou, klidnými
procházkami, jedinečnými
balneologickými procedurami a nádhernou klasickou
hudbou, která uzdraví duši.

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO
Mariánské Lázně patří mezi
jedenáct výjimečných lázeňských měst ze sedmi
zemí, které v rámci mezinárodní sériové nominace
„Slavné lázně Evropy“ získalo zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Po 10 letech intenzivní
a obtížné práce na přípravě potřebných dokumentů,
podepisování předběžných
dohod, pořádání schůzek
a jednání a vypracovávání
společných plánů byly Mariánské Lázně spolu s dalšími 10 lázeňskými městy
Evropy zapsány na seznam
UNESCO.
Starosta Martin Kalina poznamenal, že v první řadě
se musí město připravit
na postupný nárůst počtu
turistů, jichž Mariánské
Lázně už tak dlouhodobě
přijímají velký počet, což
představuje obtížný úkol.
Zápis lázní na seznam
UNESCO opět potvrzuje vysokou hodnotu bohatství,

které zde máme! Jedná se
především o léčivé minerální prameny, kterých je ve
městě a okolí zhruba stovka
a přímo na území města je
jich asi čtyřicet. Prameny
se liší chemickým složením
a jsou bohaté na vápník,
hořčík, železo, oxid uhličitý
nebo sůl, a mohou tak pomoci s různými nemocemi.

Těchto 11 lázeňských měst
má svou bohatou historii a dlouhou tradici. Naše
město navštívil devětkrát
britský král Edward VII.,
jehož 180. výročí narození
letos slavíme. Našemu městu věnoval tyto řádky: „Procestoval jsem celou Indii,
Cejlon, všechna lázeňská
města Evropy, ale nikde na
světě mne nechytila u srdce
poezie nádherné přírody,
tak jako zde v Mariánských
Lázních.“ Díky Edwardovi VII. se můžeme i dnes
cítit královsky v Royal Golf
Clubu, dalším stříbrném
pokladu města, založeném
právě tímto králem v roce
1905.

Není divu, že krása pramenů a místní přírody byla popsána i v dopisech a dílech
světoznámých spisovatelů, kteří byli vždy častými
hosty Mariánských Lázní;
například Johann Wolfgang Goethe, Maxim Gorkij,
Mark Twain, Ivan Gončarov, Franz Kafka, Theodor
Lessing, Josef Dobrovský,
Jaroslav Seifert, Vladimír
Páral a další.
Všechna lázeňská střediska
v České republice, Německu, Rakousku, Belgii, Francii, Itálii a Velké Británii,
zařazená nově na seznam
UNESCO, se mohou pochlubit jedinečnou architektu-

Město je bohaté na své
tradice, a proto na vrcho-
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Zařazení
na
seznam
UNESCO je bezpochyby vysokým hodnocením naší
společné práce a novou příležitostí k přilákání turistů
a lázeňských hostů, ale přináší také velkou povinnost
a určité požadavky, kterým
je třeba vyjít vstříc. Nejen
udržovat zavedený pořádek, ale také neustále zlepšovat kvalitu života občanů
a návštěvníků města.
www.greatspasofeurope.eu
Autor textu: Elena Sorokina
Zdroj: KIS Mariánské Lázně, s. r. o.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, prázdniny utekly jako voda
a je před námi „babí léto“
a podzimní období v Mariánských Lázních. Během
léta proběhly důležité akce
v našem městě, kulturní život se rozběhl, město ožilo
návštěvníky a všichni jsme
si užili kousek dovolené, ať
už s využitím vycestování do jiných lokalit, nebo
jsme využili pohostinnosti
a krásy naší země.
Na tomto místě mi dovolte, abych nejprve přivítal
všechny žáky našich prvních tříd, kteří nastoupili
do mateřských, základních
a středních škol v Mariánských Lázních. Ostatním
žákům a všem učitelům

běhly zkrácené Mariánskolázeňské slavnosti se
zápisem našeho města na
Seznam světového dědictví
UNESCO pod společnou nominací Slavná lázeňská města Evropy, srpnový Chopinův
festival, Láznění, vzpomínka
na návštěvu Marka Twaina
před 130 lety v Mariánských
Lázních v Městské knihovně,
koncerty ZSO a další. Město
o prázdninách žilo kulturou.
Průběžně v letních měsících probíhají plánované
opravy městských silnic
a chodníků. Vše jde podle
plánu a nastavených smluv
dodání a město má opravenou další část svých vozovek a pěších cest. Průběžně
udržujeme parky a dovyba-

přeju klidnější a zdravější
školní rok 2021–2022.
Během prázdnin se v našem
městě sportovalo – proběhlo slavnostní otevření tenisových kurtů v Anglické
ulici, soustředění českého
basketbalového týmu ZVVZ
USK Praha v opravené
sportovní hale. Podařilo se
nám, i když se zpožděním,
otevřít plavecký bazén, ve
kterém ještě dále probíhá
dlouhodobá rekonstrukce
vzduchotechniky. Dříve to
opravdu nešlo. Proběhla ale
i celá řada dalších sportovních akcí.
V kulturní oblasti se konala
také celá řada akcí. Lázeňský karneval nastartoval
prázdninové období, pro-

INZERCE

I ZAHRÁDKY JSOU KULTURNÍ
DĚDICTVÍ
26. 6. proběhla členská
schůze Českého zahrádkářského svazu v Mariánských
Lázních v klubovně osady
U Jána. V Mariánských Lázních je celkem 10 zahrádkářských osad, některé mají
již dlouhou historii a patří
neodmyslitelně ke koloritu
města a vytvářejí zázemí
nejen pro pěstební činnost,
ale i pro rekreaci občanů na čerstvém vzduchu.
Mnohde již vzrostlá zeleň
je přínosem pro klima ve
městě. Ostatně nově přijatý
zahrádkářský zákon označuje zahrádkaření za veřejně prospěšnou činnost.
Ujistil jsem všechny přítomné delegáty, že současná
koalice bude chránit existenci osad a nedovolí jejich

vili jsme některé parkové
cesty lavičkami.
Na závěr bych nám všem
doporučil využívání aktuálních zpráv z Mobilního
rozhlasu, na který se můžete snadno přihlásit na
stránkách města.
Přeji nám všem do nadcházejících
podzimních
měsíců, ať si ještě před
příchodem zimy užijeme
relaxaci na zahrádkách,
chatách, chalupách, ale
i v parcích a na kulturních
akcích…

rušení, všechny smlouvy,
které příští rok končí, budou prodlouženy o dalších
min. 10 let. Tvůrcům nového územního plánu musí
být vysvětleno, že se se
zahrádkami na stávajících
plochách počítá i do budoucna. Případní investoři budou přesměrováni na
volné městské pozemky.
O zvláštní ochranu si říká
nejstarší osada Lázeňská,
která by si zasloužila statut
jakési městské rezervace,
vedle parků jsou to další zelené plíce města.
Pro případné nové zájemce
o zahrádku má město stále
k dispozici volné pozemky
v Hamrníkách pod Karnou.
Zdeněk Král
místostarosta
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Váš Mgr. Miloslav Pelc
místostarosta Mar. Lázní
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VZDĚLÁVACÍ PROJEKT CHYTRÁ RECYKLACE ZVYŠUJE POVĚDOMÍ LIDÍ
O TOM, JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S ELEKTROODPADEM,
ČEŠI PROZATÍM V JEHO TŘÍDĚNÍ ZAUJÍMAJÍ V EU 9. MÍSTO
Na projektu Chytrá recyklace
spojily své síly a know-how
Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací,
která sdružuje nejvýznamnější ICT dovozce a distributory, a kolektivní systémy
REMA zajišťující zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů
a solárních panelů. V rámci
projektu vznikl edukační web
w w w. c hy t r a r e c y k l ac e . c z ,
na kterém spotřebitel najde
širokou škálu informací vztahujících se k tématu správného třídění a recyklace elektroodpadu. S dotazy ohledně
sběru a třídění pomůžou lidem operátoři na bezplatné
telefonní lince 800 976 679.
Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu na světě. Podle loňské zprávy Global
E-Waste Monitor přibylo jen
za rok 2019 na světě bezmála
54 milionů tun elektroodpadu.
Evropa je v nárůstu až třetí, ale
v přepočtu vysloužilého elektra
na obyvatelstvo jí patří čelní
příčka. Například na každého
Čecha připadá 15,7 kilogramů
vyprodukovaného elektra.
Co se týče sběru a třídění odpadních elektrozařízení, z údajů zveřejněných začátkem letošního roku ve zpravodajství
Evropského parlamentu vyplývá, že se jich v Evropské unii
daří v průměru vytřídit přibližně 40 procent. Rozdíly mezi
členskými zeměmi jsou poměrně značné, zatímco Chorvatsko
ročně vytřídí přes 81 procent

elektroodpadu, na Maltě je to
necelých 21 procent. Česko zaujímá mezi 27 sledovanými státy
deváté místo s 46,5 procenty
vytříděného
elektroodpadu
(data jsou za rok 2017). Stejně
tak sběr na jednoho obyvatele
se postupně zvyšuje.
Podle nedávno zveřejněných
údajů Ministerstva životního
prostředí ČR vytřídil v roce
2019 každý obyvatel České republiky 9,5 kg odpadu z elektrozařízení, přibližně o jeden
kilogram více než v předchozím
roce. „Úspěch České republiky
na poli třídění a recyklace elektroodpadu je ve srovnání s ostatními státy Evropské unie jistě
dobrým signálem jak pro občany
naší země, tak pro její životní
prostředí. Z našich zkušeností
ale víme, že by výsledek mohl
být mnohem lepší, pokud by byli
občané Česka lépe informováni
o tom, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, a to zejména se zřetelem na zvyšující se
poptávku po elektrických a elektronických zařízeních,“ říká Pavlína Sporková, koordinátorka
projektu Chytrá recyklace.
Právě z tohoto důvodu si podle
Sporkové projekt Chytré recyklace klade poměrně ambiciózní
cíle. „Chceme poodhalit roušku
odpadového, a hlavně recyklačního průmyslu široké veřejnosti
a ukázat, že aktivita žádného
jednotlivého článku nepřichází
vniveč. Protože jak mají být lidé
přesvědčeni o smysluplnosti nutnosti třídit a odevzdávat elektrozařízení k recyklaci, když stále

nemají jasnou představu, co se
s výrobky a materiálem z nich
získaným ve formě druhotné suroviny dále děje a co z něj vzniká
nebo vzniknout může?“ zdůraznila Sporková.
Projekt chce prostřednictvím
uživatelsky přátelské edukační webové stránky přesvědčit
občany o tom, že správně třídit elektroodpad může úplně
každý. Stejně tak je možné se
zamyslet nad odpovědnou spotřebou. Každý se může podílet
na tom, aby se odpad dneška
stal surovinou zítřka.
Na webu projektu Chytrá recyklace se lidé dozvědí, jak
odevzdat k recyklaci jednotlivé druhy elektrozařízení, jako
jsou lednice, televize, počítače,
mobily, tablety, žárovky nebo
baterie. Návštěvníci webu také
zjistí, že elektrozařízení obsahují suroviny, které je možné
znovu využít – konkrétně je to
např. zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt. V neposlední
řadě obsahuje web informace
o tom, co se děje s vytříděným
elektroodpadem anebo jak recyklace pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce.
„Součástí projektu jsou také tipy,
jak si může každý odevzdání vysloužilého elektrozařízení k recyklaci zjednodušit. Konkrétně je
to třeba prostřednictvím služby
Buď líný, díky které si lidé mohou
objednat bezplatný odvoz spotřebiče z domova, nebo praktická
krabička na sběr baterií v domácnosti FamilyBox,“ dodává
Pavlína Sporková.

spotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
Každoročně je společností vyhlašována motivační soutěž,
do které se obce při splnění
stanovených podmínek mohou
zapojit, a získat tak inanční
odměnu na inancování informační kampaně nebo na dovy-

MĚSTO MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ ZÍSKALO 15 000 KČ
Z MOTIVAČNÍHO PROGRAMU
SPOLEČNOSTI ELEKTROWIN, A.S.
Město Mariánské Lázně je již od
roku 2011 zapojeno do systému
zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin, a. s.

Tento kolektivní systém je
největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný
odběr vysloužilých elektro-
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Několik zajímavých čísel o elektroodpadu:
•
101 tisíc tun starého elektra se v Česku vytřídilo
v roce 2019
•
9,5 kg je množství vytříděného
elektrozařízení
na jednoho obyvatele Česka v roce 2019
•
TOP 10 – Česko patří mezi
desítku nejlepších zemí
v EU, co se množství vytříděného elektra týče
•
54 milionů tun elektroodpadu přibylo celosvětově
za rok 2019 a jeho objem
stále roste – v Evropě je to
12 milionů tun, v České republice 167 tisíc tun
O projektu
Projekt
Chytrá
recyklace
vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií
a Telekomunikací (AITAT),
sdružující
nejvýznamnější ICT dovozce a distributory, ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které
v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení,
baterií a akumulátorů a solárních panelů. Cílem projektu je
edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání
s odpadními elektrozařízeními,
bateriemi a akumulátory. Více
na www.chytrarecyklace.cz.
Jana Bakešová
Account Manager
jana.bakesova@insighters.cz
+420 731 613 604

bavení sběrného místa.
I v letošním roce město Mariánské Lázně dosáhlo na
inanční odměnu a získalo
částku 15 000 Kč, za níž byl pořízen nový kamerový systém
na sběrném dvoře, který pro
město provozuje TECHNICKÝ
A DOPRAVNÍ SERVIS, s. r. o.
Silvie Křížová
referentka odpadového
hospodářství
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SLOVO POSLANCE PARLAMENTU
ČR, ING. PETRA TŘEŠŇÁKA
Vážení občané našeho města,
dovolte mi, abych se s vámi
podělil o bilancování posledních čtyř let, které jsem
prožil v poslanecké sněmovně jako člen opoziční
strany Pirátů.
Ve sněmovně jsem se poslední 4 roky zabýval legislativou, která se týkala zlepšení
života všech občanů ČR, ale
akcentovala i témata, která
trápí především Karlovarský kraj. Jak jsem slíbil voličům před 4 lety, tak se nám
povedlo úspěšně upravit
zákon o místních poplatcích,
včetně mých pozměňovacích
návrhů. Dalším splněným
slibem je schválený zákon
o digitalizaci českého státu,
díky kterému si už nebudete
muset brát dovolenou na běhání po úřadech.
Dostupnost zdravotní péče
v regionu je jedním z hlavních problémů, se kterým se
kraj potýkal a který se ještě
více prohloubil covidovou
pandemií. Přes náš opakovaný apel se vláda stavěla
odmítavě k převozu pacientů do Německa, což mohlo
znatelně ulehčit internám
v Chebu a Sokolově. S Piráty a Starosty jsme opakovaně vyzývali k otevřenější
spolupráci
příhraničních
regionů, ke kterým se současná vláda stavěla macešsky a Karlovarský kraj
opakovaně dehonestovala
a označovala nelichotivým
způsobem.
Kraj je navíc posledním ze
dvou krajů v ČR, který nedisponuje vlastní leteckou
záchrannou službou a v tomto opět vláda ignoruje potřeby občanů. Podařilo se
nám společně s kolegy na
sněmovním podvýboru prosadit usnesení, aby se vláda
zřízením letecké záchranky
v Karlovarském kraji opět
zabývala, protože dostup-

nost zdravotní péče ve všech
regionech je jednou z našich
priorit. Nezbytnou součástí
práce jsou interpelace, kde
bych zmínil třeba řešení inancování nového urychlovače pro onkologii v Chebu.
Nedostatek lékařů a sester
v regionech je znát i v našem kraji. Proto jsme navrhli
změny v systému vzdělávání lékařů. V případě jejich
schválení by se tak obor stal
mnohem atraktivnější pro
další studenty.
V dalších letech pak bude
velkou výzvou transformace
regionu závislého z části na
těžbě uhlí do moderního regionu, který do budoucna již
nebude trpět odlivem mladší
generace do velkých aglomerací, ale naopak nabídne
mnoho příležitostí nejen
pracovních, ale především
kvalitního žití. Podařilo se
prosadit, aby do kraje teklo
více peněz z emisních povolenek a dalším zdrojem pro
restart regionu budou evropské peníze.
Nesmíme zapomenout ani
na vylidňování našeho kraje z důvodu hůře placené
práce. Naše vize, kterou
jsem připravil se svými kolegy, „Mozkovna místo montovny“ počítá s podporou
průmyslu 4. 0. Ten spočívá
v digitalizaci a automatizaci
a má potenciál zaměstnávat
i absolventy z našeho kraje.
Dalším důležitým faktorem,
který je spojen s turismem,
je kultura. Chceme zajistit
důstojnou podporu tradičním kulturním akcím a zajistit jejich rozvoj. To se týká
například Západočeského
symfonického
orchestru
nebo Karlovarského symfonického orchestru, které
potřebují vyšší podporu i od
Ministerstva kultury ČR.
Ing. Petr Třešňák
poslanec Parlamentu ČR

POZOR NA DĚTI
I PO PRÁZDNINÁCH
KARLOVARSKÝ KRAJ – Děti se
vracejí zpět do školních lavic.
Ačkoli byl letošní školní rok
prokládán spoustou volna,
o iciální prázdniny měly
děti jako vždy v měsících
červenec a srpen. Po dvou
měsících se tedy jako obvykle děti vrátily do školních
lavic, čímž se zvýšila různá
rizika. Tato rizika lze spatřovat nejen v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti dětí. Zejména
ty nejmladší by rodiče měli
poučit o správném chování
v silničním provozu – upozornit na rozhlížení se na
přechodech pro chodce, nevstupování do vozovky bez
dostatečné kontroly prostoru apod.
V případě prvních tříd by
rodiče měli pečlivě zvážit
doprovod svého potomka do
školy, která je pro něj nová,
aby tak mohli předejít případnému neštěstí. Dětem,
které do školy chodí samy,
je dobré ukázat bezpečnou
cestu. Ta nemusí byt nutně
ta nejkratší, zato by měla
být co nejbezpečnější. Dítě,
které se samo pohybuje
v silničním provozu, by mělo
znát význam dopravních
značek a mělo by vědět, jak
správně přecházet komunikaci. Na místě je také zajištění re lexních prvků jak
na oblečení dětí, tak na jejich školních taškách, neboť
se s postupem času začíná
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rozednívat čím dál později, a navíc nastává období
podzimních, mlhavých rán,
která viditelnost chodců
v provozu ještě ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se
proto obracejí nejen na rodiče, ale i na ostatní účastníky
provozu s žádostí o dbání
zvýšené opatrnosti zejména
v blízkosti školských zařízení a přechodů pro chodce.
V případě, že rodiče své děti
do škol vozí autem, měli by je
ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách.
Také by měli myslet na to,
že mají děti vysazovat a nabírat na straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Přestože policisté budou
nadále dodržovat zvýšený
dohled u školských zařízení
a na přechodech pro chodce,
a to zejména na začátku školního roku i v souvislosti s celorepublikovým projektem
„Zebra se za tebe nerozhlédne“, je i ze strany rodičů nutné děti poučit nejen v oblasti
dopravy, ale také o jednání
s cizími lidmi. Především,
aby s cizími lidmi nikam neodcházely, a pokud to není
nutné, aby s cizími lidmi ani
nehovořily.
Na závěr bychom vám všem
chtěli popřát úspěšný vstup
do nového školního roku bez
nehod a jiných nepříjemností.
prap. Mgr. Lucie Machalová
mjr. Bc. Kateřina Krejčí
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DOBRÉ TIPY
Vydejte se na výlet za Stromy roku a vyhrajte knihy
nebo karton Ondrášovky
Netradiční možnost prázdninového výletování po České
republice nabízejí organizátoři ankety Strom roku. K 20.
narozeninám populární soutěže připravili tipy na výlety
ke všem stromům, které se
v minulosti staly vítězi ankety. Kdo po cestě za přírodními
unikáty nasbírá alespoň pytel odpadků, má šanci vyhrát
knížky o přírodě a pitný režim až na čtvrt roku. Soutěžit
můžete do 31. srpna. Více na
w w w.stromroku.cz/v ylet y.

Rozhodněte
o
nejlepším
adaptačním
opatření na změnu klimatu
Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalším
extrémům počasí, které na
nás dopadají stále častěji?
Také na to hledali odpovědi autoři osmnácti projektů,
které se letos probojovaly
do inále soutěže Adapterra
Awards. Podpořit až dva favority z inálové osmnáctky
mohou lidé do 15. října na
www.adapterraawards.cz

Podpořte strom, který si zaslouží pozornost a péči. Hlasujte v anketě Strom roku.
Do inále letos jubilejního
20. ročníku ankety Strom
roku postoupila dvanáctka
kandidátů ze sedmi krajů. Ti
usilují o prvenství v podobě
odborného ošetření zdarma
a postupu do celoevropského kola soutěže. Lidé mohou
své favority podpořit online
na www.stromroku.cz anebo
pomocí DMSky do 12. září. Od
vzniku ankety se do hlasování
zapojilo více než 729 tisíc lidí
a vybralo se téměř 2,8 milionu korun, které putovaly na
výsadbu a ošetření stromů.

Zapojte se do výsadby Aleje
svobody
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V bývalém vězeňském zařízení
pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna u Příbrami vyroste nová Alej svobody. Město zvítězilo v grantové
výzvě Nadace Partnerství, která tradiční výsadbu symbolických sametových alejí organizuje. Akce, která běžně pojme
až 500 dobrovolníků, letos připadne na sobotu 13. listopadu.
Město ji uspořádá v součinnosti s Hornickým muzeem Příbram s možností prohlídky za
symbolické vstupné. Nová výzva pro obce na výsadbu Aleje
svobody 22 bude vyhlášena
příští rok na jaře. Více o putovní akci na www.alejsvobody.cz.
Anna Poledňáková
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„NA SETKÁNÍ SE STAROSTY SI
RÁD VYSLECHNU I PODNĚTY
Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ“
Bezpečnost
v
obcích
a odpadové
hospodářství. To jsou
dvě hlavní
témata třetího setkání starostů
mého senátního obvodu, které se uskuteční 21. září od
10 hodin v Citicích. Během
covidové epidemie nebylo
pořádání podobných setkání možné. Proto bych to rád
nyní dohnal a opět se pravidelně jednou za půl roku potkával s představiteli našich
měst a obcí. Osobní kontakt
totiž považuji za nesmírně
důležitý. Podle mého názoru
ho nemůže nahradit sebelepší online přenos. Také z toho
důvodu, že od posledního
setkání se starostkami a starosty uběhly téměř dva roky,
se na vzájemné popovídání
v Citicích velice těším.
Jedním z pozvaných hostů
bude plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje. S ním budeme hovořit

o bezpečnosti v obcích a také
o spolupráci s Policií ČR. Pan
Ing. Karel Jakobec, uvolněný
člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast
životního prostředí, nám
naopak poví o novinkách
z oblasti odpadového hospodářství a na řadu se dostanou i další otázky týkající se
životního prostředí.
Chybět nebude ani informační blok o mých aktivitách za
poslední půlrok v Senátu
i v regionu. Pochopitelně
budu moc rád, když mě se
svými podněty a novinkami
z měst a obcí seznámí i samotné starostky a starostové. A pokud se na všechna
důležitá témata nedostane
v září, vrátíme se k nim při
nejbližší příležitosti.
Po o iciálním jednání bych
rád všechny účastníky setkání pozval na prohlídku
Křížové cesty v Citicích, kterou obec vybudovala v rámci
celkové revitalizace místního hřbitova a jeho okolí. I to
může být zajímavá inspirace, pokud se některé město
nebo vesnička zamýšlí nad

tím, jakým způsobem důstojně zvelebit prostory pietních
prostranství.
Na podzim chystáme výjezdní zasedání senátorů Podvýboru pro regiony v transformaci do našeho kraje. Letos
v červnu jsme takto navštívili
Ústecko a Sasko, abychom viděli, jakým způsobem přeměna uhelných regionů reálně

probíhá. Snaha o transformaci je vidět na obou stranách
hranice. Na straně Saska je
však znát podpora v řádech
miliard EUR, které sem saská
vláda, na rozdíl od té české již
dlouhodobě posílá. Doufám,
že se dočkáme změn a cílené
podpory i v našem kraji.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

DĚKOVNÝ MARIÁNSKÝ SLOUP V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Spolek Mariánský je již několik
let iniciátorem vytvoření sloupu Panny Marie, k připomenutí
patronky města a poděkování
za pomoc a uzdravení desetitisíců lázeňských hostů. Úsilí
o vyzdvižení nové památky přispěla současná situace a prosba
za ukončení neblahého šíření
nákazy Covid-19. Spolek požádal město Mariánské Lázně
o zápůjčku plochy na Goethově
náměstí, v symbolickém umístění mezi kostelem Nanebe-

přátel a patriotů Mariánských
Lázní mohl vzniknout v horizontu 3–4 let. K realizaci bude
uskutečněna veřejná sbírka.
Pro úspěšné naplnění záměru
již bylo vyvinuto mnoho úsilí,
proto děkujeme všem podporovatelům. O dalším postupu Vás
budeme pravidelně informovat.

vzetí Panny Marie a Mariiným
pramenem. Rada města záměr
podpořila a v červnu 2021 odsouhlasila výpůjčku místa na
dobu 50 let. Děkovný sloup
Panny Marie pro Mariánské
Lázně požehnáním podpořil
mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Ke slavnostnímu vysvěcení základního kamene dojde
v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie, dne 14. srpna
na Goethově náměstí. Děkovný
sloup by s podporou občanů,

Za Spolek Mariánský, z. s.,
Rostislav Hulena,
Václav Šimsa,
Radek Míka
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AKCE KLUBU KPM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VE DNECH 23. – 25. 7. 2021

Každoročně se koná akce Seminář klubu KPM Mar. Lázně,
kde pozvaní lektoři z modelářského svazu SMČR provedou proškolení v oblasti
pravidel a proškolí také rozhodčí z našeho klubu. V našem klubu funguje osm členů
jako rozhodčí při modelář-

ském svazu s pravomocí rozhodovat soutěže v rámci republiky.
V pátek se již sešlo kolem
dvaceti členů klubu a několik z řad mládeže klubu. Ti
si pak také trochu zamodelařili. V sobotu se dostavili
školitelé z řad SMČR /Svaz
modelářů České republiky/
a proškolení našich členů
mohlo započít.
Po skončení školení se probíraly klubové záležitosti
a zajištění soutěže v rámci republiky (Pohár M. L.) Datum

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Už posedmé se konal příměstský dětský tábor na
husitské faře
Mariánské Lázně se v prvním srpnovém týdnu proměnily v město Bridewell, kde
se odehrává příběh odvážné
dívky Alexy z fantasy knihy
Elyonova země od Patricka
Carmana. Bylo to tak alespoň
pro děti, které se zúčastnily
příměstského tábora pořádaného na husitské faře v ulici
Boženy Němcové.
Po loňské pauze zapříčiněné koronavirem se konal již
sedmý ročník tohoto tábora,
který letos přivítal spoustu
nových táborníků z nejmladší věkové skupiny. Někteří
z nich se teprve chystají do
první třídy.
Podobně jako v minulých letech, děti prostřednictvím
celotáborové hry sledovaly
jeden ústřední příběh. Dívka Alexa v něm prokázala
odvahu, vydala se sama do

hlubokých lesů a s pomocí nových zvířecích přátel
odhalila spiknutí chystané
proti její zemi.
A tak i děti trávily spoustu
času v přírodě, poznávaly její
tajemství a hrály dobrodružné hry. Protože se ale jedná
o křesťanský tábor, tradičně
se při dopolední hodince dějepravy dozvídaly také o příbězích z Bible.
Počasí bylo mariánskolázeňské, což nám nevadilo
V poslední době celé Česko
zažívá spíše horká léta, letošní začátek srpna byl ale
chladný a deštivý, jak se na
Mariánské Lázně patří. Déšť
se nám ale naštěstí vyhnul
v nejdůležitější chvíli, totiž
při nočním stanování v blízkých Vlkovicích. Nejen díky
tomu, ale také díky pohostinnosti našich tradičních hostitelů, rodiny Medalových,
jsme si tak toto dobrodružství hezky užili. Děti byly

konání soutěže bylo stanoveno na 5. 9. 2021, pokud situace s covidovou problematikou
dovolí. Naše soutěž se měla
konat v měsíci březnu jako každoročně, ale vzniklá situace
s nárustem onemocnění vše
zhatila. Ale nyní snad okolnosti dovolí a ve zvolené době se
podaří soutěž uskutečnit.
Večer proběhlo každoroční
grilování s hudbou. Po celé tři
dny byla výborná nálada a celkem se na akci vystřídalo přes
čtyřicet osob. Občerstvení bylo
pro každého zajištěno a všichni

se pak spokojeně rozešli a rozjeli do svých domovů.
Je jenom dobře, že v době, kdy
situace s nákazou mírně ustupuje, je možné některé akce
uskutečnit.
Soutěž (o pohár Mar. Lázní),
pokud okolnosti dovolí, se
bude konat v sále restaurace Marion ve Velké Hleďsebi, zveme všechny zájemce
o účast na soutěži a veřejnost
na prohlídku vystavených
modelů z celé republiky.
Michael Kaplan
klub KPM Mar. Lázně

také pasovány na šlechtičny
a rytíře Elyonovy země.
Počasí dětem nezkazilo ani
výlet do plzeňské zoologické
zahrady, kde měly, podobně
jako Alexa, příležitost seznámit se s nejrůznějšími zvířaty. Cestou plnily různé úkoly
a některým se podařilo splnit i ten, který vyžadoval nejvíce trpělivosti: čekat a vyfotit v zoo lemura, který si ve
společném výběhu sedne na
krunýř želvy.
Na faře – základně po návratu,
stejně jako každý den čekala na děti 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 inančně podpořilo.
Psací a výtvarné potřeby jako
odměnu za úspěšné absolvování tábora zase věnovala irma SEVT. Rovněž děkujeme
Správě městských sportovišť,
za zapůjčení klubovny.
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 se-

tkávat jako spolužáci ve škole
nebo na hodinách duchovní
péče či dalších kroužcích.
Z tábora si účastníci odnesli
nejen nová přátelství, ale také
mnoho vědomostí a získali
představu o svých schopnostech, protože si vyzkoušeli
spoustu nových věcí.
Díky různým hrám měli
možnost rozvíjet nejen své
fyzické, ale také intelektuální dovednosti, nebo si vyzkoušet vlastní statečnost
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 hlavně si
užít legraci a volný čas.
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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Neděle 12. září 2021
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děti do 6 let zdarma,

6 a 11 km.

V cíli možno též navštívit vyhřívaný bazén 70,- Kč/osobu/hod,
případně solnou jeskyni vždy jen v celou hodinu za 70,- Kč/osobu/hod

Pamětní list, občerstvení = klobása a 0,3l pivo, nealko nápoj, pamětní
razítka, pohoda s country skupinou, sleva na vstupné do Miniaturparku
pro účastníky akce, OZP zdravotní poradenství a prevence.

Bezplatné zapůjčení holí

Hotel Krakonoš 11.00 až 14.00 hodin

50,- Kč

Milena Kafková, 607508740, kafkova.milena@seznam.cz
Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz, Jiří Černý, jcerny.ml@seznam.cz

Pobočka Karlovy Vary

Účast na veškerých akcích KČT Mariánské Lázně je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat opatrně a v souladu s Občanským zákoníkem.

Pořadatelé z KČT
Mariánské Lázně

Zdrávi došli!!!

Odjezdy MHD Bus č.13: v 13.43, v 17.43 od zastávky Golf do Hamrníků
v 15.40 od Krakonoše do Hamrníků

Informace :

Akce se koná za podmínek dodržení aktuálně platných hygienických a protiepidemických
pravidel = rozestupy, dezinfekce, respirátory, atp !!!

Trasy :

Odměna :

Cíl :

Startovné :

Start : salonek hotelu Krakonoš 9.00 - 11.00 hodin

v sobotu 4. září 2021

Setkání v Poutnově

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

kultura@tepla.cz, mistostarosta@tepla.cz
kafkova.milena@seznam.cz; ribaml@seznam.cz, jcerny.ml@seznam.cz

Pobočka Karlovy Vary
Účast na veškerých akcích KČT Mariánské Lázně je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat opatrně a v souladu s Občanským zákoníkem.

Zdrávi došli!!!

Akce se koná za podmínek dodržení aktuálně platných hygienických a protiepidemických
pravidel = rozestupy, dezinfekce, respirátory, atp !!!

Informace :

11. ročník pochodu okolím Teplé = Neděle 11.9.2022 - Setkání v obci Bohuslav-Popovice!!!

odbočíme před obcí Služetín vpravo a jdeme po cyklotrase č. 2284 přes obec Babice do cíle v Poutnově 4 km. Celkem cca 7 km.

3. Pěšky z Teplé po silnici č. 210 do cíle v Poutnově. Celkem 6,5 km.
4. Za zastávkou ČD Hoštěc jdeme po silnici do obce Hoštěc 1,6 km. Projdeme obcí a po cca 1,7 km

Celkem 4,5 km.

2. Vlakem z M.L. 8.25 - příj. Hoštěc ČD na znamení 8.55 a pěšky po silnici do cíle Poutnově.

okolí Poutnova. Délka celkem cca 7,5 km. Doporučujeme vhodnou obuv do terénu!

1. S průvodcem – podél říčky Teplá do cíle v Poutnově. Během pochodu – výklad o historii mlýnů a

TRASY: (Turistická mapa KČT č.2)

v 1. SV, bývalý panský barokní zámeček v Horním Poutnově, opravená socha sv. Jana Nepomuckého
a sv. Anny Samotřetí, židovský hřbitov z 18. století, meandry říčky Teplé.
V cíli prezentace návrhu na zřízení turistické a naučné stezky „Řeka Teplá – horní tok“.

Zajímavosti v cíli a okolí: Symbolický hřbitov padlých

Start : Nádraží v Teplé. Prezence účastníků v 9 hodin, odchod na trasu s průvodcem v 9.15 hod.
Startovné : 20,- Kč
Odměna : V ceně startovného pamětní list, turistická razítka, občerstvení v cíli.
Cíl : Penzion Stadler v Poutnově od 11.00 do 15.00 hod.

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

turistického pochodu a společenské akce

(6. ročník)

10. ročník

pořádá
ve spolupráci s Klubem českých turistů
Mariánské Lázně

MĚSTO TEPLÁ

LÁZEŇSKÝ KROK

(pochod s hůlkami okolím Mar. Lázní)

KROK KE ZDRAVÍ

za finanční podpory města Mariánské Lázně
pořádá

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ZÁŘÍ 2021
OBČANÉ
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27. ROČNÍK TURNAJE TENIS CUP A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HOTELU
QUEENS

Dne 14. 8. 2021 se v areálu
nově zrekonstruovaných tenisových kurtů v Anglické
ulici konal již 27. ročník Společenského tenisového turnaje za mezinárodní účasti
bankéřů, bankovního managementu, realitních a bursovních makléřů, osobností
ekonomiky a obchodu. Zároveň s touto akcí proběhl galavečer k příležitosti otevření wellness hotelu Queens,
který v uplynulém roce a půl
vybudovala společnosti Tennis Agens Mariánské Lázně, spol. s r. o. Okolo 9. hodiny ranní se do tenisového
areálu sjelo 30 tenisových

dvojic a jejich doprovod.
Mezi aktivními účastníky byly i známé osobnosti,
jako například dvojnásobná
olympijská vítězka Ester Ledecká, či někdejší předseda
Senátu Parlamentu České
republiky, MUDr. Přemysl
Sobotka. Před 10. hodinou
se ujal slova moderátor David Petřík, který společně
se starostou Mariánských
Lázní, Ing. Martinem Kalinou, místostarostou Zdeňkem Králem, Ing. Petrem
Třešňákem, poslancem Parlamentu České republiky,
a Liborem Salabou, jednatelem společnosti Tennis

Agens, spol. s r. o., o iciálně
zahájil tenisový turnaj. Návštěvníci, kteří se aktivně
nezapojili do tenisového
klání, si mohli, v rámci doprovodného programu turnaje, užít příjemného pobytu ve wellness zóně hotelu
Queens, kde měli k dispozici masáže, vířivky, sauny,
parní komoru, Kneippův
chodníček, zážitkové sprchy
a studené a teplé bazénky.
Pro milovníky golfu byla
na místním golfovém hřišti
připravena golfová akademie spojená s miniturnajem
v patování. Před 6. hodinou
již byly zraky všech hostů
upřeny na hlavní dvorec,
kde probíhala inálová bitva
mezi Liborem Salabou ml.
s Lukášem Volfem a dvojicí
Martin Procházka a Marek
Faust, kteří obhajovali loňské vítězství. Letos však na
vítězství nenavázali a poháry pro vítěze si z Mariánských Lázní odvezla dvojice
Lukáš Volf a Libor Salaba.
Ihned po slavnostním předání cen vítězům turnaje
moderátor přivítal mezi návštěvníky nově příchozí hos-

SYMETRIE DOMŮ
Málokdo si povšimne, že začátek Tyršovy ulice je tvořen dvojicí domů, jež jsou
architektonicky symetrické, podle uliční osy. Nejlépe
lze symetrii vidět z odstupu Tyršovy ulice. Tak jsem
také udělal snímek, dále
odstoupit nešlo. Zřejmě
oba domy navrhoval stejný
architekt. Vlevo je dům Paracelsus, popisné číslo 243,
uliční 1, má vchod z Tyršovy ulice. V adresáři 1909 je
uváděn jako Pretoria, majitelem byl Martin Schwarz.
Na nižší úrovni pod tímto

rohákem je původní Pretoria (lze vidět z Hlavní přes
průjezd), původní nápis
dosud zachován. Od této
Pretorie vybíhala původně
zahrada, na níž je nynější
Paracelsus. V domě je již
dlouhá desetiletí lékárna.
Vpravo je dům Alliance, popisné číslo 235, uliční 104,
vchod z Hlavní. V adresáři 1909 je uveden majitel
Johann Rieber. V domě se
dlouhá desetiletí nachází
spořitelna.
Text a snímek
Václav Kohout
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ty, kteří dorazili, na slavnostní otevření wellness hotelu
Queens****. Součástí večerního programu byla charitativní dražba sportovních
předmětů věnovaných známými sportovci – hokejovou
hůl z letošního semi inále MS
v hokeji věnoval německý reprezentant, začínající s hokejem v Mariánských Lázních,
Dominik Kahún, hokejové
dresy věnovali čeští hokejoví útočníci Jiří Sekáč a Jakub
Flek, tenisovou raketu, se
kterou vyhrál inále Roland
Gaross ve čtyřhře, věnoval
Lukáš Dlouhý a své startovní číslo z Lake Louise věnovala Ester Ledecká. Dražba
předmětů byla nadmíru
úspěšná a spolu s tombolou
a dobrovolným startovným
pořadatelé vybrali více než
200.000 Kč, které budou
předány dvěma potřebným
rodinám. Celý večer se pořadatelům vydařil a již nyní se
můžeme těšit na další sportovní akci, kterou bude ve
dnech 6. – 8. 9. 2021 1. tenisová liga dospělých.
Tomáš Marzy

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ZÁŘÍ 2021
INZERCE

OBČANÉ

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Léto je v plném proudu
a na Univerzitě třetího věku
ZČU (U3V) vrcholí přípravy
na nový akademický rok.
V minulém akademickém
roce jsme si vyzkoušeli, že
online výuka může mít i své
výhody. Možnost studia
distanční formou ocenili
zejména ti, kteří se starají o své blízké a nemohou
na delší dobu odcházet z domova, zajímá je i jiný obor
než ten, který je přednášen na jejich pobočce, nebo
je pro ně složité dojíždět
na přednášky … důvody
jsou různé. Proto jsme se
rozhodli rozšířit nabídku
kurzů o možnost studovat online pět vybraných

předmětů z různých oborů.
Online přednášky budou
společné pro všechny naše
posluchače U3V ZČU, a tak
budete moci sdílet Vaše
zkušenosti i s posluchači, se
kterými byste se jinak nepotkali. Online se ponoříte
do tajů astronomie, objevíte
zajímavý svět dramaturgie
opery, přenesete se do časů
první republiky, zjistíte, co
se děje ve Vašem těle v průběhu roku, nebo potrénujete svoji paměť.
Novinkou je pro většinu
z Vás možnost přihlašování
se ke studiu na U3V ZČU prostřednictvím e-rezervace.
Přihlásit se můžete na odkazu uvedeném na webových

stránkách
www.u3v.zcu.
cz. E-rezervace budou pro
všechny mimoplzeňské pobočky spuštěny v úterý 24. 8.
2021 ve 12:00 hodin a ukončeny budou v sobotu 28. 8.
2021 o půlnoci. Své místo
ke studiu nabízených oborů
si tedy můžete rezervovat
z pohodlí Vašeho obýváku
nebo z letní dovolené. Pokud
využijete možnosti elektronického zápisu a platby zápisného převodem, setkáme
se osobně až na první přednášce. Možnost prezenčního
zápisu ale zůstala zachována. Zápis spojený s platbami
v hotovosti proběhne v Mariánských Lázních dne 6. 9.
2021 od 9:00 do 11:00 v budově AOPK ČR, RP Správa
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CHKO Slavkovský les, Hlavní
504, Mariánské Lázně.
V Mariánských Lázních nabídne U3V ZČU v nastávajícím ak. roce nový studijní
obor „Psychologie pro každý
den“, který přednáší paní
doktorka Marie Hanušová.
Pokud Vás naše nabídka
zaujala a ještě nejste posluchačem Univerzity třetího
věku, neváhejte a rezervujte
si vybraný kurz. Program je
realizován za podpory města Mariánské Lázně.
Těšíme se s Vámi v září
na viděnou.
Ing. Tereza Mirvaldová
specialista pro další
vzdělávání
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KULTURA
pořádají –>

SPŠ Ostrov –> 14. 10. 2021 –> 8.30–16.00 h.

ISŠTE Sokolov –> 7. 10. 2021 –> 9.00–17.00 h.

ISŠ Cheb –> 30. 9. 2021 –> 8.00–16.00 h.

Výstavy středních škol
Karlovarského kraje

8. ročník
ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •ZÁŘÍ 2021
ŠKOLA
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ŠKOLA

INFORMACE K ZAČÁTKU
ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22
Preventivní screeningové
testování
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3× po sobě, první
test se provede první nebo
druhý den školního vyučování. V případě, že se škola
rozhodla testovat PCR metodou, testuje se s frekvencí jedenkrát v týdnu první
vyučovací den v týdnu. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září.
Preventivnímu
testování
nejsou povinni se podrobit
děti a žáci, kteří mají řádně
dokončené očkování, nebo
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním
testem z odběrového místa.
Pravidla
pro
nošení
ochrany dýchacích cest od
1. září 2021
Každá osoba: dítě, žák,
student, zaměstnanec, třetí osoba, je povinna si při
vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech
zakrýt dýchací cesty, a to
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZČR. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích
cest jsou plošně vyjmuty
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického
spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní
stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a dále
osoby, které nemohou mít
ze závažných zdravotních

LÁZEŇSKÝ FOOD FESTIVAL
Zveme vás na 4. ročník Lázeňského food festivalu, který provoní naši krásnou kolonádu
o víkendu 25. – 26. 9. Po celý
víkend budete moci ochutnat
množství vybraných domácích
i světových lahůdek, zahnat žízeň zlatavým mokem, ochutnat

důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest
a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením. Tyto osoby
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je
v lékařském potvrzení speci ikován, vyjma případů,
kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že
dotyčná osoba nemůže mít
nasazen jakýkoli ochranný
prostředek dýchacích cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích
cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným
opatřením (např. pokud
jsou děti a žáci usazeni při
konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování),
bude mít povinnost nosit
ochranu dýchacích cest po
celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení, tzn. ve
třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto
neplatí, pokud děti nebo
žáci spadají pod výjimky).

skvělá vína i úžasné koktejly.
K roztančené atmosféře přispěje živá muzika v podání kapel:
Chuť, Monna, Junior Dixieland,
Pozor Zlý Jazz a The Beautifuls.
Přijďte, těšíme se na vás!
Andrea Sasková

VAŘÍME SRDCEM.CZ
UVÁDÍ

Mariánských Lázních

ZAČÁTEK VŽDY V 10:00

LÁZEŇSKÝ KARNEVAL
Mariánské Lázně zažily ve
dnech 26. a 27. 6. 2021 první
a zřejmě i poslední Lázeňský
karneval na ulici.
Tato veselá slavnost nahradila
letošní oslavu Masopustu, kterou nebylo ze známých důvodů možné pořádat.
Zváni byli všichni obyvatelé
a přátelé našeho města k účasti nejlépe ve veselých maskách.
Veliké množství zejména nejmenších účastníků slavnosti
výzvu pořadatelů vyslyšelo,
a užili si tak po velice dlouhé
a těžké době konečně trochu
veselí a radosti.
Po oba dva dny byl pro návštěvníky připraven v oblasti

Čerpáno z dokumentu:
„Provoz škol a školských
zařízení ve školním roce
2021/2022 vzhledem ke
COVID-19“ od MŠMT. Nejsou
vyloučeny změny na základě nově přijatých opatřeních z MZČR.
Městský úřad
Mariánské Lázně,
krizové řízení,
PhDr. Vladimír Bervida,
MBA
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pavilonu Karolina bohatý hudební program, pro nejmenší
loutková pohádka a pro milovníky českých i světových
specialit bohatý stánkový
prodej občerstvení. Pro další rok již pořadatelé počítají
s tradičním únorovým termínem pro Lázeňský Masopust
na ulici.
Akce se konala za finanční
podpory města Mariánské
Lázně. Genarálními partnery
byla společnost Veolia Energie, a. s., a společnost Chevak
Cheb, a. s. Technickou podporu
poskytl TDS Mariánské Lázně.
Eva Koreisová
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2021
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Ve dnech od 11. do 19. září 2021
budou probíhat v našem městě Dny evropského dědictví.
V průběhu těchto dní bude
možné navštívit přihlášené památky za snížené vstupné, ale
i zcela zdarma.
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Císařský salonek na nádraží
Mariánské Lázně,
který bude návštěvníkům
zpřístupněn
celý
víkend
17. 09. 2021 – 19. 09. 2021,
v pátek od 15:00 do 17:00.
V sobotu a neděli pak bude
otevřen pro veřejnost v čase
od 10:00 do 16:00. Císařský
salonek je zcela nově zrekonstruovaný a jistě stojí za návštěvu. Vstup je zdarma.
Hlavní kolonáda
běžně přístupná.
Městské muzeum
otevře své brány pro návštěvníky v sobotu 18. 09. 2021 od 9:30
do 17:30, a to zcela zdarma.
Městská knihovna
bude přístupná v pátek
17. 09. 2021 od 10:00. V 11:00,
14:00 a 16:00 bude pro zájemce
připravena malá komentovaná
prohlídka, a to zcela zdarma.
Park Boheminium
otevře své brány v pondělí
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Jsou přihlášeny tyto památky:
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13. 09. 2021. Otevírací doba
je od 10:00 do 18:00. Máte tak
jedinečnou možnost po celý
den navštívit park za snížené
vstupné. Pro všechny park nabízí jednotnou cenu 50 Kč. Bez
rozdílu cenové hladiny (dospělí, děti, studenti…)
Městské divadlo Mariánské
Lázně
bude přístupné v úterý
14. 09. 2021 od 14:00 do 16:00.
V čase 14:00–15:00 bude pro
návštěvníky připravená komentovaná prohlídka obrazové
galerie, zákulisí a jedno malé
překvapení na závěr. Prohlídka
divadla bude probíhat v češtině. Vstup je zdarma.
Lesní mlýn Donbas,
tento nádherný objekt, který
nyní prochází rekonstrukcí,
je možné navštívit v sobotu
11. 09. 2021 od 14:00 do 18:00.
V objektu je velice příjemná kavárna, kam si můžete zajít na
víkendovou kávu a něco dobrého na zub.
Využijte jedinečnou možnost
poznat město Mariánské Lázně
a užijete si hezký den.
Přeji všem krásné zážitky za
odbor RLCR.
Jaroslava Nováková

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA ZÁŘÍ 2021
I po prázdninách Vás rádi
přivítáme
v
Hroznatově
akademii.
Pro rodiče s dětmi bude v září
ještě stále přístupné oblíbené
vodní hřiště „vodní svět“ a expozice v bývalém mlýně.
Návštěvníkům
nabízíme
také speciální exkurze, a to
denně od 11:00 do 17:00 hodin.
„Poklady devíti staletí“, jedinečná komentovaná exkurze
do reprezentačních prostor
opatského bytu a dalších běžně nepřístupných interiérů

kláštera, vám představí dějiny premonstrátského řádu
a kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých artefaktů z klášterních sbírek.
Doba
trvání
prohlídky:
cca 90 minut, jednotné vstupné
160 Kč/os.
„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 60 minut, jednotné vstupné
150 Kč/os.
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme
telefonickou rezervaci na tel.
353 394 463 nebo na e-mailu
info@klastertepla.cz.
Vstupenky zakoupíte na recepci Hroznatovy akademie (žlutá
budova s průjezdem 50 m vpravo od klášterního kostela).
Od 9:00 do 17:00 hodin lze
navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce
můžete shlédnout výstavu
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archeologických nálezů. Jednotné vstupné 50 Kč/os.
Do 30. září bude v „čeledníku“ přístupná výstava AKVARELY
SLAVOMÍRA
RACKA.
Podrobnosti naleznete na
webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality.
Monika Matějková
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TISKOVÁ ZPRÁVA
ZÁěÍ
'$780

15:00
(pokud není uvedeno jinak)

17:00

19:30
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RGHVHWLSUVWHQHFK

=iWRSHN

1. 9.

Ke svému významnému výročí – 200 let od založení
odehrál Západočeský symfonický orchestr dva gala
koncerty na kolonádě v Mariánských Lázních. Uskutečnily se 25. a 26. srpna 2021
na velkém open-air podiu.
Oba koncerty byly pro širokou veřejnost, mariánskolázeňské občany, abonenty orchestru i hosty lázní, vstup
byl zdarma. Na programu
prvního galavečera se objevily skladby B. Smetany
(symfonická báseň Vltava)
a A. Dvořáka (Symfonie č. 9
„Z Nového světa“) a druhý

koncert měl podtitul Rock
Symphony. Spolu se ZSO vystoupila skupina Razam se
zpěvačkou Ivou Marešovou
a špičkovým akordeonistou
Sašou Yasinskim. Zazněly
slavné rockové hity. Oba
koncerty diriguje Martin
Peschík, který u západočeských symfoniků končí po
10 letech v roli šéfdirigenta.
Na inauguračním koncertě
10. září, který zahájí jubilejní dvoustou sezónu orchestru, bude do této funkce uveden nový šéfdirigent, Radek
Baborák.
Vladimír Smutný

2. 9.
3. 9.
4. 9.
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7. 9.
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5. 9.
6. 9.

11. 9.
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16. 9.
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14. 9.



PŘEHLED KONCERTŮ

ZÁŘÍ 2021
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pátek 3. září 2021 – Městské divadlo Karlovy Vary – 19.30 hodin

18. 9.

SOUL STARS SYMPHONY


Jazz Fancies Milana Krajíce


Ȃ À
«ý ý 

pořadatelem koncertu je Karlovarské městské divadlo

&HVWDGRPĤ



20. 9.

PODĚKOVÁNÍ CHEBSKÉ NEMOCNICI

21. 9.
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28. 9.
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29. 9.

=iWRSHN

=ERåĖRYDQê

17:00

19:30
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neděle 5. září 2021 – Západočeské divadlo Cheb – 19.00 hodin
Poděkování zdravotnímu i nezdravotnímu personálu Nemocnice v Chebu za skvělou péči v období pandemie.
Koncert je zároveň věnovaný uctění památky významné občanky a podporovatelky kultury na Chebsku,
paní Marii MudrovéǤ

Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa" op. 95
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pořadatelem koncertu je Západočeské divadlo Cheb





pátek 10. září 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

25. 9.

ABONENTNÍ KONCERT - ABO PROLOG
INAUGURAČNÍ KONCERT NOVÉHO ŠÉFDIRIGENTA ZSO


Bedřich Smetana: Vyšehrad – symfonická báseň z cyklu Má vlast
Niccoló Paganini: Koncertní kus pro fagot, lesní roh a orchestr
Gustav Mahler: „Blumine“
Johannes Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73

27. 9.



ÀȂ
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pátek 24. září 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

ABONENTNÍ KONCERT - ABO 1
DALIBOR KARVAY HRAJE BRAHMSE

30. 9.



Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77

'$780
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změna programu vyhrazena!



15:00
(pokud není uvedeno jinak)

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

On-line zakoupení a rezervace vstupenek na www.kinoslavia.cz
Pokladna kina otevĜena každý promítací den hodinu pĜed prvním pĜedstavením.
ZmČna programu vyhrazena
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Slack Show(akrobatické vystoupení)
Ukázka palných zbraní (RECTUS)
Slack Show

Gotický šerm (RECTUS)

12:00
12:30
13:15
13:45

18

Připomenutí státního a křesťanského svátku Sv. Václava,
společná modlitba (před hotelem Krakonoš)
Slack Show (akrobatické vystoupení)
Rytířský turnaj na koních
Country kapela „Starší páni z Tachova“

15:00
15:45
16:15
17:30

Vjezd do areálu bude uzavřen!!! Parkování v areálu a jeho okolí není
možné, proto využijte zajištěnou dopravu z Mariánských Lázní: autobusy
č. 13 MHD, historického autobusu, který bude jezdit každých 30. minut ze
zastávky u hotelu Bohemia nebo kabinkovou lanovku (od 10:00 do 17:30).

Na parkovišti u horní stanice lanové dráhy Vám společnost Autospektrum
2000 s.r.o. předvede modely ŠKODA a ve vybraných automobilech umožní
zkušební jízdu a Soutěž pro dětí – malování obrázků.

Doprovodný program:

Vstup do Minaturparku bude dle platného ceníku
ku.

Příjezd družiny Sv.Václava

14:30

(akrobatické vystoupení)

Otevření staročeského jarmarku

11:00

Program:

XIV. ročník S
Svatováclavského
ato ác a s é o set
setkání
á lidí
d dobré vůle,
které
te é se koná
o á 11.. 9. 2021
0
na vrchu Krakonoš v Mariánských Lázních.

ote Krakonoš
a o oš s.
.o. a spo
Hotel
s.r.o.
spol..
ho kraje a města Mariánské Lázně
za podpory Karlovarského
zve
e na
a
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RADNICE
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Goethe. Těšíme se na Vaši návštěvu.
„Výrazné barvy, poznatelný rukopis,
emoce, humor, osobitý výtvarný projev
a příběh. To je Jan Homola. To je Art332.“
R. Mužíková, www.art332.cz

 !"#. )&H(*"I2J  !"#$%&'() *%+&,-

dovaný loutkář, po škole se živil jako
gra ik a znám je především jako zpěvák
a kytarista kapely Wohnout. Vernisáž
za účasti autora se uskuteční v úterý
14. září 2021 v 18:00 hodin v Galerii

;<: =: > ;<: ;<: ?<?;

deníky. Některé kresby pak přenáší na
plátno klasickou malbou nebo digitální formou. Autor se prezentuje také
gra ikou, kresbou, fotogra ií a objektovou tvorbou. Jan Homola je vystu-

$'%(!)*+ ,'-%.*+

Do neděle 31. října 2021 můžete v Galerii Goethe obdivovat originální výstavu
multižánrového umělce Jana Homoly,
nazvanou „HONZA HOMOLA ART332“.
Autor si vede již mnoho let kreslené

!,'.'(% (&$/01&" !"#$%&'() *%+&,: 89"1&; .<;=" >?@A>

ART332
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KŠANDY OD MARKA TWAINA,
VÝSTAVA MARKA TWAINA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
„Trvalo mi 15 let, než jsem pochopil, že nemám literární talent. Bylo však příliš pozdě. Už
jsem nemohl odmítnout psát,
moje knihy mě proslavily.“
Takto by mohl svůj talent popsat pouze jeden z nejslavnějších amerických humoristických spisovatelů Mark Twain,
jehož výstava probíhá v místní
knihovně a potrvá dva měsíce, do konce září. Podle jedné
z organizátorek výstavy, ředitelky městského informačního centra, Barbory Tintěrové,
„je to velmi dobrý důvod, proč
by děti a rodiče mohli navštívit místní knihovnu, odnést si
domů dobrou knihu pro rodinné
čtení a zároveň získat mnoho
užitečných informací na výstavě o slavném spisovateli Marku
Twainovi, který před 130 lety
navštívil naše město a napsal
průvodce Rakouská továrna na
zdraví“.
Podle ředitelky knihovny paní
Baťkové absolvoval Mark Twain
cestu do Evropy a konkrétně do
našeho města ze dvou hlavních
důvodů. Šlo o obtížnou inanční
situaci, ve které se ocitl kvůli
problémům s nakladatelstvím,
a tak plánoval díky účasti na evropském turné splatit své dluhy. Dalším důvodem byl špatný
zdravotní stav jeho manželky
Olivie a dvou dcer.

Podle ní byl s městem spokojen
a nespokojen zároveň. Kritizoval deštivé počasí, jež srovnával s Londýnem, nesnášel
otravné lázeňské hosty a režim, který bylo nutné dodržovat, ale obdivoval místní architekturu a přírodu.
„Cesty, jež pozvolně stoupají jedlovým lesem k rozhledně, jsou
pevné a rovné. Jsou pro pěší,
nikoli pro vozy. Procházíte se
v hlubokém tichu a je vám, jako
byste stáli v chrámu s milionem sloupů. Když se podíváte
nahoru nebo dolů, zahlédnete
v dáli postavy, jež se neslyšně
pohybují, mizí a zase se objevují mezi kmeny stromů, a vypadá to nadpřirozeně, vážně
a úctyhodně. Tu a tam je melancholická nálada zdůrazněna
slunečním paprskem, který si
našel cestu houštím a přitahuje
vaši pozornost. Tohle naprosté
ticho v hloubi lesa, ten klid nepřerušený žádným zvukem, kdy
se nepohne lístek ani větvička,
to všechno jsou věci, jež doma
nemáme, a nemáme pro ně ani
žádné slovo.

snaží zachytit a uchovat v básních, v obraze nebo v písni –
obdivovaná
Waldeinsamkeit,
lesní samota. Ale jak ji zachytit?
Nemá tělo, jen podstatu. V Americe o ní nemluvíme ani o ní nezpíváme, protože ji nemáme. Je
na ní ale něco nádherně přitažlivého, okouzlujícího, snového,
nadpozemského.“
(Michail Bistrov: Mark Twain
v Mariánkách)

Mark Twain byl první spisovatel, který psal na psacím stroji. První knihou napsanou na
psacím stroji, a sice značky Remington, byl román Dobrodružství Toma Sawyera z roku 1875.

Na výstavě mohou návštěvníci
získat spoustu užitečných informací o návštěvě Marka Twaina v Mariánských Lázních, děti
se mohou zúčastnit kvízu nebo
si nakreslit Marka Twaina a hrdiny z jeho knih o Tomu Sawyerovi a Huckleberrym Finnovi,
prohlédnout si sbírku jeho knih
přeložených do češtiny a vydaných v České republice či zhlédnout ilm o Tomu Sawyerovi
a jeho dobrodružstvích. Podívat
se návštěvníci mohou také na
originální fotogra ie zachycující
spisovatele v průběhu jeho života, které byly získány na výstavu z Mark Twain House v USA.

Nosil pouze bílé obleky, v jeho
šatníku jich byly více než dvě
desítky, plus vázací bílý klobouk
a červené ponožky.

Zvláště zajímavý pro návštěvníky může být výběr různých
faktů z autorova životopisu,
které nejsou široce známé, ale
ukazují spisovatele jako mimořádného, všestranně talentovaného člověka.

Doma bychom pořád slyšeli
cvrkot hmyzu, štěbetání ptáků
a vítr, který si neurvale zahrává
s listím. Tady je klid jako v hrobě. To je to, o čem Němci pořád
mluví, o čem sní a co se zoufale

Mezi spisovatelovy vynálezy
patří kšandy – v roce 1871 si nechal patentovat vynález, který
nazval „přizpůsobitelnými a oddělitelnými poutky na oděv“.

Výstava se koná pod záštitou
amerického
velvyslanectví
v Praze. V den zahájení výstavu
navštívila paní Leah Pease, rada
pro tiskové a kulturní záležitosti velvyslanectví. Ve svém
úvodním projevu řekla, že spisovatelův humor a jeho vysoký
literární talent i dnes dokáže
spojit lidi žijící na různých kontinentech.
Výstava potrvá do 10. října
a organizátoři srdečně zvou
žáky, studenty a jejich učitele
k návštěvě.

KIS Mariánské Lázně
a Městská knihovna
autor článku: Elena Sorokina

PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ZÁŘÍ
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
LITERATURY A POEZIE –
9. září 2021, čtvrtek od
18:00 hodin v přednáškové
místnosti. Vstup je volný. V rámci Projektu česko-francouzsko-berberské spolupráce zorganizovala jeho zakladatelka
paní Libuše Addarová setkání
frankofonních autorů. Přítomni
budou: Charlotte-Rita Pichon,
francouzská divadelní scénáristka, spisovatelka a básnířka, Fatima Kerrouche, francouzsko-kabylská spisovatelka, Daniel
Leuwers, francouzský básník

a kritik, Antonie Simon, francouzský básník a performer.
Pro zájemce budou k dispozici
biogra ie těchto umělců v českém překladu a na závěr proběhne autogramiáda.

cionální nerovnováhy – strach,
vyčerpání, zlost, poruchy soustředění a další. Na přednášce
bude možnost seznámit se s každou z těchto esencí a s možnostmi jejich použití.

BACHOVY ESENCE –
21. září 2021, úterý od 17:30 hodin v přednáškové místnosti.
Vstup je volný. Přednáška Stanky Mikové se bude konat v rámci mariánskolázeňských Dnů
zdraví. Bach de inoval 38 esencí, jejichž kombinací lze vyladit
prakticky jakýkoliv stav emo-

DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA –
21. září 2021, úterý od 16:00
hod., dětské oddělení, vstup volný. Znovu zahajujeme naše již
tradiční předčítání určené pro
předškoláky a mladší školáky,
tentokrát s knížkou Ptačí štěbetání od Marcely Kotové.

Až do 10. října bude v Městské
knihovně otevřena výstava
130 let od návštěvy Marka Twaina v Mariánských Lázních. Návštěvníci mají možnost seznámit
se s podrobnostmi a zajímavostmi týkajícími se pobytu tohoto
slavného literáta v Mariánských
Lázních v roce 1891. Děti se mohou zúčastnit soutěže o ceny nebo
se podívat na oblíbený dětský
ilm Páni kluci natočený podle
autorova nejslavnějšího románu
Dobrodružství Toma Sawyera.
Taťána Baťková

21

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •ZÁŘÍ 2021
SPORT

TRIATLON

SOUSTŘEDĚNÍ TÝMU ZVVZ USK
PRAHA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Mariánské Lázně nejsou pouze
o léčebných lázeňských pobytech
a pramenech, jsou také vyhlášeným
městem sportu.
Od pondělí 9. srpna 2021 až do pátku u nás trénují členky špičkového českého basketbalového týmu
ZVVZ USK Praha. Připravují se zde
na kondičním soustředění před
nadcházející sezonou české basketbalové extraligy.
V městské sportovní hale v Tyršově ulici byl položen nový povrch, který splňuje nejpřísnější
požadavky na kvalitu a provedení.
Jedná se o povrch značky MONDO.
Tým ZVVZ USK Praha byl prvním
týmem, který ve zkušebním provo-

zu prověřil kvalitu a provedení povrchu, včetně nových košů. Hráčky
byly s povrchem maximálně spokojeny. Všichni, včetně trenérů
a dalšího doprovodu, si pochvalovali prostředí v naší hale a počítají
s tím, že se do našeho města budou
pravidelně vracet a připravovat se
na další sezony.
Kondici, obratnost a sílu hráčky nabírají ve sportovním areálu Viktoria, kde využívají atletického oválu i venkovní posilovny. Obě tyto
sportoviště pro hráčky ZVVZ USK
Praha připravila Správa městských
sportovišť, p. o.
Mgr. Viktor Borsik
ředitel

TRIATLON ŽELEZNÝ DĚDEK VYHRÁL POČTVRTÉ PETR VESELÝ
Z TEPLIC
Tradičně poslední červencovou sobotu se na hamrnickém koupališti Lido
u Mariánských Lázní odehrál jeden
z nejstarších českých triatlonů Železný dědek – Memoriál Míry a Ládi
Toušových.
Byl to jeho 38. ročník. Nebýt dvou
vynechaných let, tak už to mohla být
zaokrouhlená čtyřicítka. V roce 2014
se ale opravovala hráz na koupališti
a v roce 2019 řádil covid.
Pořadatelům z mariánskolázeňského vodáckého oddílu se prezentovalo rovných padesát borců.
Závod odstartovala lázeňská sportovní legenda Ivan Kubát. Ten Železného dědka v roce 1982 založil.
Do roku 1990 se však nezávodilo
a absolvovaly se daleko větší porce: 120 km – kolo, 12 km – běh
a 1,2 km plavání. Byla to v podstatě sportovní zábava na celý den
a mezi jednotlivými disciplínami
byly dvou až tříhodinové přestávky
na regeneraci.
Naplno se začalo soutěžit v roce
1991. V posledním desetiletí se pak
objemy ustálily na 500 m plavání,
40 km na kole a 5 km běhu.
Plaveckou část zvládl nejrychleji
Petr Veselý z TT Glassman Teplice (6
min. a 51 s.) a od té doby už nikoho
před sebe nepustil. Sólo jízdu n kole
zvládl v čase 54:48 a první pozici si
pohlídal i v běhu (21:30). Cílem proběhl ve vynikajícím čase 1:23:09.
Tento teplický triatlonista je na

ORIENTAČNÍ BĚH
MARIÁNSKOLÁZEŇŠTÍ VYBOJOVALI TŘI PODIOVÁ UMÍSTĚNÍ NA
ORIENTAČNÍ BOHEMII
23. ročník vícedenních orientačních závodů Bohemia v Novém
Boru byl jako mnoho jiných akcí
poznamenán omezeními kvůli
covidu. Oproti předchozím letům
byl limit startujících stanoven na
1500 sportovců.
Kromě Čechů přijeli běžci ze sedmnácti evropských zemí, jichž
byla třetina ze všech zúčastněných.
Členové Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK přijeli
tentokrát ve skromné čtyřčlenné sestavě. V tomto kontextu je
jejich bilance více než skvělá. Tři
celková umístění na stupních
vítězů a dvě dílčí etapová vítězství. Že nebyl nikdo z „mloků“
celkově první není podstatné, na
Bohemii je úspěchem jakékoliv
umístění na stupních vítězů.
První dvě etapy se odehrály v kamenitém terénu u obce Chřibská.
Tři následující závody se pak
běžely u Filipova. Tam přišla ke
slovu hluboká údolí a pískovcové
skály, kvůli kterým se hlavně na
novoborské závody jezdí.
O tom, že bylo potřeba při značně tropickém počasí do sebe
nalít před závodem i během něj
co nejvíce vody, je zbytečné se
dlouze rozepisovat.
Že se vyplatí běžet naplno až do

posledních metrů potvrdila Lucie
Fišáková v kategorii D12B, která
díky skvělému iniši porazila
jednu ze soupeřek o tři sekundy
a posunula se na konečné čtvrté
místo. Vyhrála Janíková z Brna.
Nijak zvláštně nezačal Josef Milota v kategorii H60A. Ten byl
v první etapě dokonce až desátý.
Pak se ale lepšil a třetí etapu dokonce vyhrál. V závěrečném hendikepu pak udržel výborné třetí
místo. V jeho kategorii zvítězil
Němec Spengler.
Stříbrnou třetí příčku uhájila
i přes naražené koleno v poslední
etapě Radmila Miturová v kategorii D55B, která navíc získala pěknou skleněnou medaili za triumf ve
čtvrtém závodě.
Kategorii opanovala Misiuniene
z Litvy.
O místo si nakonec polepšil Jan
Fišák v ktegorii H75, kterou vyhrál Havlík z Jičína. Fišák vybíhal
do poslední etapy jako třetí a na
trati předběhl Čadila z Prahy.
Vedlejším produktem pak byla
úspěšnost Mariánskolázeňských
v soutěži oddílů, ve které se body
rozdávaly pouze za přední umístění v jednotlivých etapách. „Mloci“ obsadili třicátou příčku se 49
body mezi 132 oddíly, které získaly alespoň jeden bod. Družstev
závodilo na Bohemii 232.
Josef Milota
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Železném dědkovi velmi úspěšný.
Předtím ho vyhrál i v letech 2015,
2017 a 2020.
Mezi ženami zcela jasně dominovala loňská vítězka Alena Srogoňová
z týmu Pro i Sport Cheb (1:32:53).
Ta vylézala z vody jako čtvrtá ze
všech účastníků a na kole se udržela s lepší skupinou mužů. Finišovala
jako jedenáctá v absolutním pořadí.
Kategorii veteránů nad 40 let
opanoval také první z minulého
roku Petr Minařík z SKP Rokycany
(1:24:21) a ve stejné kategorii žen
vyhrála Milada Soukupová z LK Jasan Aš (1:41:34).
Cenami vodáci opravdu nešetřili. Odměněni byli muži v obou kategoriích
do pátého místa, úplně všechny ženy
a také sedmička sportovců z Mariánských Lázní a okolí bez ohledu na
umístění. To aby se podpořili regionální sportovci. Mezi nimi byli vodák
Pavel Tuháček z Hamrníků a Vladimír Janeček z Drmoulu. Oba mají na
svém kontě nejvíce startů, Janeček
21 a Tuháček 18.
Výsledky: muži do 40 let – 1. Veselý (Teplice), 2. Kubín (Kraslice),
3. Soukup (Aš), muži nad 40 let –
1. Minařík (Rokycany), 2. Kubíček (Karlovy Vary), 3. Matějovský
(Cheb), ženy do 40 let – 1. Srogoňová (Cheb), 2. Kučerová (Karlovy
Vary), 3. Marinková (Cheb), ženy
nad 40 let – 1. Soukupová (Aš), 2.
Duspivová (Cheb), 3. Vyoralová
(Mariánské Lázně)
Josef Milota
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JARNÍ TROJÚHELNÍK
V ORIENTAČNÍM BĚHU PROBĚHL
V LETNÍM TERMÍNU

MLADÍ RADISTÉ MĚLI V LÁZNÍCH
ROZHODUJÍCÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Během prodlouženého víkendu
od 3. do 6. července mohli návštěvníci Mariánských Lázní
spatřit v přilehlých lesích pestrobarevně oděné postavičky se
sluchátky na uších, které navíc
držely v rukách zvláštní kovové předměty, jimiž při zdánlivě
chaotickém pobíhání mávaly na
všechny strany.
Vysvětlení
je
jednoduché:
Mariánské Lázně si za místo,
v němž šlo o nominaci na mistrovství světa, k tréninkovému
soustředění vybrali radioví
orientační běžci z kategorií
žactva a dorostu.
Celé akci velel trenér žákovské
a dorostenecké reprezentace Miroslav Vlach st., jenž je zároveň
předsedou svazu ROB a předsedou oddílu z Chebu. Ochotně odpověděl na několik dotazů.
Proč jste si pro nominační závody
vybrali právě Mariánské Lázně?
V Mariánkách jsme už několikrát radiové závody pořádali.
Jsou tu pěkné lesy, máme dobré
zkušenosti s ubytováním a je tu
samozřejmě dostatek zmapovaného prostoru.
Jaká byla náplň soustředění?
Za čtyři dny jsme stihli čtyři
různé tréninky a tři nominač-

ní závody. Na mládežníky toho
bylo celkem dost, dokonce jsem
musel ten poslední trénink trochu zredukovat.
Kdo z těch mladých patří k favoritům?
V dorostu určitě Michaela Novotná z Turnova a Martin Folwarczny z Bílovic. U žactva je těch
adeptů víc.
Kdo z vašeho chebského oddílu
se nakonec nominoval?
Žáci Andrea Fryšová, Albert
Plevný a Filip Bruckner a dorostenci Barbora Doubravová, Krystýna Novotná a Ondřej Nikodém.
Jaké medailové zisky reálně očekáváš?
Z každého individuálního závodu
alespoň jednu medaili v každé
kategorii a u klasických závodů
také medaili za družstvo.
V jakých terénech se bude v Bulharsku běhat?
Vše se bude odehrávat ve značně
hornatém terénu v jihozápadní části Bulharska. Centrem je
město Bansko.
Bude ještě před mistrovstvím nějaké podobné soustředění?
Možná jen krátký kemp s ostatní reprezentací. Kromě nás budou v Bulharsku závodit také
junioři, hlavní kategorie mužů
a žen a také veteráni. Česká
výprava tak bude čítat téměř
70 účastníků.
A ty sám si také zazávodíš mezi
veterány?
Příští týden jsou nominačky u Liberce. Věřím, že ano.
Josef Milota

Až poslední červnový víkend mohl
Mariánskolázeňský orientační klub
MLOK uspořádat 34. ročník vícedenních závodů Jarní trojúhelník.
Pořadatele málem zaskočilo předchozí nebývalé krupobití spojené
s lokálním tornádem, která se podepsalo na různě velkých polomech mezi Nimrodem a Rájovskou
myslivnou. Ty znemožnily uskutečnit připravenou třetí etapu. Alespoň sobotní klasika zůstala téměř
beze změny. V případě neděle tak
došlo k akci „kulový blesk“, kdy
„mloci“ během 24 hodin připravili
zcela nový závod v části lesa, která
nebyla zasažena.
Trojúhelník začal v pátek v podvečer sprintovým závodem, který
se odehrál částečně v revitalizovaném parku a z druhé poloviny
na přilehlém sídlišti Vora. I přes
nevlídné, deštivé počasí byli orientační běžci, které jen tak něco
nerozhodí, v cíli spokojeni. Pak už
se až do neděle vyčasilo.
Sprint byl zároveň oblastním mistrovstvím na této distanci. Dařilo
se i domáci mládeži. První místa
vyběhli Leona Fišáková (D10), Šimon Klier (H10F), Tomas Placek
(H12) a Samuel Janoch (H16), druzí byli Daniela Peláková (D10F),
Lucie Fišáková (D12), Martin Kváč
(H10), Jan Pivec (H16) a František
Kováč (H20) a bronz získal Nikolas
Placek (H10).
Až na druhou klasickou etapu,
která měla centrum v Rájově, přijeli tři borci z výkonnostní skupiny
Elita a hned to bylo ve výsledcích

znát. 10,7 km dlouhou trať se třinácti kontrolami zalétl nejrychleji
Kamenický z Pardubic v čase 58
min. a 40 s. Na druhém a třetím
místě se seřadili Kolovský (61:48)
a Valeš (67:28, oba Lok. Plzeň). Mimochodem Kolovský dominoval na
Jarním trojúhelníku v letech 2012–
14 a Valeš jej vyhrál v roce 2016.
Zhruba ve stejném prostoru se
v neděli odehrála náhradní krátká
trať. I přes šibeniční dobu přípravy se tento závod setkal s dobrou
odezvou. Na pohyb náročný, podmáčený a místy nepřehledný terén nemůže zklamat. I tentokrát
hráli prim „eliťáci“, kteří se na
šestikilometrové trati s 19 kontrolami srovnali na medailových
příčkách v jedné minutě: Kolovský (33:57), Valeš (34:24), Kamenický (34:53).
Do celkového hodnocení se ale
počítali pouze běžci, kteří měli
plný počet etap. V hlavní kategorii mužů H21 se na první tři místa
prosadili věkem ještě dorostenci.
Zvítězil Stehlík (Lok. Plzeň) před
Kohoutkem (Sokolov) a Němcem
(Lok. Plzeň).
Mezi ženami v kategorii D21 dominovala Ryšavá (Praga Praha) před
Kinkorovou a Chvalovou (obě Lok.
Plzeň).
Úspěchy v mládežnických kategoriích zaznamenali také Mariánskolázeňští: D10F – 1. Peláková, D10 – 2.
Fišáková, H10F – 2. Klier, H10 – 2. N.
Placek, H12 – 1. T. Placek, H16 – 2.
Janoch, 3. Pivec.
Josef Milota

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ TURNAJ V PETÁNQUE OPANOVALA POPÁTÉ
STEJNÁ TROJICE
Třicet pět tříčlenných týmů se
účastnilo 13. ročníku mezinárodního turnaje v petánque, jenž se až na
výjimky koná pravidelně v polovině
července v Mariánských Lázních na
pískových plochách v parku u Ferdinandova pramene.
Ředitel závodu Jiří Chval, jenž také
aktivně zasáhl do hry, si pochvaloval příznivé počasí a při závěrečném
vyhlašovaní výsledků navrhoval, že
by se mariánskolázeňský turnaj měl
snad přejmenovat na nějakou formu
Challenge Cupu. Něco ve smyslu: Kdy
už konečně vyhraje někdo jiný než
Petr Vavrovič ml., Petr Fuksa a Alice
Hančová.

Toto trio složené z hráčů z Lipníku
(Vavrovič), Únětic (Fuksa) a Vrchlabí (Hančová) přitom nemělo tentokrát kdovíjaký vstup do soutěže.
V základní části zvítězilo pouze
dvakrát ze čtyř zápasů, přičemž
v jednom dokonce podlehlo 2:13. Ze
šestnácti postoupivších do vyřazovacího pavouka zaujímali pozdější
vítězové až jedenácté místo. Pak už
to ale byla spanilá jízda, když nejtěsnější bitvu zaznamenali v semi inále
s PC Egrensis (13:10).
Vrcholem turnaje ale nebylo jejich
inále s mix týmem Fafek (Lipník),
Marhoul (Loděnice) a Kauca (Kolová), které skončilo velmi rychle v po-

měru 13:0, ale nervy drásající dlouhá
bitva o třetí příčku. Ta se rozhodla
doslova a do písmene posledním hodem, kdy Slobodová (Brno) ve snaze
získat pro svůj tým (Froňková z Lipníku a Koreš st. z Českých Budějovic)
rozhodující bod přistrčila nechtěně
jednu ze soupeřových koulí blíže ke
cochonu, čímž nechtěně darovala
německým hráčům z PC Egrensis
(Krassa, Kuchler, Weigel) bronz. I to
se v petánque stává.
Domácí barvy PK Mariánské Lázně
hájila tři družstva. Nejlépe dopadli
Pešťák, Pipta a J. Velek st., kteří obsadili 22. příčku, o místo horší byli
Chval, Górski (Polsko) a Kašparová
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(Praha) a 26. skončili Hanzlík, J. Velek ml. a Bartoš (Vrchlabí).
Se sedmnáctým místem byl vcelku
spokojený další lázeňský hráč Horáček, jenž ale hází za Kolovou. V turnaji hrál společně s Palasem z Únětic
a Maňákem z Prahy.
O tom, že se petánque dá bez nadsázky nazvat hrou gentlemanů, svědčí
i to, že v pozvánce stálo, že za startovné dostane každý účastník nějaký drobek ke snídani, k obědu steak
plus dva nápoje a návdavkem k tomu
všemu i pěkné prostředí a slušné zacházení. No, neberte to.
Josef Milota
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VODÁCI Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ RÁDI PŘIVÍTAJÍ NOVÉ ČLENY

Vodácký sport není určitě odvětví, o němž by se na stránkách nejen oblastního tisku
příliš psalo. Přesto pořád žije.
V chebském regionu je toho
dokladem vodácký oddíl Lokomotivy Mariánské Lázně, jehož
historie sahá do začátků osmdesátých let minulého století.
Mariánskolázeňští vodáci jsou
početná skupina, většina členů,
rodinných příslušníků a příznivců však holduje aktuálně
jiným sportovním činnostem.
V letních měsících jsou to hlavně horská kola, v zimě potom

běžky. Pravověrných vodomilů je v jejich řadách už jen pár.
Ti ale pořád čeří divoké vody
u nás, v Rakousku nebo Slovinsku, nebo také Středozemní
moře na mořských kajacích.
Jedním z nich je Jiří Čapek, vodák s bezmála čtyřicetiletou
praxí. Jemu slouží ke cti, že si
zřejmě jako jediný uvědomuje, že bez přílivu nové krve se
jakékoliv zájmové sdružení
stane po čase pouhou vzpomínkou na terase u piva. Neúnavně proto shání nové zájemce a osobně se jim věnuje.

V jeho tréninkové skupině, která nyní čítá kolem pěti nových
adeptů ve věku dvacet až třicet
let, jsou zastoupeni muži i ženy.
Začalo se od píky kurzem bezpečného ovládání lodě na rybníku Regent u Chodové Plané
a samozřejmě nezbytnou záchranou. První ostřejší kroky
pak přišly v jednodušších partiích řeky Ohře na Hubertusu.
Zcela nedávno Čapek a jeho svěřenci trávili skoro celý den na
řece Mži u chatové oblasti Ústí
nedaleko Kočova. Tam si dali
všichni pořádně do trika. Kromě ježdění a chování se před
jezem a pod ním simulovali
také záchranu převrženého
vodáka pomocí házeného pytlíku na dlouhé šňůře.
Doba, kdy budou moci tito nováčci sjet něco prudšího než
„voleje“, je ještě daleko, nicméně
nastoupená cesta dává důvod
k optimismu. Ještě je potřeba
nacvičit perfektně eskymácké obraty, bez nichž to prostě
nejde. Ty se však začnou cvičit
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

■

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 ie pojmenujte stejně jako článek, např. „Výlet do
Klingenthalu1.jpeg“ (NE 28152019.jpeg).
Textový dokument a přiložené obrazové přílohy pošlete společně v jednom e-mailu na adresu zpravodaj@muml.cz
Řádně si zkontrolujte před odesláním emailu gramatickou
i obsahovou správnost příspěvku. Za chyby v článcích si
zodpovídáte sami a na případné pozdní úpravy nebude
brán zřetel.
Prosíme dodržujte uzávěrku vždy 15. den v měsíci!

v bazénu, a to nejen kvůli dobré
viditelnosti, ale také kvůli pomoci stojících, kteří ručně pomáhají dokončit první pokusy.
A když už bylo v úvodu zmíněno, že se mariánskolázeňští
vodáci věnují i dalším činnostem, tak jednou z nich je dlouholeté pořádání triatlonu Železný dědek – Memoriál Míry
a Ládi Toušových (0,5 – 40 –
5), jehož 38. ročník se odehraje v sobotu 31. července na
koupališti Lido v Hamrníkách.
Start je v 11 hodin.
Ředitelem závodu je právě Jiří
Čapek, který zve zájemce nejen na tuto akci, ale rád přivítá
další zájemce o vodácký sport
(capos@tiscali.cz).
Josef Milota

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

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

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

354 922 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

1/2 Strany

4.500 Kč

Nemocnice Mariánské Lázně

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč

354 474 261

bez DPH
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov
374 718 183

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