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blíží se volby a festival jídla – kde bude větší účast?
Vážení spoluobčané,
prázdninové
měsíce roku
2022
jsou
nenáv rat ně
za námi a podzim se začne
hlásit o svá
práva.
A že to byly prázdniny! Do města se po několika letech houfně
vracejí zahraniční hosté a k mé
velké radosti moc neubývá ani
těch domácích, kteří během covidu ve velkém opět našli cestu do našeho krásného města.
Kolonády, kavárny i kulturní
a sportovní akce nabízejí nespočetnou řadu akcí a událos-

tí. Vždyť jen co se sportu týká,
proběhl o prázdninách tradiční
MOVOMAL, hostili jsme opět
vyhlášení basketbalisty roku
a reprezentaci ČR, hrál se u nás
prestižní tenisový turnaj Junior
Billie Jean King Cup 2022 (naše
tenistky vyhrály) a na zimním
stadionu se konalo utkání extraligových týmů z Karlových
Varů a Liberce.
Kultury bylo tolik, že by na její
výčet nestačily ani tři úvodníky. Chopinův festival, kolonádní
koncerty ZSO, Láznění, jazzové lázně a další akce se staraly
o zábavu místních i hostů.
Je určitě potřeba si přes léto trochu odpočinout a načerpat síly,
ale to neznamená, že bychom se

flákali! Letošní porce oprav silnic a chodníků je hotová. Na kolonádě se opravují schodiště
a část kolonády ve vlastnictví
města. Rozjeli jsme výběrové
řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v Úšovicích a pracujeme na novém kamerovém
systému ve městě.
Město se také dočká několika nových přístřešků na zastávkách
MHD. Jsou aktuálně ve výrobě.
Neustávají ani práce na domu
Chopin. Ty by měly být hotové na začátku příštího
roku. Na tuto rekonstrukci
se nám podařilo získat dotaci
41 000 000 Kč. I v letních měsících bylo tedy stále co dělat.
No a co nás čeká v září?

Výběr bude opět bohatý. Mezi
10. a 18. září se můžete těšit
na oslavy Dnů evropského dědictví. Po pauze se do města
vrací také oblíbený folklórní
festival Mariánský podzim
2022, který odstartuje 15. září.
Asi nejdůležitější pak bude období od 23. do 25., kdy budou
probíhat dvě důležité události. Jednak v pátek 23. a sobotu
24. mohou občané města volit
své zastupitele na následující 4
roky (jednotlivé strany a uskupení se vám představí v tomto
čísle Zpravodaje), a navíc bude
o tomto víkendu probíhat velmi oblíbená tradiční událost
– lázeňský food festival plný
jídla, pití a skvělé zábavy.
více na str. 2
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K volbám mám jedinou poznámku. Rozhodně v úvodníku Zpravodaje nečekejte žádné
předvolební agitace. Po celé
roky se snažím jej psát maximálně korektně a apoliticky
a nehodlám na tom nic měnit. Pouze poznamenám, že
systém hlasování v komunálních volbách se v mnohém liší
od voleb do parlamentu nebo
kraje. Pro vysvětlení prostudujte článek “Informace k vol-

bám do zastupitelstev obcí“
v tomto Zpravodaji.
Přeji vám všem v září mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě a doufejme společně v trochu toho deště, abychom mohli do okolních lesů
konečně vyrazit na houby!
Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

ty, kteří připomínají dětem,
jak nejbezpečněji se při cestě
do školy chovat, a při té příležitosti od nich můžete dostat
policejní preventivní dárek.

Mnoho místních lidí oprávněně žehrá na neutěšený stav
některých budov (kolem 20
objektů) v naší městské památkové rezervaci, či tzv. lázeňské zóně. Výtky nabraly
na intenzitě v souvislosti se
zápisem Mariánských Lázní na Seznam světového dědictví UNESCO. Mnoho lidí
neoprávněně z tohoto stavu
viní město, ač většina těchto
objektů není ve vlastnictví
města.
Protože se rychle blíží doba
komunálních voleb a s tím
spojená volná soutěž kandidujících subjektů v duchu
hesla „neexistuje nic, co
bychom vám nemohli slíbit”, dovolte mi v předstihu uvést několik poznámek
osvětlujících fakta kolem
současného stavu objektů
v našem městě, které jsou
ve vlastnictví města.
Nejprve k tématu UNESCO.
Členství v tomto prestižním
klubu slavných lázeňských
měst Evropy nepřináší zatím
žádné materiální výhody pro
sektory cestovního ruchu
a tradiční turistiky. Na druhou stranu chceme věřit, že
mezinárodní tlak na vládní
struktury přiměje Ministerstvo kultury vyčlenit větší
částky na opravy památek
UNESCO. Zatím víme jen
to, že Ministerstvo kultury
pokrátilo částku na památ-

ky v úsporných opatřeních
na 200 milionů na celou ČR.
Ano, čtete dobře. Karlovarský kraj nám letos uvolnil 2
miliony. Za to opraví město
akorát schodiště na kolonádu
a nakoupí lavičky.
Komerční efekt z UNESCO
turistiky se také nedostavil.
Zámořská, převážně asijská
klientela se nekoná. Důvodem není jen covid, ale především mezinárodní politika
(válka na Ukrajině) a nekontrolovatelná globální inflace,
kterou prohlubují vesměs
špatná vládní rozhodnutí.
Syndrom Krumlov (Litlle
Peking) se tedy naštěstí zatím v Mariánských Lázních
nekoná. Byl by to konec lázní.
Spíše to bude syndrom Telč,
což jsou krátkodobí prázdninoví výletníci. Pánbůh zaplať
aspoň za ně.
Nyní pár slov k objektům v památkové rezervaci ve vlastnictví města, jichž se týkají
plány k aktivnímu využití.
MP rezervace je to nejhorší,
co nás v souvislosti s UNESCO
mohlo potkat. Zakázáno mají
majitelé skoro vše a jako
kompenzaci nedostanou nic.
Přesto vedení města pokračuje v úpravách svých objektů, jak to ekonomická realita
dneška dovoluje.
Budova radnice prošla dvěma neúspěšnými pokusy
soutěže na projektovou do-

Přejeme vám všem úspěšný
a bezpečný vstup do nového
školního roku bez nepříjemností a zbytečných nehod.
por. Mgr. Soňa Podlahová

K opravám budov v lázeňské
části města

Věnujte pozornost dětem
i po letních prázdninách
– Bezpečnost dětí je
na prvním místě
Letní dětské prázdniny v měsíci červenci a srpnu již skončily
a děti opět usedly do školních
lavic. S každodenní cestou
do školy číhají na vaše děti
různá rizika. Ta lze spatřovat
nejen v silničním provozu, ale
také v rámci vlastní bezpečnosti dětí. Především těm nejmladším by rodiče měli připomenout, jak se nejbezpečněji
do své školy dostat a na co by si
měly dát především pozor.
Je velmi důležité dětem připomenout, jak se správně přechází přechod pro chodce. Pokud
se v blízkosti školy přechod
pro chodce nenachází, musí
být děti ještě opatrnější, a vybrat proto místo, kde se mohou
co nejlépe rozhlédnout. U dětí,
které nastupují do prvních tříd,
by měli být rodiče opatrnější
a pečlivě zvážit jejich doprovod
do školy. Prostředí je pro děti
nové a ještě nevědí, co je může
cestou do školy překvapit.
Děti, které docházejí do školy
samy, by měly znát význam
dopravních značek a měly by
vědět, jaká cesta do školy je
nejbezpečnější. Není vždy pra-

Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje budou nadále dodržovat
zvýšený dohled u školských
zařízení a na přechodech pro
chodce zejména na začátku
školního roku, a to v souvislosti s celorepublikový projektem
„Zebra se za tebe nerozhlédne“. Děti mohou u svých škol
po celém Karlovarském kraji
potkat policejní preventis-

vidlem, že se musí jednat o cestu nejkratší. Velmi důležitá je
viditelnost dětí. Dbejte tedy
na to, aby děti měly na svém
oblečení a školních taškách
reflexní prvky. S přibývajícími
dny se začíná rozednívat čím
dál později, a navíc nastává období podzimních a mlhavých
rán, která viditelnost chodců
v provozu ještě více ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se
proto obracejí nejen na rodiče,
ale i na ostatní účastníky provozu s žádostí o dbaní zvýšené
opatrnosti zejména v blízkosti
školských zařízení a přechodů
pro chodce. V případě, že své
děti vozí do škol rodiče autem,
měli by dbát na to, aby děti byly
řádně připoutané v autosedačkách. Své děti by rodiče měli
vysazovat jedině na straně
chodníku, nikoliv do silnice.
V neposlední řadě 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.
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kumentaci, brzy město vyhlásí třetí. Předpokládané
náklady na rekonstrukci
byly původně 200 milionů,
dnes jsou 300 milionů Kč.
Probíhá jednání s bankou
o dlouhodobém úvěru na 20
let. Předpokládané využití budovy po opravě má být
zčásti úřední, zčásti kulturní a společenské.
Dům Chopin na Hlavní třídě
47. Na historickém objektu
probíhá rekonstrukce za 70
milionů korun. Cílem této
renovace je zvýšení kulturní
a společenské úrovně centra
města, nové kulturní a komunitní centrum.
Městské Muzeum na Goethově náměstí. V provozu je
plánovaná rekonstrukce přístavby depozitáře a zázemí
s předpokládanými náklady
kolem 30 milionů korun.
Anglikánská kaple. Je zatím
v nejlepším stavu. Objekt
po rekonstrukci začal být
využíván na kulturní a společenské akce města, zejména pro konání svateb, vítání
občánků a další příležitostné kulturní akce.
Objekt Taormína. Pro tento objekt se zpracovává
projektová
dokumentace.
Záměrem tu je přestavba
na bytový dům, odhadované
náklady mají být kolem 70
milionů korun.
To je vše k výhledu na nadcházející volební období. Jenom na opravy těchto zmí-

něných nemovitostí bychom
potřebovali kolem půl miliardy korun.
Další opuštěné objekty
v MPR, na které místní lidé
poukazují, město nevlastní,
ani nikdy nevlastnilo. Tak
jako nyní, i před osmi lety se
předvolební agitky a programy místních hnutí a stran
předháněly v nápadech, jak
neblahou vlastnickou strukturu v lázeňském centru
změní. „Řešení“ se nekonala,
situace zůstává v roce 2022
téměř beze změny, tak jak
byla roku 2014. Dnes, v rostoucí ekonomicko-politické
nejistotě bezprostřední budoucnosti, nedokážeme ani
předjímat jakým způsobem
se budou plány a investice
v opravách soukromých budov vyvíjet, kromě toho, většina soukromých investorů
ze svých projektů couvá,
anebo se jich rovnou zříká.
Vidíte, že i v investičních
záměrech města je mimo
bytovou výstavbu přetlak
„kulturních a společenských“ plánů. Předpoklad, že
by 12tisícové město dostalo
další dotace na podobné záměry, jaké získalo v případě
rekonstrukce nového kulturního centra domu Chopin,
je vysoce nepravděpodobná.
Zdeněk Král
1. místostarosta města

různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů a celou stranu (zákon č.
491/2001 Sb. § 34). Všechny
kandidující subjekty jsou
uvedené na jednom velkém
hlasovacím lístku, který volič následně po označení vloží do úřední obálky a vhodí
do volební urny.

Mariánské Lázně, na městských webových stránkách
a na obvyklých plakátovacích plochách ve městě.

Vážení spoluobčané,
je před námi opět nový
školní rok, a tak mi nejprve
dovolte, abych všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům popřál
příjemný vstup do školního
roku 2022–2023. Nebude
jednoduchý, je před námi
velká výzva vyřešit v tomto
roce zapojení ukrajinských
dětí do výuky. První etapu
jejich zapojení do českých
škol jsme v Mariánských
Lázních řešili s velkou pomocí Mariánskolázeňska
v čele s paní Mgr. Čížkovou a jejím týmem formou
adaptačních skupin. Toto
období končí a děti se budou postupně zapojovat
do našich škol, samostatných ukrajinských tříd
a také do českých tříd.
Ale to vše budeme řešit
až v tomto novém školním
roce. Do našich škol také
nastupují noví prvňáčkové. Vám, prvňáčkům, přeju
poklidný a příjemný vstup
do neznámého prostředí
a do nového kolektivu. Začínáte krásné období svého mladého života – cestu
vzdělávání. Tak šťastnou
cestu.
A nyní mi dovolte pár řádek k volebnímu období
2018–2022.
Uteklo to jako voda, naše
volební období pomalu
končí a je čas krátké rekapitulace. V tomto volebním
období jsme spolupracovali
v koalici ČPS, ODS, Změna
pro ML a VPL. V zastupitelstvu působilo celkem 21 zastupitelů. V našem Progra-

movém prohlášení koalice
máme mnoho bodů, úkolů
a v celkové bilanci mohu
říci, že jsme mnohé úkoly
splnili.
Naše mateřské a základní školy jsme podporovali v modernizaci zařízení
a vybavení tříd a ustáli jsme
i nedávné znovuotevření
diskuse o existenci osmiletých gymnázií. Pro mladou
generaci muzikantů nám
prosperuje naše ZUŠ Fryderyka Chopina. To, co bylo
ranou pod pás z vyšších
míst, bylo nedávné a nenávratné zrušení pobočky
ÚJOP UK (Ústavu jazykové
a odborné přípravy Karlovy univerzity) pro vzdělávání zahraničních studentů, jejíž existence a tradice
by v roce 2023 dosáhla 70
let. Ale i s necitlivými, nepříjemnými a nečekanými
zásahy se musíme v našem
městě vyrovnat.
Po celou dobu volebního
období jsme podporovali
sportovní kluby a aktivity v našem městě. Každoroční
pětimilionová
dotace pro kluby byla určitě nemalou podporou
pro jejich činnost a rozvoj
sportovních možností pro
mladou generaci. Další peníze z rozpočtu byly účelně
využívány v provozu našich městských sportovišť
(rekonstrukce palubovky
v basketbalové hale, rekonstrukce technického vybavení plaveckého bazénu…)
Drželi jsme i činnost kulturní komise, podpora kulturních akcí byla 1 milion

Ing. Irena Konečná
vedoucí odboru dopravy
a vnitřních věcí

Z okénka místostarostů

Informace k volbám
do zastupitelstev obcí
V pátek 23. září a v sobotu 24.
září 2022 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí.
Při těchto volbách je možné udílet preferenční hlasy
– konkrétně pro Mariánské
Lázně maximálně 21x. Je
také možné zvolit stranu,
případně kandidáty napříč

Na rozdíl od jiných voleb
není možné volit mimo místo svého bydliště za pomoci
voličského průkazu.
Oznámení o době a místě
konání voleb bude nejpozději 8. září 2022 zveřejněno na úřední desce města
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ročně a v posledních dvou
letech 2 miliony na kulturní akce v našem městě.
Ke kulturnímu vyžití přispěla i činnost naší Městské knihovny, Městského
muzea a galerie, Městského divadla a také koncerty Západočeského symfonického orchestru, včetně
každoročního Chopinova
festivalu a mnoha koncertů hudby hlavně pro mladší generaci. Troufnu si říct,
že kulturní život v našem
městě je bohatý, každý si
určitě vybral krabičku své
zábavy.
Velká rekonstrukce s dotační podporou probíhá
na domu Chopin, který je
v majetku města. Rekonstrukce byla rozdělena
do dvou etap a bude ukončena v příštím roce. Do tohoto prostoru se vrátí naše
Informační centrum města, Destinační agentura
a jsou zde další prostory
k různému, nejen kulturnímu vyžití.
Rozpočet
města
nám
umožnil zrealizovat to,
na co jsme finančně dosáhli, a také to, co bylo vhodné
využít formou dotačních
projektů. Je pravda, že
město nemá žádné dluhy,
půjčky, úvěry a v novém
období může podnikat.
To dobré, co se nám v průběhu volebního období
dařilo, byly i opravy městských silnic a chodníků.
Podařilo se nám s dalšími
lázeňskými městy zapsat
naše město na seznam
UNESCA,
rozpracovali
jsme podklady pro nový
Územní plán, jsme na dobré cestě začít s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Modernizace osvětlení
povede nejen k úsporám
energie, ale i k posílení
bezpečnosti našeho města. V současné době je před
námi důležité zpracování
podkladů pro získání statutu klimatických lázní. To

Druhá šance zbavit se dluhů

povede k rozvoji lázeňství
a cestovního ruchu našeho
města v následujících letech.
Určitě je nutné konstatovat, že se nám po třech letech nepodařilo úspěšně
ukončit výběrové řízení
na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy
naší radnice. Na začátku
tohoto roku nám Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže ÚOHS dokonce doporučil toto výběrové řízení zrušit. Jsme tedy opět
na začátku s otázkou: Co
s radnicí? Druhým černým bodem je budova LIL,
na kterou nebyly během
tohoto volebního období
výhodné projektové dotace
a ani záměr budovu prodat
nedopadl dobře. Soukromý sektor neprojevil zájem o tuto budovu. Zůstává tedy otázka, jaký bude
osud této budovy v dalších
letech.
Celé toto volební období
je poznamenáno dlouhodobým působením covidu
a v posledních měsících
i válečným stavem mezi
Ruskem a Ukrajinou. To
není výmluva ani omluva,
pouhé konstatování, že se
čas neúprosně natáhl a termíny se neuzavřely v tomto volebním období. V našem městě je tedy stále co
zlepšovat.
Vážení spoluobčané, jsou
před námi volby do našeho zastupitelstva. Máte
možnost se seznámit s 9
kandidátkami a volebními programy jednotlivých
politických stran a sdružení. Projděte si je dle svého
uvážení, znalostí a hodnocení jednotlivých kandidátek, kandidátů. Prosím,
pojďte všichni k volbám,
vyjádřete své přesvědčení a dejte svůj hlas svému
kandidátovi.

Náš kraj stále trápí vysoký
počet dlužníků v exekuci.
Zatímco celkově v ČR počet
exekucí klesá, tady u nás,
a nejhůře je na tom Sokolovsko, počet dlužníků meziročně stoupl. A to se ještě
neprojevila současná krize.
Týká se to přibližně 11%
lidí v Karlovarském kraji,
to znamená více než každý
desátý. Velmi pravděpodobně i vy máte mezi známými někoho v exekuci, ale
nemusíte o tom ani vědět.
S takovými věcmi se obvykle lidé nechlubí. A třeba jim informace z tohoto
článku mohou pomoci. Být
v exekuci není žádný med
a exekuce dopadají mnohdy
i na celé rodiny a děti.
Léto končí, ale začíná už
podruhé tzv. Milostivé léto.
Akce s názvem Milostivé
léto je příležitost, jak se
od 1. září do 30. listopadu
2022 jednodušeji a levněji
zbavit exekucí a mnohdy
starých dluhů u veřejných
institucí – dlužník zaplatí
pouze to, co skutečně dluží
(bez úroků a tzv. příslušenství, které někdy za mnoho
let
mnohonásobně
přesáhly i samotnou výši
dluhu), a paušální poplatek
do dvou tisíc korun.
Považuji za potřebné a dobré, aby se o této akci dozvědělo co nejvíce lidí. V tom
minulém Milostivém létě
na přelomu roku se úplně
zbavilo svých exekucí nejméně 15 000 lidí. Celkově
bylo do současné doby zastaveno cca 40 tisíc exekucí. A nebyl to úspěch pouze
jednostranný.
Věřitelům
se dostalo přes 500 milionů korun, které z dlužníků
těžko dostávali a možná by
je od nich neviděli nikdy.
Co tedy to letošní Milostivé léto přesně znamená?
Stejně jako na přelomu
loňského a letošního roku

Mgr. Miloslav Pelc
2. místostarosta města

4

mohou lidé, kteří mají exekuci (zahájenou před 28.
10. 2021) u veřejných institucí, např. u zdravotní pojišťovny, obce, nemocnice,
technických služeb, ČEZ,
dopravního podniku, nebo
dlužili poplatky za televizi, rozhlas apod., zaplatit
jistinu (dlužnou částku bez
úroků) a 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutora.
Tzv. příslušenství – úroky
a další náklady jim budou
odpuštěny.

Která exekuce konkrétně
spadá do Milostivého léta
lze ověřit na stránkách https://milostiveleto.cz. Jsou
tu také zodpovězeny nejčastější otázky, např. jak
zjistíte jméno exekutora
apod. Podrobnější poradenství je poskytováno na dluhové lince 770 600 800
(po–pá od 9 do 17 h.) nebo
na emailu na jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz .

Od loňského roku se také
podařil nastavit lépe proces komunikace s exekutory, kdy jim byla stanovena
lhůta k tomu, aby reagovali
na požadavky dlužníků.
Pokud ji nedodrží, dlužníkovi bude Milostivé léto
prodlouženo.
Šance na nový začátek tu
je, pokud se netýká vás samotných, řekněte o ní dalším lidem, brzké opakovaní
se nyní opravdu nechystá.
Celá akce je časově omezená na tři měsíce, je třeba se
přihlásit do 30. listopadu
2022.
A přeji vám krásný zbytek
babího léta, osobně mám
září a říjen z celého roku
asi nejraději.
Miroslav Balatka

senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Doporučení a rady pro
pobyt v lese

Český národ má každoročně během
léta a podzimu velmi oblíbenou činnost, kterou je sběr hub, borůvek
a dalších lesních plodů. Každoročně
je odneseno z lesa několik desítek
tisíc tun těchto chutných plodin. Během tohoto období evidují policisté
každý rok zvýšený počet případů
hledaných osob, které v lese zabloudily. Po bloudících pak často musejí
pátrat policisté. Pátrací policejní
akce jsou zpravidla v těchto případech složité a náročné. Většinou se
totiž jedná o rozsáhlé plochy, které
se musí propátrat, a velmi často jde
o nepřehledný terén. V některých
případech je tak nezbytné povolat
i vrtulník s termovizí.

•
•

Policisté proto doporučují:
•
Než se vydáte na výlet nebo
do lesa na houby, zvažte své
síly, zda jste schopni absolvovat i zpáteční cestu z lesa.
•
Dejte vždy vědět blízkým
osobám, kam jdete a kdy se
vrátíte.
•
Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a plně
nabitý.
•
Pokud se chystáte na delší dobu
do přírody, vezměte s sebou
malou svačinu (jídlo a pití).
•
Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, do sucha, mokra
i do zimy.
•
Nevydávejte se do neznámého
a neschůdného terénu.
•
Všímejte si větších objektů

a cesty, kudy jdete (usnadní to
orientaci, kdybyste zabloudili).
Pokud to jde, nevydávejte se
na výlet nebo na houby sami.
Pokud jdete na výlet do lesa
ve větším počtu osob, mějte se
vždy navzájem v dohledu.
Raději se držte turistických
cest se značením.

Pokud máte pocit, že jste zabloudili:
•
•
•
•
•

Vraťte se na místo, které je
vám povědomé nebo ho můžete dobře popsat.
Zachovejte chladnou hlavu,
nezmatkujte.
Snažte se udržet jeden směr
trasy.
Použijte mobilní telefon, můžete zavolat rodině, ale i využít
tísňových linek.
Popište, kde jste, z místa pak už
neodcházejte a vyčkejte pomoc.

Pokud na výlet do lesa pojedete vozidlem, které necháte zaparkované

volby

INVESTUJEME DO ROZVOJE MĚSTA
OPRAVÍME SILNICE A CHODNÍKY
ZAJISTÍME BYTOVOU VÝSTAVBU
A STAVEBNÍ POZEMKY
ZLEPŠÍME DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MĚSTA

Martin Hurajčík

www.facebook.com/anomarianskelazne/
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na povoleném odlehlém místě, měli
byste si pamatovat, že auto není trezor.
Takto zaparkovaný automobil se totiž
může snadno stát terčem zloděje. Před
opuštěním vozidla tak nezapomeňte zkontrolovat, zda je vozidlo řádně
uzamčeno a má uzavřena všechna
okna.Vautomobilunikdynenechávejte
viditelně odložené cenné věci, zejména
peněženky, jakákoliv zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky,
autorádia, navigace, doklady aj. I zdánlivě bezcenná věc může pachatele
přilákat a škoda pak majiteli vznikne
poškozením vozidla. Pokud pachatel
uvidí v autě např. peněženku položenou na sedadle, přístrojové desce nebo
jinde, během okamžiku do vozidla
vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když
peněženku majitel ve vozidle uschová,
pachatelé mají velmi dobrou znalost
o místech, kam lze cenné věci uložit,
a ta také při vloupání do automobilu
prohledají.

Nezapomeňte se v lese chovat slušně. Nebuďte hluční a neodhazujte
žádné odpadky.
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Prosperující město = spokojený občan

Volte č. 4
1. Miloslav Pelc Mgr.
2. Petr Hála Mgr.
3. Tomáš Marzy
4. Alena Hálová PaedDr.
5. Vladislav Bláha Ing.
6. Jaromír Bartoš Ing. Mgr.
7. Stanislav Česal
8. Andrea Pěnkavová
9. Alice Čechová
10. Ladislav Špelina Mgr.
11. Vladislav Bláha Ing.

65 let
65 let
38 let
65 let
35 let
53 let
57 let
46 let
56 let
34 let
67 let

místostarosta
pedagog
manažer
speciální pedagog
IT specialista
ředitel muzea
podnikatel
rentgenoložka
v domácnosti
advokát
ekonom

12. Jiří Malý Ing.
13. Milan Pěnkava
14. Klára Ungerová
15. Lukáš Fajkus
16. Olga Váchalová
17. Ivona Jelínková
18. Stanislav Česal
19. Václav Růžička
20. Marie Kubínová
21. Josef Vohlídal Ing.

67 let
49 let
25 let
52 let
70 let
56 let
32 let
53 let
71 let
70 let

technik
vedoucí expedice
všeob. zdrav. sestra
manažer
účetní
učitelka
sportovní manažer
podnikatel
sociální pracovnice
důchodce

www.zmenaml.cz

Město sobě
Balbínova poetická strana
Naši kandidáti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mgr. Luboš Borka
Vladimír Kantor
Jiří Novák
Mgr. Martin Vlasák
Iva Langerová
Bc. Lenka Kysilková
Vojtěch Říha
JUDr. Ladislav Jirásek
Marcel Kysilka
Pavel Věrný
Petr Brouček
Eliška Borsíková
Karel Provazník
Jana Karásková
Blanka Kohoutová
Mgr. Jarmila Bompanová
Jan Podlucký
Radka Bockstefelová
Vladimíra Borsíková
Lenka Pavlíková
Mgr. Robert Šup

číslo 5
59
60
55
56
57
52
35
55
53
54
48
20
48
47
50
51
25
52
57
54
50

Ředitel školy
Instruktor dopravní výchovy
Provozní technik
Ředitel školy
Ředitelka MŠ
Vedoucí učitelka MŠ
Makléř
Advokát
Šéfkuchař
OSVČ
OSVČ
Studentka
OSVČ
Učitelka MŠ
Pedagog
Pedagog
Instalatér
Fyzioterapeut
Servírka
Koordinátorka
Advokát

7

Hamrníky
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Úšovice
Hamrníky
Hamrníky
Mariánské Lázně
Hamrníky
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Hamrníky
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Úšovice
Hamrníky
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Úšovice

Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
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VOLEBN˝ PROGRAM
KS¨M MARI`NSK L`ZN
KOMUNISTICK` STRANA ¨ECH A MORAVY
MARI`NSK L`ZN

KSČM má zastoupení v zastupitelstvu města Mariánské Lázně
od roku 1990. Zastupitelé za KSČM vždy hájili zájmy občanů města
a podporovali rozvoj Mariánských Lázní.
V dalším volebním období usiluje KSČM o větší zastoupení v zastupitelstvu tak, aby mohla prosazovat programové priority, o kterých je
přesvědčena, že zpříjemní život obyvatelům Mariánských Lázné a že
budou přínosem pro město.
Zastupitelé za KSČM budou v následujícím období prosazovat:
氀

氠
†
氠
氠
†
氀

氠

氠

KOMUN`LN˝ VOLBY 23. A 24. Z` ˝ 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zajištění výstavby bytových domů pro mladé rodiny a seniory,
pod správou Mariánských Lázní, ne s developery

氠

Podpořit výstavbu domu pro seniory a hospice
氠

Podpořit vytváření nových pracovních míst pro mladé občany
Zlevnění městské hromadné dopravy pro žáky, studenty, seniory
† a zdravotně postižené
Obnovení trolejbusové linky č. 3
Participativní rozpočet s podporou většího množství občanů než
† dosud
Zabezpečení nových parkovacích míst na sídlištích
Výstavba parkoviště u nemocnice
Podpořit občanská sdružení a sportovní kluby v současné energetické
krizi

Josef Nemec, muž, 69 let, OSVC, clen KSCM
Karel procházka Ing., muž, 71 let, ekonom, clen KSCM
Eva Klestilová, žena, 68 let, podnikatelka, clenka KSCM
Zbynek Zeman, muž, 41 let, montér, clen KSCM
Jindrich Brill, muž, 51 let, elektromontér, bez politické příslušnosti
Ivan Vavrich Ing., Muž, 75 let podnikatel, bez politické príslušnosti
Jirí Soušek, muž, 39 let, ošetrovatel, bez politické príslušnosti
Ladislava Nekovárová, žena, 57 let, invalidní duchodce, bez politické príslušnosti
Magdalena Soušková, žena, 37 let, ošetrovatelka, bez politické príslušnosti
Jan Varmuža, muž, 70 let. Duchodce, clen KSCM
Alena Nemcová, žena, 65 let, ucitelka MŠ, bez politické príslušnosti
Petr Vacátko, muž, 62 let. Údržbár, clen KSCM
Václav Marhoun, muž, 77 let, duchodce, clen KSCM
Hana Králová, žena, 42 let, delnice, bez politické príslušnosti
Drahoslava Jindrichová, žena, 73 let, duchodkyne, bez politické príslušnosti
Milada Bucifalová, žena, 82 let, duchodkyne, clenka KSCM
Jaromír Vlcek, muž, 67 let, montér, clen KSCM
Marie Cervinková, žena, 80 let, duchodkyne, clenka KSCM
Viktor Leukanic MUDr., muž, 82 let, lékar, bez politické príslušnosti
Vera Hanusová, žena, 81 let, duchodkyne, clenka KSCM
Andrej Dadulák, muž, 83 let, duchodce, clen KSCM
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VOLTE
ASTNOU
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Trikolora PR

Mariánské Lázně

21 občanů Mariánských Lázní – kandidátů Trikolory a nezávislých
do zastupitelstva města 2022–2026

koncepce
budoucnost
prosperita
smysl zivota
ˇ

kvalita

volte
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rozhodování

slusnost
ˇ
zákonnost
plánování
vize
odvaha

zakrouzkuj
si svého smajlíka
ˇ
na kandidátní listineˇ c.
ˇ 8 TRIKOLORA pro Mariánské Lázneˇ

Vážení Mariánskolázeňáci,

naše krásné město se nadechuje po náročném období.
Společně s Vámi Piráti během
posledních let bojovali za zachování toho, co činí naše
město tak výjimečným.
Podporovali jsme drobné podnikatele ve městě a snížením
nájmů o 90% se nám podařilo
udržet je nad vodou. Jsme hrdí
na to, že jsme takto pomohli,
a na svých krocích během pandemie si trváme.
I přes velmi těžké časy se Pirátům podařilo uskutečnit většinu z plánovaných investic a akcí.
Z největších investic posledních
4 let je určitě třeba zmínit rekonstrukci zimního stadionu
(38 mil. Kč), nové školní dílny
na ZŠ Úšovice (16 mil. Kč), revitalizaci sídliště Plzeňská (5 mil.

a pouze Vy, občané města.
Do oprav silnic a chodníků šlo
za končící volební období 60
mil. Kč. V tomto trendu budeme
každopádně pokračovat! Myslíme také na kulturu, sport a naši
krásnou přírodu. Projděte se
po našich parcích a kolonádách.
Každý víkend narazíte na další a další akce podporované
městem pod vedením Pirátů.
A cestou můžete obdivovat
nová jezírka a tůňky, na jejichž
výstavbu jsme se v posledních
letech zaměřili.
Společně jsme dokázali zapsat
Mariánské Lázně na seznam
UNESCO a aktuálně pracujeme
na získání statutu klimatických
lázní. Až se to podaří, budou
Mariánky lázeňským unikátem, kterému není v celé naší
zemi rovno. Nikdo jiný se nemůže pochlubit vlastnictvím všech
léčivých zdrojů a členstvím
v organizaci UNESCO.
Můžeme ale společně dokázat mnohem víc. Máme další
velké plány!

Kč) nebo rekonstrukci domu
Chopin (85 mil. Kč).
Všechny tyto velké akce mají
jedno společné. Městu pod vedením Pirátů se na ně podařilo
získat dotace. Peníze tak můžou jít na další důležité akce
a rozvoj města.
Zapomínat
nesmíme
ani
na naše nové trolejbusy a aktuálně pořízenou měnírnu.
Dohromady za poslední 4 roky
do Mariánských Lázní pod vedením Pirátů dorazilo na dotacích téměř 200 mil. Kč.
Daří se nám hospodařit s mírnými přebytky. Za 8 let, co
jsme na radnici, se povedlo
zvýšit rezervy města o 50 mil.
Kč a jsme úplně bez dluhů. Tak
vypadá odpovědná fiskální politika v podání České pirátské
strany. Odmítáme plán hnutí
ANO brát si bezúčelové půjčky
a zadlužovat město!
Jsme hrdí na náš participativní rozpočet, do kterého se
řada z Vás zapojuje. O jeho
projektech rozhodujete jen

9

Začínáme s kompletní rekonstrukcí veřejného osvětlení
ve městě a budeme to v následujících letech nemilosrdně
tlačit dál. Pracuje se na projektu na rekonstrukci městské radnice. Taorminu chceme
přestavět na bytový dům, a nabídnout tak startovní bydlení mladým rodinám s dětmi.
Budeme rozvíjet Hamrnickou
zónu klidu a slibujeme, že během příštích 4 let tam vyroste
nová inline dráha a postavíme
skatepark, na který máme už
hotový projekt. Je toho opravdu hodně, na čem se dá ještě
zapracovat, a chceme to pro
naše krásné město a pro Vás
dělat dál. Podrobnosti si můžete přečíst v našem programu.
Ve dnech 23. a 24. září to bude
jen na Vás. Vy rozhodnete, kdo
naše město povede v následujících letech. My jsme připraveni
pokračovat v dobré práci. Dejte
nám tu šanci.
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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 :

12. ročník pochodu okolím Teplé = Neděle 10.9.2023 - Setkání v obci Mrázov!!!

pomník padlým, socha sv. Jana Nepomuckého.
Popovice – barokní kaple z r.1824, venkovské usedlosti č.1 a 3, další hodnotné stavby – dům čp.13 se
zděným přízemím a hrázděným patrem a budova bývalé školy. VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
od roku 1995.
Průvodci: pan Ludvík POLÁČEK – historie jednotlivých památek a událostí v obcích
pan Martin KLEPAL – současnost, financování oprav památek, krajina v souvislosti s lid
ským osídlením
TRASY: (Turistická mapa KČT č.2)
1. S průvodci od rozcestí kapličky za Mnichovem - lesem, pastvinami do obce Bohuslav - dále po
silnici i místní komunikaci do cíle - Popovice. Celkem cca 5 km.
2. Individuálně - od nádraží Poutnov po silnici č.210 směr Mnichov - cíl Popovice. Celkem 1 km.

Zajímavosti v cíli a okolí: Bohuslav – boží muka,

Startovné : 30,- Kč
Odměna : V ceně startovného pamětní list, turistická razítka, občerstvení v cíli.
Cíl : kaple Popovicích od 11.00 do 15.00 hod.

jezd s průvodci na trasu v 9.15 hod.
1. zastávka - nádraží v Poutnově – nástup účastníků od vlaku z K.Varů (příjezd 9.37)
2. zastávka a místo odchodu na pochod - kaple za obcí Mnichov (na odbočce ze silnice II/230
na obec Louka

Start : Městský úřad Teplá, Infocentrum – Masarykovo nám. 1. Prezence účastníků v 9 hodin, od-

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

Neděle 11. září 2022

Setkání v Popovicích

turistického pochodu a společenské akce

11. ročník

pořádá,
ve spolupráci s Klubem českých turistů,
odbor Mariánské Lázně,

MĚSTO TEPLÁ

do Chebu – Sp 14.15; Ex 15.07; Sp 16.15; Ex 17.07; Sp 18.15; Ex 19.07; Sp 20.11; Sp 21.07; Ex 23.03
do Plzně – Pend 14.55; Sp 15.45; Ex 16.54; Sp 17.45; Ex 18.54; Ex 20.54

z Mar. Lázní - odj. 6.04 - příj. 6.38
odj. 8.26 - příj. 9.00
odj. 10.39 - příj. 11.13

Odjezdy vlaků z Mariánských Lázní:

do K.Varů, D.n. - 13.00; 15.00; 17.13; 19.45
do Mar. Lázní - 13.38; 15.38, 17.38; 20.10

Odjezdy vlaků zpět z Poutnova:

z K.Varů, D.n. - odj. 6.20 - příj. 7.03
odj. 8.57 - příj. 9.38
odj. 10.56 - příj. 11.38

Příjezdy vlaků do Poutnova:
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Poděkování za spolupráci
Vážený pane Kajlíku,
jménem Mariánskolázeňské
asociace cestovního ruchu, z.
s., i jménem největšího lokálníhoposkytovatele lázeňské
péče, společnosti Ensana, si
Vám touto cestou dovoluji poděkovat za Váš neocenitelný
přínos a osobní angažovanost
v rámci zapsání Mariánských
Lázní do seznamu přírodního
a kulturního dědictví UNESCO
jako součást skupiny Great
Spa Towns of Europe.
Vaše role předsedy komise
pro UNESCO, role site manažera, stejně jako Vaše morální
i profesní kvality zcela zásadním způsobem pozitivně
ovlivnily celý, mnoho let trvající proces přípravy i zápisu
samotného.
Já i moji kolegové si Vaší práce velmi vážíme a věříme, že
celý proces budete i nadále
bedlivě
sledovat a doprovázet Vaše-

na další dva chátrající lázeňské
domy. Na jejich střechách už
vyrůstají stromky. Ale vůbec
největší ostudou Mariánských
Lázní je zdevastovaný lázeňský hotel Weimar na Goethově
náměstí, kde sídlil osm sezón
nejslavnější host našich lázní,
velký anglický král Edward
VII. Majitel hotelu, který u nás
dříve investoval sto milionů

ho případného nástupce v roli
mentora. Těšíme se také na další spolupráci v rámci asociace.
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. S úctou a poděkováním
Karel Kalivoda
předseda představenstva
asociace

do Karlových Varů. Povýšili
i další Piráti; bývalý starosta Petr Třešňák je náměstek
ministra obchodu a průmyslu
a Josef Pavlovic je na ministerstvu zdravotnictví také politickým náměstkem. V politice
se co do funkcí Pirátům daří
náramně, zatímco Mariánky
chřadnou. Stejně jako slibované růžové centrum nebo ještě
hůř dopadla pirátská koalice
se spoluprací s Ázerbájdžánci.
Jejich hotelový komplex Aura
na Hlavní třídě zeje už léta
prázdnotou, chátrající rozestavěná a opuštěná Evropa/
Apollo v Třebízské ohrožuje
kolemjdoucí. Vrcholem je Rozkvět, který nechali vyhořet;
slibovali, že bude do dvou let
znovu postaven. Ale dodnes
skýtá spáleniště nejošklivější pohled v lázeňském středu

Josef Ondrouch

HLEDÁ SE LINDA
ZTRATILA SE LINDA

Mariánské Lázně měly být
růžovou zahradou

Memorandum o spolupráci
radnice podepsala radnice
s Oreou, jedním s největších
podnikatelů v hotelové branži. Místo růží zdobících nový
střed našich lázní, jak sliboval
projekt, ale po letech zůstaly
jen trny. Vystěhovaná radnice,
jež se měla stát středem nového růžového centra Mariánek,
zarůstá divokou zelení a dál ji
prožírá dřevomorka. Hotely
nad radnicí v Ruské jsou opuštěné ruiny. Další vystěhované
hotely, jež vlastní Orea pod
radnicí na Hlavní, jsou také
prázdné. Kusy chátrajících fasád padající na chodníky ohrožují kolemjdoucí. Růžovou zahradu podpisem memoranda
stvrdil tehdejší starosta za Piráty Vojtěch Franta. Pro nedostatek manažerských zkušeností ho uvolnili a byl povýšen

ročně, už několik let zisk odvádí do zahraničí. Nedůvěra investovat v našem městě o něčem svědčí. Není vám líto, že se
kdysi královské Mariánky plné
zábavy, radosti a mládí stávají upadajícím starobincem?
Přijďte určitě k volbám.

Ztracena dne 12.8.2022

Hledáme Britku černou, která se zřejmě zaběhla a nemůže najít
cestu domů. Proto Vás tímto způsobem žádáme o pomoc
s hledáním. Před ztracením měla obojek s mobilním číslem
majitelky.

ODMĚNA ZA JEJÍ NALEZENÍ

Máte-li jakékoliv informace, prosím, kontaktujte majitelku,
naši kolegyni
608 229 991
Děkujeme Domov pro seniory Mariánské Lázně
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Komenskému se věnovala nejen celotáborová hra, ale také
pravidelná dopolední hodinka
dějepravy. Děti se tam dozvěděly o pohnutém životě skvělého pedagoga, který musel
překonávat mnoho těžkých
situací včetně řady úmrtí v rodině, emigrace nebo ztráty celoživotního díla. Nikdy se ale
nevzdával a trpělivě pokračoval ve své práci. Mimo jiné byl
zbožným člověkem, který zastával vysoké morální zásady
a věřil v Boží pomoc.

Přijďte si nechat zkontrolovat
cukr a cholesterol v krvi. Změříme vám krevní tlak a zjistíme, kolik máte v těle svalů
a tuků. Naměřené hodnoty
s vámi bude konzultovat lékař,

edukátor nebo nutriční poradce. A čeká vás mnoho dalšího.
Využijte tuto jedinečnou možnost, a to vše zdarma v sobotu
10. 9. 2022 od 10 do 15 hodin
v Kamenném dvoře.

„Jan Amos Komenský? No to je
něco se školou. Jé, my už musíme jít,“ rychle se loučí náhodný
kolemjdoucí a improvizovaně
se snaží vymluvit na potřebu
přebalit svou ratolest v kočárku. Skupinka dětí se usměje
a jde dál. Mají za úkol zjišťovat,
co lidé kolem nich vědí o Janu
Amosovi Komenském, učiteli
národů. Samozřejmě ne proto,
aby děti schválně odhalovaly
neznalost ostatních a přiváděly
je do rozpaků. Je to součást hry,
která je má naučit vystoupit ze

své komfortní zóny, slušně oslovit někoho cizího a vyzkoušet
své komunikační schopnosti.
Osudy Komenského byly hlavním tématem letošního osmého ročníku příměstského
tábora pořádaného v prvním
srpnovém týdnu na mariánskolázeňské husitské faře v ulici Boženy Němcové. Zúčastnilo
se ho 24 dětí z Mariánek a blízkého okolí a vedle zkušených
táborníků se letos opět přihlásila spousta nováčků různých
věkových kategorií.

Noční hra nesměla chybět
Na mariánskolázeňské poměry bylo během tábora velmi
teplé počasí, a proto děti rozdělené do čtyř družin vedly řadu
bitev se stříkačkami na vodu
doplňovanou z Úšovického potoka, aby se v zápalu boje mohly osvěžit. Dopřáli jsme si také
výlet do Chomutova, kde mají
kromě velmi pěkné zoologické
zahrady také vzácné Kamencové jezero, ve kterém se děti
mohly vykoupat.
Déšť nakonec přišel, ale naštěstí až krátce po noční hře,
během které mohly děti ulovit
bobříka odvahy a také získat
plyšovou odměnu za statečnost. Na konci tábora také
každý účastník získal – jako
ocenění za své nasazení a dovednosti – hezké odměny, jako

Tradiční dětský tábor
na husitské faře se letos
věnoval Komenskému
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například výtvarné potřeby
věnované firmou SEVT. Té
patří poděkování, stejně jako
městu Mariánské Lázně, které tábor finančně podpořilo,
a všem rodičům a přátelům,
kteří dětem věnovali třeba
něco dobrého na zub.

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 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. Přesně ve stylu Komenského
zásady „škola hrou“. 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.
Adéla Denková
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děti do 6 let zdarma,

Pamětní list, turistická razítka, na trase minerální voda a zdravá tyčinka,
pohoda s hudebním doprovodem, 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

salonek hotelu Krakonoš 9.00 - 11.00 hodin

6 a 11 km.

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 :

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

Ve 14 hodin proběhne v parku před hotelem Krakonoš slavnostní odhalení nového sochařského díla!

Odměna :

Cíl :

Startovné :

Start :

v sobotu 3. září 2022
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(7. ročník)

LÁZEŇSKÝ KROK

(pochod s hůlkami okolím Mar. Lázní)

KROK KE ZDRAVÍ

za finanční podpory města Mariánské Lázně
pořádá

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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Zbyněk  Moravec

150 let železnice
v Mariánských Lázních
Klub výtvarníků vystavuje
Opět po roce, při návštěvě galerie Atrium, se můžeme potěšit
obrazy členů mariánskolázeňského klubu výtvarníků, a sice
v době od 28. srpna do 2. října
2022, v lázeňském hotelu Hvězda, Goethovo náměstí, M. L.
Je již pevnou tradicí, že každé
září zde vystavuje Klub výtvarníků Mariánské Lázně obrazy
jeho členů. Akvarel, akryl, kresba uhlem a tužkou, pastel, olej,
tempera až po různé kombinace
těchto technik. A také motivy
jsou rozličné: zátiší, krajina, figura, abstrakce, portrét, tajemno
apod.
Snad jen velmi krátce něco z historie: Klub výtvarníků M.L. byl
založen v roce 1966 skupinkou
výtvarných nadšenců z řad
hlavně učitelů, sdružujících se
kolem pana Karla Knížáka, jednoho z nich. Záštity nad klubem
se téhož roku ujímá KaSS města, které poskytne klubu pro-

stor na jeho pravidelné schůzky
a možnost zde také vystavovat.
Od té doby klub prošel mnohými
změnami, existoval díky mnohým ochráncům, kteří postupně
vznikali přeměnou původního
KaSS až do dnešních dob v podobě KIS, se kterým klub uzavřel
jako s poslední nástupnickou firmou smlouvu o vzájemné spolupráci.
Byly doby, kdy měl klub kolem
čtyřiceti členů, dnes, ale poměrně dlouhodobě, jich má jedenáct.
Jsou to lidé různých profesí. Ano,
také z řad učitelů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení lázeňského hotelu
Hvězda, které nám každoročně
v září umožňuje pořádat v hotelové galerii naši klubovou výstavu.
A vám všem, kteří se přijdete podívat, přejeme příjemné a silné
zážitky, navíc umocněné krásným prostředím galerie.
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Letos uplynulo úctyhodných
150 let, kdy k nám, do Mariánských Lázní přijel první vlak.
Prudký rozvoj budování železnic výrazně hospodářsky
a společensky ovlivnil tehdejší
svět. Železnice v Mariánských
Lázních sehrála mimořádnou
roli v historii tohoto města,
neboť zpřístupnila tehdy ještě
málo známé lázně středním
vrstvám. Během krátké doby
od zahájení provozu se počet
lázeňských hostů v Mariánských Lázních zdesetinásobil,
což bylo provázeno nebývalou
vlnou stavebního podnikání,
kdy vyrostla naprostá většina
zdejších hotelů. Ani budova
nádraží již kapacitně nestačila,
takže v roce 1903 byla dokončena přístavba, která byla se
stávající budovou spojena krčkem východové haly. Původní
nádraží bylo upraveno do secesní podoby, aby korespondovalo s novou odbavovací halou.
Rovněž v té době bylo rozšířeno kolejiště a vybudováno 2.
ostrovní nástupiště s podchodem.

Trať Plzeň – Cheb byla součástí
rozsáhlé dráhy císaře Františka Josefa, vedoucí z Vídně
do Chebu. Její nultý kilometr
se nachází ve Vídni na nádraží
Franz-Josef Bahnhof a km 455
na nádraží v Chebu. Tehdy nešlo jen o spojení Vídně a Chebu
přes České Budějovice a Plzeň,
ale i spojení Vídně se severoněmeckými přístavy Hamburg
a Brémy. V Chebu totiž již železnice existovala jako v prvním
městě na území současného
Karlovarského kraje. Byla sem
v roce 1865 přivedena jak z Bavorska, tak i ze Saska. Přestože naše země během historie
prošla několika politickými
režimy a trať mnoha stavebními úpravami, jedno zůstalo
neměnné. Je to ona kilometráž,
resp. hektometráž začínající
ve Vídni. Proto i dnes můžeme
ze 2. nástupiště v Mariánských
Lázních na tzv. hektometrovníku přečíst údaj 424,6, což
je vzdálenost z nádraží Wien
Franz-Josef-Bhf. Původní trasa
trati Plzeň – Cheb směřovala
ze Stříbra přes Svojšín a Oše-
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lín, dále údolím Kosího potoka
přes Michalovy Hory, Dolní
Kramolín a Chotěnov do Mariánských Lázní. Plánští radní
si však v roce 1869 prosadili
současnou, byť náročnější
trasu. Koncesi na stavbu trati,
kterou podepsal samotný císař, získala 11. listopadu 1866
společnost bohatých šlechticů, jmenovitě kníže Schwarzenberg, hrabě Colloredo-Mansfeld, kníže Fürstenberg,
hrabě Černín, kníže Lobkowicz a řada dalších. Vlastní
budování dráhy svěřila tato
„Společnost c. a k. soukromé
dráhy císaře Františka Josefa“ zkušeným podnikatelům,
bratřím Kleinům a Adalbertovi Lannovi. Samotné stavební práce na 107 km dlouhém
úseku Plzeň – Cheb započaly

ské Lázně
• památka bude přístupná v pondělí 12. 9. 2022,
od 14:00 bude pro návštěvníky připravená komentovaná prohlídka. Prohlídka
divadla bude probíhat v češtině. Vstup je zdarma.

v lednu 1870 a uvedení tratě
do provozu se konalo 28. ledna 1872. V červnu 1870 zde
pracovalo více než 17 tisíc
stavebních dělníků a řemeslníků. Pokud však uvážíme obtížný terén, zejména v úseku
mezi Stříbrem a Planou a tehdejší mechanizaci, jde dodnes
o výkon velmi úctyhodný.
Výročí tratě si letos připomeneme při Regionálním dni
železnice dne 17. 9. 2022, kdy
do Mar. Lázní přijede vlak
s parní lokomotivou, a též
i v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví ve dnech
16.–18. 9. 2022, kdy v Císařském salonku nádraží proběhnou komentované prohlídky.

Lesní mlýn Donbas
• tento nádherný objekt,
který nyní prochází rekonstrukcí, je možné navštívit v sobotu 10. 9. 2022

Jaroslava Nováková

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Zážitky, na které budete
dlouho vzpomínat, se často
skrývají na velmi nenápadných místech. Pojďte brouzdat ulicemi našeho města, objevte krásná zákoutí,
historické parky, nejkrásnější náměstí, zajímavosti
a kuriozity. Nabídneme vám
i posezení v romantické kavárně – co byste řekli třeba
ve čtvrtek odpoledne? Jdeme?

Vladimír Omelka

Ve čtvrtek 15. září
od 15:30 uskuteční

Dny Evropského dědictví
v Mariánských Lázních 2022
Ve dnech od 10. do 18. září
nově zrekonstruovaný
2022 budou probíhat v našem
a jistě stojí za návštěvu.
městě Dny evropského děVstup je zdarma. Komendictví. V průběhu těchto dní
tované prohlídky začínabude možné navštívit přihlájí vždy v celou hodinu.
šené památky zcela zdarma.
Jsou přihlášeny tyto památky: Městské Muzeum
• městské muzeum otevře
své brány pro návštěvníky
Císařský salonek na nádrav sobotu 17. 9. 2022 od 9:30
ží Mariánské Lázně
do 17:30, a to zcela zdarma.
• který bude návštěvníkům zpřístupněn celý
víkend 16. 9. 2022–18. 9. Městská knihovna
2022, v pátek od 13:00 • knihovna bude přístupná ve čtvrtek 15. 9. 2022
do 17:00. V sobotu pak
a od 16:00 bude pro zábude otevřen pro veřejjemce připravena malá
nost v čase od 9:00 do
komentovaná prohlídka,
11:00 a od 13:00 do 17:00.
a to zcela zdarma.
V neděli od 9:00 do 11:00.
Císařský salonek je zcela Městské Divadlo Marián-

od 14:00 do 17:00. V objektu je velice příjemná
kavárna, kam si můžete
zajít na víkendovou dobrou 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
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PROHLÍDKA MĚSTA aneb
SÍLA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
Během prohlídky účastníci
poznají slavnou historii Mariánských Lázní, budou mít
možnost seznámit se s jedinečnou atmosférou lázní
konce 19. století, nabízející
přírodní léčebné procedury
prověřené staletou tradicí
i moderní medicínou. Prohlídku povede paní Drexlerová, podle níž je hlavním
cílem prohlídky seznámit
hosty s přírodními léčivými prostředky (voda, oxid
uhličitý, slatina) a s jejich
účinky na lidský organismus. Prohlídka půjde centrem města, lázeňští hosté se
můžou těšit na překvapující
fakta, například o tom, kolik
množství vody se dříve pilo
při pitné kúře nebo kolik
času se trávilo při koupelích

ve vanách.
Ve čtvrtek 22. září se
od 15:30 můžete zúčastnit
prohlídky

ZAŠLÁ SLÁVA ODBORÁŘSKÉ REKREACE aneb LÁZNĚ PATŘÍ PRACUJÍCÍM
Nostalgické putování po někdejších zotavovnách ROH,
které zažily slavné zlaté
časy, kdy za dobrou práci byl
pracující odměněn rekreací.
Připomeneme si odborářskou rekreaci, jejímž cílem
Mariánské Lázně v letech
1950–1989 byly. Dozvíte se,
že do Mariánek každý týden přijelo/odjelo najednou
téměř 2 500 osob nebo že
do roku 1985 se tu rekreovalo téměř dva miliony účastníků. Prohlídku zakončíme
posezením v kavárně Lesní
mlýn. Prohlídku povede pan
Josef Královec.
Trasa se nabízí sama – Hlavní třída, hotel Bohemia (někdejší zotavovna Zápotocký), hotel Polonia, hotel Aura
(Oradour, Jalta a Javorina),
Ruská ulice, Martinkův park
(pohled na hotel Evropa),
hotel Lesní mlýn (kdysi Donbas), který se v současné
době díky úsilí pana Pavla
Kučeravého mění z ruiny
ve využitelný objekt.
TIC Mariánské Lázně
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kultura
notlivých přednášek jsou:
dualita tělo/duše a současná medicína, celostní medicína, imunita a infekce,
alergie a intolerance, prevence úrazů, zdravá strava
– nadváha/podváha, duševní hygiena a zdraví, spánek
a odpočinek, vztah a komunikace lékař – pacient. Tento kurz „Zdravovědy trochu
jinak“ povede MUDr. Dominika Benešová, koučka
v oblasti zdraví s lékařským
vzděláním a praxí. Úvodní
seznámení účastníků kurzu, mapování jejich zájmů
a očekávání proběhne v úterý 4. října 2022 od 16:30
hodin. Vstupné je 50,- Kč
za přednášku, možnost výhodnější ceny v případě
předplatného na celý kurz
(600 Kč).
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – téma: udržitelné
památky – 15. září, čtvrtek
od 16:00 hodin – bude připravena krátká komentovaná prohlídka budovy Městské knihovny s povídáním
o její historii.

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

ZÁŘÍ 2022

Po stopách spisovatelů aneb
mariánskolázeňská múza

čt

01.09. 2022, 15:30

130,-

Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Prohlídka centra města

so

03.09. 2022, 15:30

130,-

08.09. 2022, 15:30

130,-

10.09. 2022, 15:30

130,-

Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Tajemství smrti
Theoroda Lessinga

čt

Prohlídka zaměřená na historii židovské komunity v ML.

Slavná milostná setká ní

so

Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Prohlídka města
aneb síla přírodních léčivých zdrojů

čt

15.09. 2022, 15:30

130,-

22.09. 2022, 15:30

130,-

24.09. 2022, 13:30

130,-

Poznejte využití pramenů a lázeňských procedur.

Zašlá sláva odborářské rekreace
aneb lázně patří pracujícím

čt

Nostalgické putování po někdejších zotavovnách ROH.

Božský J. W. von Goethe

so

Vstupte do přírodních scenérií, které na procházkách navštívil J. W. von Goethe

Po stopách slavných
návštěvníků II.

čt

29.09. 2022, 15:30

130,-

DĚTSKÁ
ČÍTÁRNIČKA
S  DIVADÉLKEM – 20. září,
úterý od 16:00 hod., dětské
oddělení, vstup volný
Tentokrát se předškoláci
a malí školáci mohou těšit
na divadélko na motivy kni-

Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Sraz vždy v Turistickém informačním centru, Poštovní 160/17 (Hlavní pošta), tel. 777 338 865.
Nárok na slevu 10% mají děti od 8 -15 let (do 7 let zdarma), studenti s platným průkazem,
držitelé karty ZTP a držitelé Senior karty. Držitelé Karlovy Vary REGION CARD mají prohlídku zdarma.
Uvedené ceny platí na osobu.
Vstupenky lze koupit v turistickém informačním centru nebo na www.marianskelazne.cz/prohlidky

Městská knihovna
Mariánské Lázně

STRUKTURY A FIGURY – ŠŤASTNÝ
NÁVRAT PAVLA MUTINSKÉHO

ZDARMA S
KARTOU

PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY
ZDRAVOVĚDA
TROCHU JINAK
Zveme všechny zájemce
na kurz přednášek a diskuzí na téma péče o zdraví.
Cyklus 14 přednášek bude
zahájen 4. října v přednáškové místnosti knihovny
Mariánské Lázně a bude pokračovat vždy každé úterý
od 16:30 hodin. Témata jed-

hy P. Wechtrowicze Obejmi
mě, prosím. Je to příběh,
který svou laskavostí potěší
duši nejen dítěte, ale i dospělého. Účinkovat budou
žáci literárně–dramatického oboru ZUŠ Mariánské
Lázně. Poté bude následovat
hodinka plná předčítání,
vyrábění a povídání o knížkách. Neváhejte a přiveďte
své ratolesti k nám do dětského oddělení knihovny
a my se o ně hodinku postaráme.
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Český ráj – jih, 21.
září 2022, středa od 17:00
hod.
studovna, vstupné 40 Kč
První část slíbeného podzimního cyklu cestovatelských přednášek Ing. Petra
Bořila. Tentokrát budeme
obdivovat turisty hojně navštěvovaný Český ráj z jižní
strany. Přijďte se pokochat
hezkými fotografiemi a odborným výkladem zkušeného cestovatele.
Další informace k připravovanému programu budeme
zveřejňovat na našich nástěnkách, na webu knihovnaml.cz a FB, případně
všechny dotazy rádi odpovíme osobně.
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Po celé září můžete v Galerii Goethe zhlédnout díla
plzeňského malíře a grafika
Pavla Mutinského. Výstava
„Struktury a figury“ představí to nejzajímavější z více
než čtyřicetileté tvorby to-

hoto umělce.
Pavel Mutinský o sobě s oblibou říká, že není jen Plzeňanem, ale z poloviny se
cítí být doma v Karlovarském kraji, kde žil a pracoval dlouhá léta jeho otec. Už
jako chlapec navštěvoval
s otcem výstavy a ateliéry
výtvarníků tohoto regionu.
Ač sám od mládí inklinoval především k malířství
a grafice, nejvíce si z místních výtvarníků oblíbil pře-
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kultura
kvapivě dvě osobnosti sochařské – Vítězslava Eibla a Karla
Kuneše.
Do Mariánských Lázní jezdíval Pavel Mutinský nejen
za uměním, ale třeba i jen
tak pobýt a načerpat génia
loci. Charismatické lázeňské město si velmi oblíbil
pro svou sváteční atmosféru, tolik odlišnou od poněkud pochmurné atmosféry

u vychlazeného drinku.
Vaše uši potěší a boky rozvlní
hned několik kapel různých
žánrů. Sobotu zahájí pohodoví
Cajk a následovat bude Pražská dixielandová společnost.
V neděli si budete nejprve podupávat s kapelou Dry Band

tehdejší průmyslové Plzně.
Dodnes se do Mariánských
Lázní rád vrací. Jak autor
sám řekl: „Tato výstava
bude dalším z mých šťastných návratů.“
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 6. září
od 18:00 hodin. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

a v klidu vás pak rozhodně nenechají balkánské rytmy v podání Balkan Party Band.

Ing. Andrea Sasková,
pořadatelka
Lázeňského Food Festivalu

Pavel Mutinský a MMGML

Mariánská minipouť
food festival
Milí lázeňáci, už po páté bych
vás ráda pozvala na víkend
plný skvělého jídla, výborného pití a veselých tanečních
rytmů. Chystá se již 5. ročník
Lázeňského Food Festivalu!
Do svých kalendářů si zapište poslední zářijový víkend
24.–25. 9. a místo konání bude
jako vždycky kolonáda v Mariánských Lázních.
Čeká vás rozmanitá nabídka
všech možných dobrot: od pomalu pečených masových BBQ,

přes vymazlené burgery, avokádové speciality, cizokrajnou
kuchyni (jmenujme třeba vietnamskou, mexickou, tuniskou,
francouzskou a jiné), vegetariánské i veganské lahůdky až
po sladké speciality v podobě
palačinek, koblížků, dortíků,
zmrzliny, domácích nanuků
a jiných lákadel. To vše můžete zapít vychlazeným pivem,
úžasným vínem, domácí limonádou, výběrovou kávou…
nebo jen tak posedět na baru
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Uplynul jeden rok od požehnání
základního kamene Mariánského sloupu. V tento den, 15. srpna, který je významným dnem
– dnem Nanebevzetí panny Marie uspořádal Spolek Mariánský
minipouť, která se uskutečnila
v místě základního kamene
sloupu. Desítky občanů města,
ale především z řad návštěvníků a lázeňských hostů kvitovalo
snahu spolku o obnovení tradice. Slavnostní atmosféra byla
umocněna krásným pěveckým
vystoupením Aničky Gálisové.
Členkami spolku bylo připraveno tradiční pouťové občerstvení a následovala společná pouť
k Mariinu prameni – prvopočátku existence města.

Členové
spolku
děkují
MUDr. Pavlu Knárovi za poutavý
a odborný výklad k prohlídce,
také otci Řehořovi Pavlovi Urbanovi za slova duchovního. Spolek
poděkoval městu Mariánské
Lázně za podporu spolkové
činnosti, místostarosta Zdeněk
Král (ODS) popřál spolku úspěch
v dokončení tohoto projektu.
Spolek Mariánský, z.s.
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Prodej vstupenek od 29.8.2022 v recepci hotelu Krakonoš

Vstupné: 250,- Kč/ osoba.

ředitel hotelu

Ing. Jiří Richter

Dámy a pánové,
srdečně Vás zveme ve čtvrtek 15.9. 2022 od 19,30 hodin,
na besedu s panem Jiřím Kolbabou českým cestovatelem,
která se uskuteční v kongresovém sále hotelu Krakonoš.

Jiří Kolbaba je český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech
šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. Popularizátor poznávání cizích kultur a ochrany fauny a flóry.
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ELEKTRICKÁ DOPRAVA 120 LET
Trolejbusová
doprava
se
po roce 1952 rozvíjela. Zvětšoval se park trolejbusů, rostl
turistický ruch, rostl počet
obyvatel. Roku 1972 přibyla
linka 2 (Úšovice – Lesní pramen), 1974 k Antoníčkovu prameni. Také linka 3 do Úšovic
přes Gottwaldovo (dnes Goethovo) náměstí. 1981 linka 4,

5 na Panská Pole, 1984 linka
6 do Hleďsebe (předtím autobusová). Linka 7 byla původně
koncipována jako okružní pro
dny slabého provozu. Dnes jsou
některé linky neprovozované,
číslování nebylo posunuto.

ZÁŘÍ

Václav  Kohout

15:00

17:00

19:30

2. 9.

After: Pouto

Sirotek: První oběť

3. 9.

After: Pouto

Sirotek: První oběť

DATUM

(pokud není uvedeno jinak)

(pokud není uvedeno jinak)

1. 9.

Mimoni 2: Padouch přichází Top Gun: Maverick (česky)

4. 9.
5. 9.
6. 9.

Střídavka

Minamata

7. 9.

Jan Koller:
Příběh obyčejného kluka

Minamata

8. 9.

After: Pouto

Jan Žižka

9. 9.

After: Pouto

Jan Žižka

Jan Žižka

Jan Žižka

Jan Žižka

Top Gun: Maverick (titulky)

13. 9.

Jan Žižka

Top Gun: Maverick (česky)

14. 9.

Jan Žižka

Já jsem Zlatan

15. 9.

Vstupenka do ráje

Jan Žižka

16. 9.

Vstupenka do ráje

Jan Žižka

Jan Žižka

Vstupenka do ráje

Jan Žižka

Slovo

20. 9.

Slovo

Vstupenka do ráje

21. 9.

Slovo

Jan Žižka

22. 9.

Indián

BANGER

23. 9.

Indián

BANGER

10. 9. 14:30 DC liga supermazlíčků
11. 9.

Čilý ruch kolem 1975 před V té době silná autobusová doČedokem (u hotelu Excelsior) prava do okolí (např. pravidelná
na Odborářů (dnes Hlavní). linka na Nimrod).
Tehdy Hlavní byla obousměrná.

Princezna rebelka

12. 9.

17. 9.

Princezna rebelka

18. 9. Mimoni 2: Padouch přichází
19. 9.

To není zatoulaný trolejbus
v lesích. Trolejbus 24 (linka 2)
na smyčce u Lesního pramene
v zimě 1984. Smyčka vybudova-

ná v roce 1952 používaná až později (1972) pro linku 2. Po přeměně Hlavní na jednosměrnou
ztratila využití, poté snesena.

24. 9.

16:00 AVATAR 3D

Jan Žižka

25. 9.

16:00 AVATAR 2D

Indián

26. 9.
27. 9.

BANGER

Indián

28. 9.

Jan Žižka

Moonage Daydream
(David Bowie)

29. 9.

Buko

Úsměv

Buko

Úsměv

17:00

19:30

30. 9.
DATUM

9/2022

Původní zastávka před nádražím. Trolejbusy nejprve najížděly smyčkou z Husovy ulice (odklonem přes Nákladní, linka 1).

Trolejbus 36 má městské barvy.
Později byla smyčka u nádraží,
ještě později na Panských Polích
( linka 1 nahrazena linkou 4 a 5).

15:00

(pokud není uvedeno jinak)

2D

(pokud není uvedeno jinak)

AVATAR - OBNOVENÁ PREMIÉRA - 3D / 2D

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

22

změna programu vyhrazena!

www.zso.cz

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

před koncertem se koná „Setkání s umělci“ v 18.30 hodin v sále domu Casino

soprán ● Barbora Perná
dirigent ● Radek Baborák

Giovanni Gabrielli: Canzona, Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35
Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate Jubilate — moteto pro soprán a orchestr KV 165
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ op. 95

ABONENTNÍ KONCERT – ABO 1

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

„S HVĚZDAMI NAD HLAVOU“

pátek 30. září 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

● Václava Hudečka doprovodí komorní orchestr ZSO
dirigent ● Radek Baborák

Slavnostní večer s hudbou a mluveným slovem k životnímu jubileu českého houslového virtuóza Václava Hudečka.
V křesle pro hosta vedle jubilanta zasedne spisovatelka a herečka, paní Eva Hudečková.

SVATÝ VÁCLAV S VÁCLAVEM HUDEČKEM A EVOU HUDEČKOVOU

středa 28. září 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

Jiří Družecký, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart
● Dechová harmonie ZSO Mariánské Lázně

klasika se sklenkou sektu

MARIENBADER GESPRÄCHE

pátek 23. září 2022 – Společenský dům Casino – 20.00 hodin

soprán ● Eva Štruplová

to nejlepší z díla J. Strausse, ale také C. Zellera, J. Offenbacha, F. Lehára

VIVAT STRAUSS

pátek 16. září 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

před koncertem se koná „Setkání s umělci“ v 18.30 hodin v sále domu Casino

housle ● Milan Al-Ashhab
dirigent ● Radek Baborák

Bedřich Smetana: Z českých luhů a hájů - symfonická báseň z cyklu Má Vlast
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert č. 5 pro housle a orchestr A dur KV 219
Igor Stravinskij: Pták ohnivák - suita z baletu

ABONENTNÍ KONCERT - ABO PROLOG

ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZÓNY

„S HVĚZDAMI NAD HLAVOU“

pátek 9. září 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

ZÁŘÍ 2022

PŘEHLED KONCERTŮ
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POZVÁNKA Z HROZNATOVY
AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
na
ZÁŘÍ 2022 ve složení Magdalena Malá –
DIECÉZNÍ POUŤ
Tradiční
diecézní
pouť
do Kláštera Teplá proběhne
10. září. Začne v 9:45 u kříže
na nádvoří kláštera a bude pokračovat přes celý den připravenými programy. Dopoledne
program pro děti a katecheze,
odpoledne přednáška teologa
Pavla Hoška, Křížová cesta, program pro rodiče, divadlo pro
děti. Pouť bude zakončena slavením eucharistie od 14:30.
Podrobnosti na: Diecézní pouť
do kláštera Teplá 2022 – Diecéze plzeňská (bip.cz)
KONCERT
V  sobotu 17. září od 19:00
hodin vystoupí v Modrém sále
kláštera komorní soubor ENSEMBLE FIORELLO, který se
zabývá interpretací staré hudby na dobové nástroje. Vystoupí

EXKURZE
Návštěvníkům nabízíme speciální exkurze, a to v úterý
až sobotu od 10:00 do 17:00
hodin a v neděli 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 100Kč, dospělí
150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“ –
speciální exkurze do podzemí
kláštera.
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os .

housle, Jana Vavřínková – viola,
Helena Matyášová – violoncello.
Koncert nese název "Zastaveníčko s hudbou vídeňského
empíru" a zazní zde smyčcová
tria J. Haydna, L. van Beethovena, J. N. Hummela a W. A. Mozarta v provedení na klasicistní
nástroje. Vstupné 250 Kč.

GRAFICKÁ DÍLNA
V  sobotu 17. září od 10:00
do 14:00 proběhne ve výtvarných dílnách Hroznatovy akademie Grafická dílna – volná
tvorba. K dispozici budete mít
materiál pro hlubotiskové techniky lept, suchá jehla, akvatinta.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Sraz na recepci Hroznatovy
akademie. Cena 450 Kč/os. (materiál v ceně). Rezervace nutná.

Monika Matějková

Škola

Úspěch Mariánskolázeňské
štafety na mistroství
ČR v MTBO
Na konci června během Českého poháru MTBO v České Kanadě se jelo mistroství ČR oddílových štafet dorostu. Problémem
ovšem je, že ve většině oddílů
(mimo TESLY Brno, GIGANTu,
MLOKu Mar. Lázně) nejsou tři
závodníci MTBO, a tak může
jeden závodník z cizího oddílu
hostovat.
Trenér MTBO sekce při MLOKu
(Marek Petruš) „viděl“ částečnou
naději na zisk medaile, ale komplikovala mu to neúčast Pepy Beneše,
který byl s rodiči v Alpách. Sháněl
tedy náhradu na hostování a začaly „trenérské šachy“. Původně
dohodnutý David Maier z Liberce
dal přednost silnému GIGANTu,
kterému odpadl zraněný Eduart
Toloch. Dohodl se však s Jakubem
Ticháčkem z Jičína, který letos ne-

Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme
telefonickou rezervaci na tel.
353394463 nebo e-mailu
info@klastertepla.cz. Vstupenky zakoupíte na recepci
Hroznatovy akademie (budova s průjezdem 50 m vpravo
od klášterního kostela).
V otevírací době lze navštívit
také sklepy pod prelaturou, kde
bez průvodce můžete zhlédnout výstavu archeologických
nálezů. Jednotné vstupné 50
Kč/os.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.
klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK NA VŠECHNY AKCE: recepce Hroznatovy
akademie,
tel.
353394463 (kvůli zvláštní poruše telefonu volejte,
prosím, dvakrát za sebou)
e-mail: info@klastertepla.cz.

jel žádný závod MTBO, ale věděl
o něm z loňska, že je to výborný
závodník.
Přesto většina trenérů a závodníků předpokládala, že si medaile rozdělí TESLA Brno, GIGANT
a SPORTICUS posílený vynikajícím Maxmiliánem Webrem
ze Smržovky. I tak předpovídal
Marek Petruš „přelévání pořadí“
po každém úseku štafety. A závod mu dal za pravdu.
Na prvním úseku se sešlo 5
kvalitních „bikerů“, kteří dojeli
do cíle v rozmezí 5 minut v pořadí Radek Lesage (SPORTICUS), Lukáš Tůma (Vrchlabí),
David Meier (GIGANT), Matteo
La Carbonara (TESLA) a Ondra
Petruš (MLOK).
Na druhém úseku se do vedení
dostal Matyáš Folprecht z TES-

LY pronásledován Maxmiliánem Webrem (SPORTICUS)
a s deseti minutovým odstupem se na třetí místo se prodral Míra Kváč (MLOK), když
předjel slabší závodnici z Vrchlabí a špatně jedoucího Adama
Linharta z GIGANTu, na kterého najel dvě minuty.
Třetí úsek sliboval pro Mariánskolázeňské drama. Získá medaili, či nezíská?! Dvě
minuty náskoku na nejlepšího závodníka MTBO v ČR
Tomáše Zrníka z GIGANTu
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bylo málo, ale bude stačit
mladému Víťovi Ouhrabkovi
ze SPORTICUSu náskok 10
minut? Nestačilo!!! Víťa neunesl „tíhu okamžiku“ a byl
předjet „námi draftovaným“
Jakubem Ticháčkem, který
jel výborně a odsunul SPORTICUS na 4. místo se ztrátou
skoro 8 minut na MLOKy.
Marek Petruš
ZŠ Jih Mariánské Lázně
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MILÉ VZPOMÍNKY NA KONEC
ŠKOLNÍHO ROKU
Děti z mateřské školy na Hlavní třídě v Mariánských Lázních
i jejich rodiče, prarodiče a paní
učitelky rádi vzpomínají na celoškolní zahradní slavnost.
Hlavním programem bylo PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ, pro které
končí bezstarostné období života naplněné hrou, zábavou
a prožitkovým učením. Originální choreografie pasování
byla ve stylu POMÁDY. Atmosféru 90. let vytvořila hudba,
stylové oblečení, ale i účesy.
Závěr slavnostních okamžiků
patřil společným písničkám
na rozloučenou. Na slavnostně vyzdobené zahradě školy si
děti užily malování na obličej,
točenou zmrzlinu, bohatě prostřené tabule s občerstvením

13. Mezinárodní klavírní
soutěž F. Chopina v roce 2022
Letos byla soutěž mimo
dvouletý cyklus, pro obtížnost přípravy laureátů
v důsledku covidových
skutečností a opatření se
nepřihlásilo mnoho studentů.
Přesto byla kvalita soutěžících, zvláště mezi
Čechy dobrá. Ve starší
kategorii to byli cizinci,
dokonce i z mimoevropských zemí.
V 1. kategorii jsme měli
dvě vítězky – Jarešovou
Elenu z Konzervatoře
v Bratislavě a Konečnou Anežku z Konzervatoře evangelické akademie Olomouc, které
měly stejný počet bodů.
Na druhém místě se
umístila Skalková Klára
a Šamko Erik.
V 2. kategorii starších
uchazečů byly vytvořeny tři kola. Poslední kolo
se uskutečnilo v divadle před obecenstvem.
Laureáty doprovodil Západočeský symfonický
orchestr s dirigentem
Martinem
Peschíkem.

a samozřejmě diskotéku.
V září se mohou děti v naší MŠ
těšit na nové kamarády. V průběhu školního roku pak na tradiční akce školy. Výlety, společné prožívání svátečních chvil,
setkávání rodin na výtvarných
dílnách při společném tvoření
a předškoláky oblíbená Tenisová školička.
Na děti čekají nově upravené
prostory, pestrá nabídka her
a činností, příjemné prostředí,
partnerský přístup zkušených
pedagogů, kteří berou ohled
na individuální potřeby dětí.
Bližší informace na: www.
mshlavni.cz
Lenka Vránová

Doplňovací talentové
zkoušky do ZUŠ Fryderyka
Chopina
Jako každý rok i letos bude pokračovat zápis nových žáků
do všech oborů ZUŠ F. Chopina
také po prázdninách. Doplňovací talentové zkoušky proběhnou
ve dnech od 5. do 7. září:
Obor hudební – instrumentální a pěvecká výuka (od 5 let),
soubory a orchestry
5.–7. 9., 14–18:00 hod.,
v učebně č. 307.
Obor výtvarný – výtvarné
techniky (od 5 let), keramika
(od 7 let), multimediální tvorba
(od 9 let)
5.–7. 9., 14–18:00 hod.,
v učebně č. 401.

Obor taneční – tanečně pohybová průprava, taneční soubory
(od 5 let)
6. a 7. 9., 14–18:00 hod., v tanečním sále.
Obor literárně-dramatický zkoušky divadelní průprava, slovesná
a literární tvorba (9–10 let)
7. 9., 14:00–16:00 hod.,
v učebně č. 301.
Ke zkoušce je možné se přihlásit pouze elektronicky
na www.izus.cz . Bližší informace na www.zus-ml.cz, tel.
733198 615 nebo v kanceláři
ZUŠ v Lužické ulici 412.

Soutěžící si mohli si vybrat, který Chopinův
koncert budou hrát, zda
č.2 f moll op.21 nebo č.1 e
moll op. 11. Úroveň byla
vysoká, protože laureáti
poctivě cvičili. Na prvním místě se umístila
Japonka NamikawaTsuzumi, na druhém místě
KaraaliogluLal z Turecka a na třetím místě se
umístil Ukrajinec Koval
Bohdan, který studuje na Akademii umění
v Banské Bystrici.
Porota byla sestavena
z významných pianistů: MgA. Martin Kasík,
Mgr. Helena Suchárová-Weiser, Mgr.art.MarcelŠtefko, Art.D., a předseda poroty prof. Ivan Klánský.
Pro příští roky očekáváme
větší počet uchazečů, říká
prof. Ivan Klánský a dodává: „Stále doznívají problémy v cestování, následky
covidu a starosti, které se
k tomu váží.“

Snímek: J. Pužeje z koncertu laureátů 11. 8. 2022
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Zaznamenala:
R. Knedlíková
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3. místo v republikovém finále
pro účetní tým z Gymnázia
a obchodní akademie
Na Mendelově univerzitě v Brně
se dne 21. června 2022 odehrálo
republikové finále soutěže účetních týmů Zaúčtuj To!
Do něj se probojoval také účetní tým ze třídy 3.OA Gymnázia
a obchodní akademie Mariánské
Lázně ve složení Lucie Bartáková, Krystyna Samek a Anna-Marie Kubíčková, když 14 dní před
tím vyhrál jedno ze semifinálových kol v Praze.
Soutěže se zúčastnilo celkem
12 nejlepších týmů ze středních
škol z celé republiky. Své znalosti
předvedly například týmy z Ostravy, Prahy a samotného Brna.
Nechyběly ani zajímavé přednášky pro studenty a vyučující.
K dispozici bylo i občerstvení
a fotostánek, kde mohli soutěžící

Svobodovou, která bude
od září učit 1. tř., a pí. uč.
představila i novou pí. as.
Malúškovou. Všem poděkovala přítomná pí. ředitelka, dále se byly podívat
i pí. vychovatelky. Ovšem
největší zásluhu má pí. uč.
Mgr.
Zdenka
Hurtová
na celé organizaci.

získat památku na tento napínavý den.
Účetní tým z Mariánských Lázní
prokázal výborné znalosti jak
při zaúčtování účetních případů
z případové studie, tak znalosti
teoretické ve znalostní soutěži
Riskuj. Skvělá souhra děvčat,
pevné nervy, pohotovost a dobrá taktika přispěly k tomu, že si
v náročné konkurenci tým z obchodní akademie v Mariánských
Lázních vybojoval krásné 3. místo. Neobešlo by se to ovšem bez
pilné přípravy a trpělivosti paní
učitelky Gaszczykové.

V předsálí bylo připraveno
chutné pohoštění.
Děkujeme a doufáme, že
i letošní školní rok bude už
v této 3.C zase plný nápadů.
Dvě babičky Hana Baloghová
a Hana Knížáková

Ing. Jana Gaszczyková
vyučující odborných
předmětů
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Cyklotoulky zavítaly
do Mariánských Lázní
Populární Cyklotoulky natáčely
v Mariánských Lázních a tento
díl bude v květnu 2023 odvysílanou pozvánkou na novou
sezónu. Trasy po městě a jeho
okolí včetně zastavení na turisticky zajímavých místech představí Standa Bartůšek, který si
Mariánky projel již na jaře 2022
na běžkách. Popularita pořadu
je bez přehánění ohromná. Na-

Cesta paní ŽÍŽALY skončila
na FERDINANDCE
Ano, žáci 2.C ze školy Jih
opět překvapili a tentokrát
připravili pro rodiče a další
na závěr školního roku tento
muzikál do sálku Ferdinandova pramene 28. 6. 2022.
Děvčata nejprve sama zatančila s deštníky a pak i společně s chlapci předvedla
velmi zdařilý roken-roll při

pěkném barevném osvětlení. Chlapci pak předvedli
hru na hudební nástroje.
Na závěr přišlo několik
členů Školního parlamentu
a hlavní postava Král lesa
pasoval postupně všechny
do řad Skřítků s medailí.
Proběhlo zároveň i rozloučení s pí. asistentkou
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táčecí tým byl cyklisty i turisty
zdraven, zastavován a chválen,
a o to radostněji se jim pracovalo. Všem děkujeme za podporu,
a než bude video k dispozici, využijte tipy na webu Cyklotoulek
(www.cyklotoulky.cz).
Ing. Jana Palacká
Odbor rozvoje, lázeňství
a cestovního ruchu
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Mistrovství republiky
mládeže a Pohár
Mariánských Lázní spojený
s Pohárem Velké Hleďsebe
modeláři
Ve dnech 24.–25. 6. 2022 se v sále
kulturního domu ve Velké Hleďsebi konalo mistrovství republiky mládeže a soutěž Pohárů Mar.
Lázní a Velké Hleďsebe.
Již v pátek členové klubu a další
přítomní vše připravili pro obě
soutěže. Jenom na MR mládeže
se přihlásilo čtyřicet modelářů
s více jak sedmdesáti modely.
Na soutěže Pohárů se přihlásilo padesát mladých modelářů
a sedmdesát seniorů. Modelů se
objevilo na výstavních plochách
kolem čtyř set kousků. K vidění
byly modely všech modelářských
kategorií.
Na MR byli nominováni rozhodčí
svazem SMČR, účastnilo se jich
15 a obsáhli všechny kategorie
vyhlášené v rámci soutěže. V
průběhu bodování kategorií byly
v přiléhajících prostorách rozjety
akce pro zúčastněné modeláře
a veřejnost. Mladí modeláři si vyzkoušeli pilotovat různé typy letadel na simulátorech. Venkovní
prostory byly využity prodejními
stánky, a to jak s modelářským
zbožím, tak s různými pochutinami. Po vyhodnocení soutěže
Pohárů se v 15:00 rozběhlo vyhlašování vítězů.
Mladí dostávali diplom a modely
k daným kategoriím. Senioři pak
diplom a pohárek s logem soutěže. V kategorii speciálních cen
bylo vyhlášeno třicet dva vítězů.
V 17:00 bylo zahájeno vyhlašová-

ORIENTAČNÍ BĚH.
SKLENÁŘ DOBĚHL DVAKRÁT
DRUHÝ NA JIHU ČECH
Za enormních veder se
v polovině červa konalo
u jihočeské Číměře na Jindřichohradecku dvojkolo
žebříčku B Čechy v orientačním běhu, které navštívilo 1200 závodníků,
včetně tuctu borců z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Pít před závodem, pít
během závodu na všech
občerstvovačkách, které
byly v lese k dispozici,
a pít v cíli, to byl hlavní
úkol dne, pokud někdo
nechtěl zkolabovat.
Sobotní klasická trať se
na rozdíl od mnoha předchozích akcí odehrála
sice v kopcovitém terénu,
ale zato průběžnost lesa
byla vcelku dobrá a dost
se daly využívat cesty.
Nedělní závod na krátké trati, kdy teploty vystoupaly na 35 stupňů,
byl naštěstí časově krátký. Běhalo se ve středně
prudkém svahu se třemi
lokálními vrcholy, kde se
nalézalo množství kamenů, skalek i skal. Tam to

ní mistrovství republiky.
Ceny věnovaly do soutěže firmy
EDUARD a firma SPECIÁL HOBBY, jejich kvalitní stavebnice nemalé hodnoty okouzlily všechny
zúčastněné. Děkujeme těmto již
tradičním sponzorům z celého
srdce. Nebýt těchto modelů, tak
kolem sedmdesáti modelářů by
nebylo uspokojivě poděleno.
Na MR dostávali mladí modeláři
ve věkových kategoriích mladší
žáci, starší žáci a kadeti medaile
(zlaté, stříbrné a bronzové), diplomy a již níže uvedené modely.
V soutěžích Pohárů byly uděleny
dvě nejlepší ceny, a to pohár ML
a pohár Velké Hleďsebe.
Ceny předala starostka Velké
Hleďsebe, paní Lampertová-Brožová, pohár Mar. Lázní získal pan
Jan Merhaut s modelem formule
Wolf a pohár VH pak získal pan
Karel Šutt s diorámou.
Jinak děkujeme všem zúčastněným a zastupitelstvu Velké Hleďsebe za pronajaté prostory. Jako
další si zaslouží poděkování město Mar. Lázně za dotaci na soutěž
a další sponzoři: Dr. Petr Hůrka,
firma APOSTAV, s. r. o., Zelenina
Pláničková Jana a další, bez jejichž
pomoci by se akce takového rozsahu nedala uskutečnit. Poděkování též patří všem členům KPM
Mar. Lázně.
Díky, díky a příště zase.

bylo orientačně nejzajímavější.
Po oba dny se výsledkově dařilo veteránům Janu
Sklenářovi v kat. H80 (2.
a 2.) a Josefu Milotovi
v H60 (5. a 3.).
V
neděli
proklouzl
na stupně vítězů také Nikolas Placek třetím místem v H10C, kterého o jisté sobotní stupně vítězů
připravila fatální téměř
desetiminutová
chyba,
takže skončil šestý.
Velmi dobře zaběhl v sobotu Samuel Janoch, jenž
mezi 42 dorostenci v kategorii H18B obsadil pátou příčku.
Ostatní lázeňští běžci zaznamenali v lepším případě místa ve druhé desítce výsledkové listiny.
Josef Milota

Michal Kaplan

Nedělní stupně vítězů v kategorii H10. Zleva Sláma (Kamenice), Zakouřil (Turnov)
a Nikolas Placek

26

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • září 2022
sport

Pošesté Eliška Krupnová
V pátek 17. června 2022 byla
v hotelu Bellvedere v Praze
vyhlášena nejlepší česká florbalistka sezóny 2021. Pošesté
stála na stupni nejvyšším Eliška
Krupnová – rodačka z Mariánských Lázní a čestná občanka
města.
Eliška s florbalem začínala
v mládežnických týmech v Mariánských Lázních, tady působila do roku 2010. Od sezóny
2009/10 hostovala v Extralize
žen v týmu Herbadent Tigers
SJM, do kterého následující rok
přestoupila. V roce 2015 přestoupila do švédského týmu
Pixbo Wallenstam IBK, kde

se později stala kapitánkou
týmu. S Pixbo vyhrála v sezóně
2015/16 švédskou ligu a pohár
mistrů a v sezónách 2020/21
a 2021/22 titul vicemistra. V sezóně 2021/22 hattrickem v rozhodujícím semifinálovém zápase pomohla k postupu Pixba
do superfinále. V roce 2021 byla
vyhlášena nejlepší florbalistkou
světa.
Je málo sportovců, kteří po tak
dlouhou dobu jsou nejlepší
ve své sportovní disciplíně.
Blahopřejeme a věříme v další
úspěšné sezóny.
Ing. Václav Šimsa a přátelé

svahy rozdělené potokem Huntava, povedlo se staviteli přichystat i tak zajímavé tratě.
Sklenář pokračoval ve stříbrné
jízdě, když ho od prvního místa dělilo tentokrát jen dvanáct
sekund. Milota si v polovině
závodu prodloužil čas v lese
o čtyři zbytečné minuty při dohledávce ve svahu, což stačilo
jen na šesté místo. Bez té chyby
by to byl zřejmě bronz, na kdyby
se ale nehraje.
Víkendové veteránské mistrovství zakončila krátká trať s doběhem na témže místě jako v sobotu. Běhalo se v protilehlém
svahu naproti cíli, kde se v krátkých postupech „vyzobala“
ta nejzajímavější místa.
Sklenář prodloužil sérii druhých míst o další zářez, i když ho
od prvního dělilo devět minut.
Ostatní soupeři ale chybovali
o dost více. Jeho oddílový kolega

Milota se dopustil čtyř menších
chybek, které mu v součtu vynesly něco kolem čtyř minut.
Byla z toho nepopulární bramborová medaile v konkurenci tří
desítek závodníků.

Předposlední červnovou středu se v Mariánských Lázních
konal již potřetí v řadě T-Mobile Olympijský běh. Tentokrát se závodníci ze stadionu
Viktoria, kde to byla spíše
parková záležitost, přesunuli
na klasickou orientační trať
do lesa v okolí areálu Kamzík.
Na výběr bylo pět tratí, které
připravil dorostenec Jan Pivec
pod dohledem zkušeného Jana
Michalce.
Jde o dost složitý terén s hustníky, kameny, melioračními
rýhami a podrostem v nejvyšší fázi vegetace, který dokážou
ocenit zkušení orienťáci. Začátečníci si v lese pobyli delší
čas, aby mapě přišli na kloub.
Všichni byli ale nakonec spokojeni.
Obdiv si zaslouží Václava Molcarová, která na své trase pobyla téměř 3 hodiny, a přesto
do cíle dorazila spokojená, že
našla všechny kontroly. Nakonec i na ni čekala medaile
a cena za třetí místo v katego-

rii.
Výsledky:
Dospělí pokročilí, 4,3 km,
kat. D – 1. M. Bartošová, 2.
Kožíšková, 3. Molcarová, kat.
H – 1. S. Janoch, 2. P. Placek, 3.
M. Beneš
Dospělí začátečníci, 5,1 km
po cestách, kat. D – 1. J. Suchánková, 2. J. Hrdinková,
3. T. Lukášová, kat. H – 1. J. Duchek, 2. J. Norek, ostatní
diskv.
Děti starší 3,2 km, kat. D
– 1. N. Hermannová, kat. H
– 1. O. Herman, 2. T. Placek,
3. Mir. Kváč
Děti mladší, 2,1 km, kat. D
– 1. A. Nykodymová, 2. L. Fišáková, 3. L. Prinzvoá, kat. H
– 1. N. Placek, 2. T. Podzimek,
3. Š. Klier
Děti začátečníci, 2,8 km
po fáborkách, kat. D – 1. L.
Povišerová, 2. A. Povišerová, 3. L. Pivcová, kat. H – 1. D.
Kletečka, 2. M. Klier

Josef Milota

Foto: Jaroslav Jirásek
Josef Milota a Jan Sklenář (zleva)

OLYMPIJSKÝ BĚH
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

OB 4 – SKLENÁŘ BYL
NA MORAVĚ TŘIKRÁT STŘÍBRNÝ
Veteránská mistrovství České
republiky navštěvují členové
Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK pravidelně už
skoro tři desetiletí a málokdy
se z nich vracejí bez umístění
na stupních vítězů. Trojzávod,
který v předposledním červnovém víkendu uspořádal oddíl ze
Šternberku, to potvrdil.
„Mloci“ dorazili na Moravu sice
jen ve dvoučlenné sestavě, ale
i tak vyběhli čtyři medailové
posty. Prim hrál doyen lázeňského oddílu Jan Sklenář.
V pátečním podvečeru se nejprve konal sprint v centrální části
Litovele. Postupy sice nabízely
většinou jen jednu volbu, tu ale

musel závodník odhalit ihned
a co nejrychleji ji realizovat.
Sklenář i přes minutovou chybu
na první kontrole a také díky
diskvalifikaci favorita Havlíka
z Jičína obsadil nakonec krásné
druhé místo v kategorii H80.
Na zlato mu chyběly pouhé dvě
sekundy.
Josef Milota (kat. H60) běžel téměř bezchybně, nicméně dvě tři
drobná zaváhání mu umožnila
obsadit pouze bronzovou příčku. Na vítěze ztratil 33 sekund.
Sobotní klasická trať se odehrála kousek pod Horním Městem
jihozápadně od Rýmařova. Byť
závodní prostor představovaly
v podstatě jen dva protilehlé
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Nakonec z obvyklých 40 kilometrů zůstalo jen 28, což
přivítali ti, kterým kolo příliš
nevoní. Také v běžecké části
museli pořadatelé z mariánskolázeňského vodáckého oddílu neplánovaně zasáhnout.
V místech, kde se kácelo, bylo
nutné motorovou pilou odstranit větve, které zasahovaly do trati.
Co nedoznalo změny, bylo
plavání. Sedmnáctiletý Lukáš
Hamata z Triatletu Karlovy
Vary jako jediný pokořil hranici sedmi minut na 500 metrů dlouhé trati, a položil tak
základ k celkovému vítězství.
Jeho čas v cíli měl hodnotu
1 hod., 12 min. a 24 s. Další
medailová místa v kategorii
mužů do 40 let obsadili Jiří
Svoboda z CK Team Bike Březová (1:13:12) a Tomáš Soukup z LK Jasan Aš (1:13:23).
Kategorii mužů nad 40 let
ovládl druhý v absolutním pořadí Filip Eberl z Kilpi Kome
Klubu Kraslice (1:12:56).
Na stupně vítězů ho doprovo-

Foto: archiv oddílu, všichni účastníci

Karel Hrnčiřík mistrem Evropy
V italském Rimini se na přelomu června a července uskutečnilo 14. Mistrovství Evropy
veteránů ve stolním tenisu.
Česká republika získala v konkurenci 3.000 hráčů dvě zlaté
medaile. Jednu z nich vybojoval ve čtyřhře Karel Hrnčiřík
v kategorii 75–79 let. Se svým
spoluhráčem Ludovítem Valárikem (Slovensko) postupně
vyřadili pět párů a ve finále
porazili zástupce Německa
3:1.
Rodák z Mariánských Lázní
Karel Hrnčiřík, který v únoru oslavil 76. narozeniny, se
pravidelně zúčastňuje evropských a světových šampionátů
již více jak dvacet let. Medaili
ale získal poprvé. Navázal tak
na úspěch svého syna Jana,
který vybojoval bronzovou

medaili na mistrovství světa
v Las Vegas v roce 2018 v kategorii dvouhra 40–44 let.
Karel Hrnčiřík, který celou
svoji kariéru oblékal dres Mariánských Lázní, je aktivní stále a nyní hraje krajskou divizi
ve Velké Hleďsebi, kam se oddíl
před několika lety přesunul.

39. ročník triatlonu Železný
dědek – Memoriál Míry a Ládi
Toušových, jenž se odehrál
na koupališti Lido v Hamrníkách u Mariánských Lázní
a který navštívilo 45 borců, měl několik odlišností
od předchozích ročníků.
Smutnou událostí bylo, že
zakladatel tohoto triatlonu,
dlouholetý organizátor a v po-

sledních ročnících čestný
startér Ivan Kubát odešel 25.
května ve věku 87 let do sportovního nebe. Na jeho počest
se při rozpravě nedržela minuta ticha, nýbrž se vzpomnělo minutovým potleskem.
Logistickým problémem bylo
vytyčit trasu cyklistické části,
v oblasti se totiž na několika
místech opravovaly mosty.

Jan Hrnčiřík

dili Zdeněk Chudáček z plzeňského 321 Start (1:13:32) a Jiří
Matějka z Profisport Karlovy
Vary (1:15:47).
Mezi ženami hrála prim třináctá v celkovém pořadí Jana
Richter z německého Plavna
(1:20:08). Ta se nechala slyšet,
že prý příště přiveze i několik
dalších startujících. Tolik se
jí závod a jeho skoro rodinná
atmosféra líbily. Za ní se umístily Klára Vaňková (1:27:00)
a Milada Soukupová (1:27:23,
obě LK Jasan Aš).
Cen bylo hodně, a tak byli
odměněni tři muži do 40 let,
osm mužů nad 40 let, všechny
ženy a všichni závodníci z Mariánských Lázní a blízkého
okolí. Mezi těmi byl nejrychlejší sedmnáctý Sergio Bezik
z Hamrníků (1:24:30). Nejvíce účastí mají již dlouho Pavel Tuháček z Hamrníků (39.,
1:49:24) a Vladimír Janeček
z Drmoulu (41., 1:51:48).
Josef Milota

TRIATLON – ŽELEZNÉHO DĚDKA
VYHRÁL LUKÁŠ HAMATA
Medaile z mistroství ČR MTBO
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Individuálními
stříbrnými úspěchy z mistroství ČR
MTBO v Mass startu se můžou
pochlubit Míra Kváč (kategorie M14) a Ondra Petruš (kategorie M17) z Mariánskolázeňského klubu MLOK. Závod
se konal během Pětidenních
závodů na začátku prázdnin

v blízkosti Svatého kopečku
u Olomouce. Mladí bikeři tam
vystřídali kolegy běžce z Karlovarského kraje, kterým se
moc nevedlo. Bikerům se ale
vedlo náramně!!! A narozdíl
od běžců zažili na Olomoucku
i průtrže mračen a s tím spojené “cyklistické bahenní lázně“.
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Na závodech zařazených
do série Young Gung serie se
Míra setkal se soupeřem z Litvy a Ondra se soupeři z Itálie,
Polska, Litvy a kompletním
reprezentačním týmem Francie připravujícím se na mistroství světa MTBO ve Švédsku. Oba Mariánskolázeňští
reprezentanti patřili mezi tři

Turnaj proběhnul na špičkové úrovni a ihned po jeho
ukončení bylo pořádajícímu
klubu přislíbeno jeho pořádání na další 4 roky, to je pro
naše město výborná zpráva.

nejlepší Čechy, a hlavně díky
Mírovi, byl skoro každý den
člen MLOKu na stupních vítězů. V Ondrově kategorii to
měli patnáctiletí Češi trochu
těžší prosadit se proti starším
Francouzům.

Akce takového rozsahu by
samozřejmě nemohla proběhnout bez finanční a ma-

Marek Petruš
ZŠ Jih Mariánské Lázně

Než ale 8 nejlepších celků mohlo dorazit na finále
do Mariánských Lázní, musely se nejdříve utkat ve 4
kvalifikačních
skupinách,
které probíhaly v Rumunsku, Francii, Řecku a České
republice. Celkem se v těchto skupinách utkalo 27 týmů
z celé Evropy. Do evropského finále postoupily týmy
České republiky, Srbska,
Nizozemska, Španělska, Německa, Bulharska, Řecka
a Polska. Všechny týmy využily možnosti ubytování
v nově vybudovaném hotelu
Queens****, který je umístěn přímo u tenisových kurtů a který zajistil hráčům
vysoký standard poskytovaných služeb a stravování.

ritky turnaje, hráčky České
republiky, které úvodní den
jednoznačně přehrály polský
tým, a v úterý tedy mohly
nastoupit do semifinálového
utkání proti hráčkám Španělska. Náš tým, ve složení
Magdaléna Smekalová, Lucie
Urbanová a Tereza Valentová
společně se zkušeným kapitánem Davidem Škochem,
potvrdil roli favorita i v semifinále a ve středu nás čekalo finále proti 2. nasazenému
týmu turnaje – Srbsku. Finále nabídlo bitvu až do úplně
konce. Po úvodních dvouhrách byl stav 1:1 na zápasy,
a o vítězi turnaje tedy musela
rozhodnout čtyřhra. K naší
velké radosti v ní dominovali
hráčky České republiky, které obhájily titul mistryň Evropy a v září je čeká obhajoba
světového titulu.

Turnaji přihlíželo mnoho diváků a závěrečného ceremoniálu se zúčastnil i prezident
ČTS a zároveň prezident Tennis Europe, Ing. Ivo Kaderka, CSc., člen výboru Tennis
Europe Mirco Westphal,
Mgr. Miloslav Pelc, místostarosta Mariánských Lázní,
Turnaj nabídnul již od první- a Stanislav Česal, prezident
ho dne úžasné tenisové zážit- pořádajícího klubu TCF
ky . Nás zvláště potěšily favo- SCHICHT Mariánské Lázně.

Tomáš Marzy

SportMaria letos
i na bruslích a v bazénu

Junior Billie Jean King Cup
2022
Ve dnech 1.–3. 8. 2022 se
v areálu tenisového klubu
TCF SCHICHT Mariánské Lázně utkalo 8 nejlepších evropských dívčích týmů do 16 let
o titul mistryň Evropy a zároveň o účast na listopadovém Mistrovství světa, které
se bude konat 1.–6. listopadu
v turecké Antalyi, na akci Junior Billie Jean King Cup 2022.

teriální podpory. Dovolte
nám poděkovat partnerům
akce – město Mariánské Lázně, Karlovarský kraj, Nová
Karna, Veolia, Auto Červený,
Ensana, Euronova Group,
Mondelez, Magnesia a Trima.
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Druhý ročník akce s názvem
SportMaria proběhne v odpoledních hodinách dne 10.
září 2022 v okolí Tyršovy ulice. Základním smyslem akce
je rozšíření povědomí o mimoškolních aktivitách pro
děti a jejich rodiče. Největší
důraz je bezesporu kladen
na sportovní část. V porovnání se světem ve sportovních
výsledcích zaostáváme a bez
zvýšení úsilí v práci s mládeží se situace zlepší obtížně.
Pokud dokážeme nabídnout
širokou paletu volnočasových
možností, dojde k navýšení
členské základny klubů.
Na jednom místě ve stejný čas
se budou prezentovat místní
i regionální sportovní oddíly
a kluby. Individuálně může
být s dětmi (a rodiči) přímo
na místě rovnou podána přihláška. V minulém, zkušebním roce tak bylo možné vyzkoušet například parkour,
tanec, tenis, plavání, bikros,
volejbal, házenou, badminton,
hokej, fotbal, golf, judo, aikido, krasobruslení či atletiku,
letos se nabídka ještě rozšíří.
Pro zvýšení atraktivity pro
dětské návštěvníky spolupracujeme i s IZS – bude si možné
prohlédnout zevnitř i zvenčí
techniku záchranky, hasičů
a obou policií.
Ve spolupráci se Základní
uměleckou školou Frydery-

ka Chopina proběhne i řada
pódiových vystoupení, prezentovat se budou i umělecké
obory formou workshopů.
V areálu se budou prezentovat
i poskytovatelé zdravotních,
sociálních i jiných služeb.
K dispozici bude Tyršova ulice, Zimní stadion, Plavecký
bazén, tělocvičny a venkovní
hřiště.
Program je konzultován
s řediteli všech škol v rámci
ORP Mariánské Lázně a bude
představen co největšímu
počtu jednotlivých pedagogů
– jedině v součinnosti s nimi
dosáhneme vysokého počtu
dětí, a tím dojde i ke zkvalitnění života našich dětí.
Každý účastník dostane
po příchodu do areálu kartičku s vyznačenými sekcemi
a instruktáž. Po absolvování
sekcí budou děti odměněny
památeční medailí.
Pro návštěvu bazénu je nezbytné mít s sebou plavky
a ručník, brusle bude možné
vypůjčit v omezeném množství na Zimním stadionu.
Do hal nebude možno vstupovat ve venkovní obuvi
Celá akce je bezplatná, příchod do areálu od Kauflandu.
Pavel Knára,
koordinátor komunitního
plánování
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MTBO – MARIÁNSKOLÁZEŇŠTÍ WMOC – SKLENÁŘ DOBĚHL
BIKEŘI PŘIVEZLI Z KANADY BRONZ V ITÁLII DVACÁTÝ
Za velkého vedra se kopcích
České Kanady uskutečnilo 6. a 7.
kolo Českého poháru v orientaci na horských kolech (MTBO),
kterého se z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK
účastnilo 7 závodníků. V sobotu
dopoledne byla na programu
krátká trať (middle), v neděli potom klasická trať (long).
Nejlepších výsledků dosáhl v kategorii M17 už zkušený Ondřej
Petruš, který na middlu skončil
na 5. místě a na longu bral pomyslnou bramboru za 4. příčku.
Obdobně dopadl také Miroslav
Kváč v kategorii M14 (4. a 6.).
Orientační rodina Bartošových
přijela ve tříčlenné sestavě. Marie skončila v kategorii juniorek
W20 na 6. a 5. místě, Luděk byl
v kategorii veteránů M50 22.
a 21. a Vojtěch si velmi pochvaloval elitní kategorii mužů M21E,
kde skončil 33. a 29.
Svoje první zkušenosti sbíral
v kategorii M14 Jan Sasko. Oba
závody si velmi užil a pobyl
na trati pokaždé přes 120 minut.
Nevzdal se však. To se ale přihodilo trenérovi Marku Petrušovi,
jemuž při middlu klacek zlikvidoval přehazovačku, a jeho kolo se
tak stalo nefunkční.
Během víkendu se v sobotu odpoledne jelo navíc i Mistroství ČR
oddílových štafet. Trenér Petruš
viděl jakousi naději na zisk medaile v kategorii dorostu, ale situ-

Dovolená je doba vhodná k návštěvě teplých krajin, koupání
v moři, sportování, turistice
a odpočinku. To vše lze spojit
a výsledkem je veteránské Mistrovství světa v orientačním
běhu, které se konalo na jihu
Itálie v regionu Puglia na poloostrově Gargano.
Tam vyrazilo 2300 běžců z celého světa, mezi nimi i Jan Sklenář
a Josef Milota z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Jejich prvním startem byla kvalifikace sprintu v přímořském
městečku Peschici. První polovina závodu se běžela v pravoúhlé zástavbě, pak se přeběhlo
do křivolakých, někdy i jen metr
a půl širokých uliček, kde to bylo
opravdu náročné. A to se běhalo
na mapě v měřítku 1:3000. Sklenář i Milota postoupili do A finále, které se konalo 15 kilometrů
dál na jih ve Vieste. Opět se začínalo v rovných ulicích, byť se
spoustou schodů nahoru a dolů.
Následně se prošmejdila starobylá část města s turisty a doběh
byl na nábřeží. Sklenář obsadil
v kategorii H80 23. příčku, Milota doběhl bez větší mapové chyby na 39. místě v H60.
Trénink na lesní závody v národním parku Foresta Umbra, který
leží asi 800 m nad mořem, toho
moc nenabídl, tedy kromě zjištění, že se v celém lese řídce či
hustěji vyskytuje cesmína, což je
listnatý keř s protivně pichlavými listy.

aci mu komplikovala momentální
neúčast Josefa Beneše. Vzhledem
k tomu, že je při menším počtu
borců možné hostování, zkusil se
uplatnit jako manažer. Původně
dohodnutý Maier z Liberce však
dal přednost zlínskému GIGANTu. Petruš proto narychlo sehnal
Jakuba Ticháčka z Jičína, byť tento nejel letos ještě žádný závod
MTBO. Loni však předváděl dobré výkony.
Předpokládalo se, že si medaile rozdělí TESLA Brno, GIGANT
Zlín a SPORTICUS Čelákovice.
A průběh závodu, kdy se na předních místech přelévaly hlavě tyto
týmy, tomu dával za pravdu.
Z prvního úseku přijel O. Petruš
na pátém místě s pětiminutovou
ztrátou na prvního. Druhý v pořadí – Kváč – sice zajel trochu horší
čas, ale zato předjel několik slabších závodníků a z lesa přijel jako
třetí za SPORTICUSem, avšak jen
s nevelkým náskokem před čtvrtým GIGANTem. A začalo opravdové drama. Zlínský Zrník zajel
nejlepší čas dne a vytáhl GIGANT
na stříbrnou příčku, jen o málo
horší čas však zajel za Mariánky
hostující Ticháček, jenž vynikající jízdou odsoudil SPORTICUS
ke čtvtému místu a pomohl tak
Mariánskolázeňským k nečekané bronzové medaili. Vítězství
patřilo TESLE Brno.
Josef Milota

Bronzový mariánskolázeňský tým. Zleva Ondřej Petruš, Jakub Ticháček (Jičín),
Miroslav Kváč a trenér Marek Petruš, Foto: archiv oddílu

Následná kvalifikace ukázala
v plném světle náročnost terénu. Zvlněný les plný obrovských
závrtů s minimem cest, mezi
závrty pak ještě kopečky skalek,
které spolu s porostem znemožňovaly výhled do dálky, zkrátka
orientační dobrodružství, které
se nedá vyprávět, to se prostě
musí zažít.
Oba „mloci“ postoupili do finále A, byť Milota až z posledního
možného 27. místa, když na trati
vyrobil tři solidní záseky v součtu asi za 15 minut. Ve finále
middlu obsadil Sklenář stejně
jako v kvalifikaci solidní dvacáté
místo. Milota skončil na 71. místě a pro finále klasiky tím spadl
do béčka. Osudné se mu stalo
bloudění na 1., 5 a 7. kontrolu,
dohromady něco přes 20 ztrátových minut.
Po dni volna následovalo finále
klasiky, které se svým charakterem nelišilo od předchozího
dění. Unavený Sklenář nabízel
svůj start komukoliv, ale musel
si to nakonec odběhnout sám.
Doběhl 28. se ztrátou něco přes
tři čtvrtě hodiny. Milota bez motivace zkusil jít v pohodě bez
větší chyby. První problouděná
pětiminutovka ho však potkala
hned na druhé kontrole. Po další
takové minele pojal zbytek závodu jako mapovou vycházku a obsadil chvost béčkového finále.

Foto: archiv oddílu, Josef Milota a Jan Sklenář (zleva)
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OB – TRIO MLOKŮ USPĚLO
V TISU U BLATNA
Jediné domácí pětidenní
závody v orientačním se
za účasti 650 sportovců konaly začátkem srpna v Tisu
u Blatna. Kromě Čechů přivítali pořadatelé z oddílu
Praga Praha také spoustu
zahraničních běžců. Početné
výpravy přijely ze Slovenska, Německa, Maďarska,
Francie, Španělska nebo Japonska.
Mariánskolázeňský orientační klub MLOK reprezentovalo 15 závodníků, ale jenom tři měli odběhnutý plný
počet etap. A právě toto trio
se nakonec dokázalo prosadit mezi nejlepší v celkovém
hodnocení.
Ve zvlněném, až mírně kopcovitém terénu se běhá již
od roku 1991, kdy byly lesy
poprvé zmapovány za účelem tréninků pro Mistrovství světa. Prostor je to velmi bohatý na různé skalky,

zeňské sbírky přispěl Josef
Milota (kat. H60), jenž už
nemohl v závěru stáhnout
jistý náskok byvších elit-

kamenná pole i jednotlivé
kameny. To jsou vždy vděčné
objekty pro umístění kontrol. 1. a 3. etapa se běžely
jako krátká trať, 2. a 4. měly
klasické parametry a závěrečný hendikep, kdy se
vybíhalo v rozestupu podle
součtu časů, byl zkrácenou
klasikou.
Druhé místo si pohlídala
Radmila Miturová v kategorii D55, která za vítěznou
Kavkovou ze Sparty Praha
zaostala v součtu o necelých
9 minut. Pražská závodnice
si náskok vybudovala v prvních dvou etapách.
Stříbrný skončil rovněž Jan
Sklenář v kategorii H75, kde
se mu jeho někteří soupeři díky diskvalifikaci nebo
nenastoupení do některé
z etap „vyautovali“. Se značným náskokem kraloval této
kategorii Švéd Nielsen.
Bronzem do mariánskolá-

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

ních závodníků Šrámka ze
Šumperka a Hlaváče z Brna.
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

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

354 922 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 7, číslo 8; Evidováno pod MK ČR 22342
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Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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