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Okénko místostarostů
komentuje Zdeněk Král

Vzhůru na prázdniny
Vážení
spoluobčané,
Ač se to zdá
skoro neuvěřitelné, máme za
sebou již polovinu letošního
roku. Červen se
s námi rozloučil
a na dveře klepou prázdninové
měsíce plné odpočinku, dovolených a zábavy. Ani v červnu naše
krásné město nezahálelo. Řada
z Vás si spolu se mnou užila Den
pro město, který se konal 8.6.
na arnice a v ten samý den jste
si mohli vychutnat také koncert
pěveckého souboru Cantilo v.i.p.
v městském muzeu. Úspěch slavil také tradiční indiánský den na
Prelátu, který se konal v sobotu
15. června. A jako každý rok znamenal předchozí měsíc pro naše

nejmenší a mládež samozřejmě
zakončení dalšího školního roku.
Společně s panem místostarostou Pelcem jsme 19. června rozdávali ocenění nejúspěšnějším
žákům a kantorům uplynulého
roku a zorganizovali jsme také
setkání s bývalými pedagogy
z Mariánských Lázních. Věřím, že
se z této akce stane každoroční
tradice. Učitelé nás vychovávají
a formují a velkou měrou se podílejí na rozvoji národa. Nikdy
jim nemůžeme dostatečně poděkovat za úsilí, které do vzdělávání
dalších generací vložili. Také na
radnici byla velká spousta práce.
Délka tohoto úvodníku neumožňuje popsat všechny novinky,
takže jmenuji heslovitě jen ty
nejdůležitější…..dojde k obnově
pítka pramenu excelsior.
více na str. 2

Nový územní plán

Příběhy našich
sousedů

RADNICE

strana 2

Tak nám začalo léto. Po chladném květnu, kdy to vypadalo
na chybu v systému, klimatičtí
alarmisté mohou být spokojení, jsou tu opět vedra. Za lepší
klima se dá usilovat různě, pro-

gresívní metodu představuje
například záškoláctví, formou
pátečních stávek středoškoláků. Konzervativní, například
výsadbou stromků.
více na str. 3

Strategický projekt Karlovarského kraje,,Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky“je v přípravné fázi,kdy se řeší nastavení
pravidel a zadání.
V pořadí druhou schůzku svolal
krajský radní Mgr.Blažek. Za Mariánské Lázně se zúčastnili místostarosta Král a zastupitel a náměstek hejtmanky pan Hurajčík.

Mariánské Lázně zajímají především dotace na rekonstrukce
a opravy nevyužívaných objektů na bytové, pro účely dostupného nájemního bydlení, nebo
dotace na zasíťování pozemků
pro výstavbu rodinných domků.

Další koordinační schůzka
na krajském úřadě

ŠKOLY

SPORT

SPARUN posedmé
strana 13

strana 11

UPOZORNĚNÍ: Další číslo zpravodaje vyjde až v září 2019.
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Zdeněk Král
1.místostarosta

KULTURA
Program 60. ročníku
Chopinova festivalu

Uzávěrka příštího čísla: 15.8.2019.
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Nový Územní plán
Mariánské Lázně
Nový Územní pl

Vzhůru na prázdniny
dokončení. ze str. 1

Byla také jmenována nová ředitelka ZŠ Úšovice, kterou se stala
paní Mgr. Monika Preňková (učitelka matematiky na našem gymnáziu). Rada města odsouhlasila
dodavatele stavby nového parkourového hřiště, které by mělo
stát v bývalých Hamrnických
kasárnách do konce září letošního roku. Také jsme k nahlédnutí
dostali souhrnnou zprávu o probíhajících projektech, na které
čerpáme dotace. V tuto chvíli je
v různých akcích po městě zapojeno více než 40 milionů korun,
které do městského rezervního
fondu po ukončení prací „přitečou“ zpět a budou moci být použity pro další zvelebování Mariánských Lázní. Určitě jste si také
všimnuli, že se ve městě ve velkém opravují silnice a chodníky.
Na obojí jsme našli zhotovitele
a do obnovy infrastruktury letos
investujeme rekordních více než
16 milionů korun.
Protože v srpnu bude mít městský zpravodaj přestávku a další
číslo vyjde až v září, rád bych ještě upozornil na několik prázdninových akcí, které byste si neměli

nechat ujít. A že jich opět bude!
Pro děti se bude konat například
tradiční kapsa plná pohádek. Těšit se ale můžete také na jubilejní
60. ročník slavného Chopinova
festivalu nebo na další filmový
festival v Mariánských Lázních.
K dispozici Vám bude také letní
kino na arnice, další food festivaly a v srpnu budeme dokonce
obnovovat tradici festivalu vína
v Mariánských Lázních. Celým
létem Vás pak budou provázet
kolonádní koncerty našeho západočeského symfonického orchestru, na které jste všichni srdečně
zváni. Zkrátka každý si najde to
své, stačí jen pečlivě sledovat kulturní přehledy a informace, které
se na Vás valí ze všech stran.
Já nejraději čerpán na webových
stránkách http://kalendar.marianskelazne.cz, kde jsou události pečlivě a srozumitelně popsány v chronologickém pořadí.
Doufám, že se dětem ve školním
roce vše vydařilo podle představ
a že přes prázdniny všechno nezapomenou a přeji Vám všem klidné
a odpočinkové letní měsíce.

Milí občané města Mariánské
Lázně, věnujte prosím minutu
vašeho času vyplněním dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou formulovat návrh územního plánu tak, aby co nejlépe
vyhovoval Vašim požadavkům
a přáním. Dotazník slouží jako
jeden z podkladů pro zpracování nového územního plánu
města, jehož pracovní verze je
v současné době konzultována
se zástupci města, a veřejnosti
bude představena 24.6.2019 od
17 hod. v městském muzeu.
Odkaz na vyplnění dotazníku
naleznete na www.muml.cz
v záložkách aktuality a záložce
územní plánování / nový územní plán, ale také na facebooku
města Mariánské Lázně.
Ukončení dotazníku 31.7.2019.
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Ukončení dotazníku

Váš starosta

Zvažované zavedení daně ze ZP pro
výrobu tepla v domácnostech
a v domovních kotelnách
Na základě jednání zasedání
Rady tepelného hospodářství
města Mariánské Lázně
dne 4. června 2019, podáváme
informaci ohledně zvažovaného zavedení daně ze zemního
plynu pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách.
Pro připomenutí:
Od 1. ledna 2008 je účinný Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci
veřejných rozpočtů, část 45 Daň
ze zemního plynu a některých
dalších plynů. Tímto zákonem
se zavedla daň ze zemního plynu
a byly jím dotčeny všechny právnické i fyzické osoby, které jsou
dodavateli zemního plynu, nebo
konečnými spotřebiteli. Od této

Miluše Lišková
vedoucí oddělení
územního plánování

Miluše Lišková
oddělení územního pláno

daně však mimo jiné byly osvobozeny například domácnosti
a domovní kotelny používající
plyn k výrobě tepla.
Nově:
27. 5. 2019 vláda schválila návrh zákona (navržený MFČR),
kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se
zvyšováním příjmů veřejných
rozpočtů, jehož součástí je také
zrušení výjimky ze zdanění
zemního plynu pro domovní
kotelny. Návrh musí ještě projít
Poslaneckou sněmovnou. Změny z toho plynoucí by měly platit podle plánů ministerstva od
ledna 2020.
Barbora Komínková
Specialista marketingu VEOLIA

lyžařské běžecké trasy

Město Mariánské Lázně jako každý
rok podalo žádost o dotaci a obdrželo příspěvek ve výši 130 tis. Kč
na budování a údržbu lyžařských
běžeckých tras pro zimní sezonu
2018/2019 z rozpočtu Karlovarského kraje z programu
"Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých
tras v Karlovarském kraji".
Celkové způsobilé výdaje na projekt činily 394
895,40 Kč. Realizace projektu probíhala v závislosti
na sněhových podmínkách
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od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019.
Cílem projektu je rozvoj, oprava
a údržba lyžařských běžeckých tras
Mariánských Lázní v délce cca 58
km stop, včetně značení i zajištění
jejich provozu za účelem spoluvytváření systému lyžařských
tras v Karlovarském kraji.
Cílovou skupinou pro využití lyžařských běžeckých
tras jsou občané, návštěvníci
a turisté provozující běžecké
lyžování.
Martina Sladká Poláková
referentka dotací
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z okénka místostarostů
dokončení. ze str. 1
Jarní výsadby sice již skončily,
ale dobrovolníci se mohou hlásit
na brigádu na podzim do Lázeňských lesů s.r.o.
Letošní lázeňská a turistická sezona zatím nenabrala obrátky,
je to celkově slabší než loni, alespoň podle obchodníků a hoteliérů. Německý starobinec se pomalu vyprazdňuje, i když to ještě
nedávno vypadalo na pruh pro
chodítka vedle cyklotrasy. Mladé
Němce láká více sex, drogy a rokenrol (techno) na Ibize nebo návštěva prarodičů v Istambulu. Je
tu ještě ruská klientela, decimovaná však sankcemi a propagandou, naštěstí jezdí i Rusoněmci.
Čínské průzkumné roty zatím
utrácejí juany v Praze.
Konečně snad začnou opravy komunikací, rychlostí čtyř zalepených děr za půl roku, naše investiční oddělení překonalo vražedné
tempo Ťokových oprav dálnic.
Na kraji proběhla další debata
na téma, co byste stavěli, kdybyste dostali peníze. Myšleno
byty. Po veleúspěšném programu podpory výstavby sociálních
bytů, který téměř nikdo nevyužil, se rýsuje další. Řekli jsme, že
nechceme půjčky, ale dotace na
opravy a přestavby prázdných
domů na bytové a dotace na zasíťování pozemků pro výstavbu
rodinných domků, aby si je mohl
koupit i ten, kdo nemá zrovna
v Praze směnárnu. Ač se to nezdá, Mariánské Lázně jsou typické hornické městečko po útlumu
těžby (Uran), skoro 8,000 lidí

Hudba z Marsu
Tak se jmenoval film uvedený do
kin v roce 1955. Několik exteriérů točeno v našem městě. - Šlo
o filmovou komedii, kde vystupoval hudební útvar z podniku
Mars. Jedno vystoupení bylo situováno do lázní Studená Teplá,
za kulisy sloužilo naše město.
- Komedie byla herecky silně
obsazena, např. Marvan, Nový,
Bek, Vojta, Zázvorková a další. -

žije v panelácích.
Budeme mít nové parkurové hřiště, milovníci koní, ke kterým se řadím taky, nejásejte, skákat a metat
salta tam budou lidi, mladí, kteří
ještě nemají artrózu v koleně.
Podnikneme ještě poslední pokus prodat radnici, za utržené
peníze nakoupíme obytné kontejnery pro úředníky, inspirace
Čunkoboxy je zřejmá. Když se
nikdo nenajde, tak jdeme do rekonstrukce vezmeme si úvěr 300
milionů, dalších 20 let bude co
splácet a nemusíme už přemýšlet
o nových investicích.
Rada města uvažuje o přejmenování Stavebního úřadu. Nově
by se mohl jmenovat: Úřad pro
nestavění. Někteří investoři si
pochvalují služeb tohoto úřadu. Už více než 4 roky se marně
pokoušejí na svých stavebních
pozemcích, dle platného územního plánu něco postavit, děkovné
dopisy Radě města za ušetřené
peníze, neberou konce.
Všimli jste si kolik je najednou
všude plno duchaplné a hodnotné kultury? A nejen mně najednou schází trochu té pokleslé
a pivní, trochu pivního láznění,
starostafestu, Kuki vrať se!
Dobrá zpráva nakonec, pojďme
na LIDO, voda bude opět perfektní a nevyschne. Na poslední chvíli se podařilo zabránit přehrazení přítoku novým obchvatem
Drmoulu, šoupli pod něj trubku.
Užívejte si léta a oteplení.

Ideologicky film poplatný době,
ale zábavný. Promítán v 21 zemích. - V Bingu lze zadat Hudba z Marsu, přepnout na video,
a asi v 25. řádku je film k otevření. Pozor, jsou i jiná videa stejného názvu. Také lze zadat URL:
https://www.youtube.com/
watch?v=vEB7CVzP-Nw
Václav Kohout

Autobus se souborem přijíždí do lázní Studená Teplá. Pro orientaci: vlevo
Nové lázně, vpravo kolonáda Rudolfova pramene (neposunutá). - Kolem
kolonády je nezvykle mnoho lidí. Pravděpodobně sledovali natáčení, záběr
byl táhlý. (Snímek z videa)

Zdeněk Král
1.místostarosta

Příjezd herců k hotelu Kolonáda, jak filmově přezvali tehdejší dům Kavkaz.
Uprostřed herec Nový, vlevo Bek, dále strýček Jedlička a jiní. (Snímek z videa)

Sál v lázních, kde vystupovala hudba z Marsu. Filmově jde o sál v hotelu
Kolonáda (nyní Goetheho náměstí, tehdy dům Kavkaz). Ve skutečnosti točeno
v ateliéru. Aby se přiblížila atmosféra lázní, “prosvítá” v zasklení na konci sálu
kolonáda. Uprostřed sálu pak tryská filmový pramen. (Snímek z videa)

foto: Josef Pavlovic
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Marjánek zakončil nabitý rok
a přeje pěkné prázdniny

Konec školního roku oslavil
folklorní soubor MARJÁNEK
opékáním buřtů na Prelátu. Jako
každý rok se sešli starší, mladší
i nejmenší členové souboru. Měli,
co oslavovat. Soubor má za sebou
nabitý školní rok plný tréninků,
vystoupení a společného dovádění. Někdy to bylo náročnější, ale
za ty krásné chvíle to stálo.
Na konci dubna členové spolku
Marjánek připravili velikonoční akci s názvem Marjánkovské
jarnění. Akce určená široké veřejnosti představila tradice od
masopustu až po oslavu Velikonoc. Návštěvníci pletli pomlázky,
ochutnávali velikonoční pokrmy
a děti si mohly vyrobit zajíčky
a obarvit vajíčka. Program se
mohl uskutečnit za podpory
města Mariánské Lázně.
V květnu potěšil Marjánek diváky
na zahájení lázeňské sezony, kde

komise zdravého města

se představila hlavně dětská část
souboru. Na začátku června se
konalo tradiční soustředění plné
her a tance v Pavlovicích, během
kterého si děti zopakovaly staré
tance, kroky a docvičily nový tanec Kalamajka a taneční pásmo
Něco je kulatý.
Soubor Marjánek teď čekají dva
měsíce prázdnin – všem malým
i velkým přejeme krásný čas,
a protože přípravy našeho Marjánského podzimu jsou v plném
proudu, již teď si datum zapište
do kalendáře: 19. – 22. září 2019.
Až za dva měsíce nebudete vědět,
kam se vypravit, rádi vás uvidíme
nejen na festivalu ale i na zkouškách souboru, na začátku září
v Dráčku. Více informací naleznete na www.marjanek.com.
Pěkné prázdniny!
Sandra Vápeníková

Pro ochranu klimatu před CO2 jsem zasadil na svých pozemcích přes 250ks stromů
a keřů. Pětileté porosty smrků, jedlí, jasanů, javorů a buků se mají čile k světu.
Sodovkový plyn jim chutná.
Zdeněk Král 1.místostarosta
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Minulý měsíc proběhlo již čtvrté
setkání členů Komise Zdravého
města. Že netušíte, že taková komise vůbec existuje? Ano, Mariánské Lázně jsou už několik let
součástí Národní sítě Zdravých
měst a tahle komise je taková
místní základna. Nicméně nejde
jen o ekologii, čistotu ovzduší
apod., jak by název Zdravá města tak trochu napovídal. Zdravé
město je především takové město, kde se obyvatelům dobře
žije, kde jsou spokojeni mladí,
staří, velcí, malí…
A pokud spokojeni nejste a souvisí to s městem, měli bychom
to vědět. Jen tak můžeme přijít
s návrhy na zlepšení, přednést je
představitelům města a hlavně
pomoci s jejich uskutečněním.
Chcete vědět kterými oblastmi
se můžeme zabývat? Mrkněte
na: www.zdravamesta.cz
Nebojte se přijít na některé
z příštích setkání komise Zdravého města a přednést své nápady. Případně se nám ozvěte
prostřednictvím facebook stránky Zdravé Mariánské Lázně. Společně určitě vymyslíme spoustu
zajímavých věcí, které nám všem
pomohou, cítit se v našem krásném městě co nejlépe. Aktuální
plánovaná setkání, jména všech
členů a zápisy z již proběhlých
schůzek najdete vždy na oficiálním informačním portálu města
pod informacemi o komisích.
A aby to nebylo jenom obecné.
Můžeme se pochlubit už prvním
úspěšným projektem. Na úplně
prvním setkání zazněl jeden
hodně zajímavý nápad: propojení dvou generačně nejvzdálenějších skupin obyvatel.

Naše vize byla umožnit mezigenerační setkávání, předávání
zkušeností a radosti mezi seniory a dětmi. A čím jsme začali? Čtením pohádek dětem ve
školkách. Některé školky v Mariánských Lázních se účastní
projektu “Celé Česko čte dětem”
a prosí rodiče, aby chodili do
školky předčítat dětem pohádky. Jenže jen málo z nich si může
dovolit odejít z práce dříve a věnovat hodinu dětem ve školce.
Zatímco někteří osamělí senioři
z domova pro seniory nebo klubu důchodců by moc rádi využili pozvání a zavítali mezi děti
přečíst jim oblíbenou pohádku.
A několik seniorů už se skutečně
ozvalo, pravidelně dochází zatím
do jedné školky MŠ Vora, nadšení je oboustranné a my máme
radost, že mají radost! Samozřejmě nadšeně uvítáme kohokoliv
dalšího, kdo by se chtěl do čtení
dětem zapojit. Takže na závěr
výzva: chcete docházet do školky v Mariánských Lázních číst
dětem pohádky? Ozvěte se na
telefon: 724 651 934 nebo nám
napište zprávu prostřednictvím
facebookové stránky Zdravé Mariánské Lázně. Vše za vás vyřídíme a představíme. Řekla bych, že
to dává smysl, co myslíte?
Pravidelně budeme také pořádat setkání přímo s vámi, obyvateli města, sledujte informace
a nebojte se přijít, vystoupit,
přednést svoje návrhy a podílet se spolu s námi na budování
Zdravých Mariánských Lázní.
Děkujeme!
Ing. Andrea Sasková
předsedkyně Komise Zdravého
města a místní Agendy 21
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Kouzelné odpoledne
v Městském divadle
v Mariánských Lázních

Závěrečná prezentace projektu
Příběhy našich sousedů proběhla
dne 11.června 2019 v krásných
prostorách Městského Divadla
a na podiu se postupně představilo devět žákovských týmů s devíti
pamětnickými příběhy. Všichni
pamětníci prožili druhou světovou
válku, a tak logicky jejich nejsilnější vzpomínky patřily právě tomuto období. Dále vyprávěli o době
po druhé světové válce, kdy se do
Mariánských Lázní přistěhovali
a podíleli se na navrácení života do
bývalého sudetského města.
Většina týmů představila své
příběhy formou prezentace doplněné kresbami dětí, hudebním
doprovodem a autentickými
vzpomínkami, ale viděli jsme
i hranou scénku a vyprávění doplněné stínohrou.
Porota nakonec ocenila tři žákovské týmy. Prvním byl tým, který
zpracoval vyprávění pana doktora Jaroslava Krause. Ten prožil
velice pestrý a aktivní život, do
dnešních dní pracuje jako primář
na oddělení radiodiagnostiky
v nemocnici. Hlásil a hlásí se hrdě
k českobratrské církvi evangelické, ačkoliv mu za tento postoj
hrozil v minulosti postih. Po roce
1989 se podílel na veřejném dění
ve městě jako městský zastupitel.
Dalším oceněným týmem byla
skupina, jež naslouchala příběhu
pana Jana Karase, který se jako
16tiletý chlapec zapojil v 50.letech do šíření protikomunistických letáků a skončil na 3 měsíce
ve vězení. Další vězení ho potkalo
o pár let později za poslech rádia
Svobodná Evropa.
A trojici oceněných doplnil ještě
příběh pana Otakara Němce, který vzpomínal na židovské spolužáky, ale i na osvobození Klatov
americkou armádou.
Na pomyslném stupni vítězů však
stojí všichni žáci i učitelé, protože
tvrdě pracovali po celou dobu tr-

Děti, klášter, umění

vání projektu, a hlavně ho dotáhli
do konce. Nevzdali se, ačkoliv se
mnohdy potýkali s překážkami
a naučili se, jaké to je být součástí
reportážního týmu.
Díky tomu jsme se dozvěděli příběhy dalších pamětníků. Příběh
o lásce k medicíně a vytrvalosti vyprávěla dětem paní MUDr.
Anna Poláková, která také v roce
1945 stihla potkat obě osvobozující armády. Sovětskou v Golčově
Jeníkově a následně i americkou
v Mariánských Lázních. Zajímavé a poutavé vyprávění zachytil
i tým, který pracoval s paní Erikou Pelnářovou. Tato okouzlující a všestranně nadaná dáma,
měla dětem hodně, co vyprávět
a setkání s ní bylo pro ně velice
inspirující. O nic méně zajímavý
byl příběh pana Václava Větrovského, mariánskolázeňského patriota, který má na kontě nejvíce
dní strávených v Mariánských
Lázních, neboť jako jediný z pamětníků zde žil ještě před druhou světovou válkou. Tajemství
své babičky objevila také jedna
ze skupiny žaček, když se v rámci projektu dozvěděla, že rodina
její babičky – paní Jitky Průchové – skrývala za války dva srbské
partyzány. Tento odvážný čin by
jistě zůstal utajen, nebýt projektu
Příběhy našich sousedů. V neposlední řadě byly zpracovány i dva
příběhy z pohledu původního
německého obyvatelstva. Paní
Emma Budová, která strávila
dětství a válečné roky v Hazlově
vyprávěla dětem pohnutý osud
její rodiny. A paní Marie Pivničková, která svým optimismem
a veselou náladou učarovala
svým malým posluchačům. Více
o jednotlivých pamětnících se
můžete dozvědět zde: https://
www.pribehynasichsousedu.
cz/marianske-lazne/marianske-lazne-2018-2019/
Štěpánka Filipová
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Už podruhé měly děti z Mariánských Lázní, Hranic u Aše
a Tirschenreuthu možnost prožít víkend v klášteře Teplá. Projekt je podporován Evropskou
unií a Cílem EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko
2014-2020(INTERREG V.)
Díky tomuto projektu se 37 dětí
z obou stran hranice mohlo setkat, procvičit si vzájemnou komunikaci a odbourávat hranice
mezi národy. Díky Hroznatově
akademii, Církvi československé husitské v Mariánských
Lázních, Českobratrské církvi
evangelické v Aši a evangelického děkanátu ve Weidenu, zažily
bohatý program plný poznávání, her, praktických dovedností
i dobrodružství.
Z deníčku Johanky Kalenské
vybíráme.
V pátek po večeři se hrály seznamovací a jazykové hry venku
v prostoru kláštera. Poté jsme
šli křížovou cestu se zamyšleními k jednotlivým zastavením.
Po snídani jsme vyrazili na prohlídku kláštera včetně knihovny a kostela. Tématem byla kniha a knihtisk.
Po prohlídce jsme šli do dílen,
byli jsme rozděleni do skupin
a lektoři nám vysvětlili vše
o knihách, jejich tisku, vazbě,
způsobu psaní knih, grafice
a ukazovali nám místnosti, kde
všude mniši knihy četli. Také
jsme měli možnost vidět některé skutečně staré a vzácné
rukou psané knihy, z nichž nejstarší byla 600 let stará. Vysvětlovali nám, jak se pozná pergamen i jak se vyrábí.

Potom jsme malovali různá fantazijní zvířata do Bestiáře, který
jsme svázali do dvou knih. Jednu pro naše německé přátele
a druhou pro nás.
Odpoledne jsme byli v dílnách.
Ve fotograficko-grafické jsme
se nejprve nechali vyfotit, a pak
jsme měli fotku vsadit do středověku, nalepit do obrazu, přemalovat šaty na šaty středověké, to
vše v duchu Mistra Theodorika.
Moc mě to bavilo.
V keramické dílně mohli ostatní tvořit také podle své fantazie
krásná díla. Po večeři jsme nedočkavě čekali na setmění. Po společné pobožnosti následovala totiž noční dobrodružná hra venku
v areálu kláštera za svitu svíček.
V neděli ráno jsme opět vyrazili do kláštera, tentokrát do
druhého křídla, kde nás čekala
bojovka. Hra spočívala v tom, že
jsme dostali dopis od starého
knihovníka, kterému se z Bestiáře ztratila zvířata. Některá
za svého života stihl pochytat
a vrátit do knihy, ale deset jich
po klášteře zůstalo schovaných.
A tak jsme podle knihovníkových instrukcí a přiloženého
plánku hledali tajuplná místa,
kde se zvířata mohla schovávat.
Všichni jsme úkol splnili, někdo
dřív a někdo později, ale hodně
jsme si užili možnost volného
pohybu po klášteře a nacházení
nejrůznějších tajných míst.
Po obědě jsme měli venku společnou pobožnost s požehnáním na cestu a už jsme se museli
pomalu rozloučit.
Zuzana Kalenská
Husité Mariánské Lázně
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Hudba a tanec pod
širým nebem v srdci
Mariánských Lázní

slavnostní tabule

Červen je obdobím závěrečných
zkoušek žáků zdejší hotelové
školy. Ti, kteří se učí oboru číšník-servírka, mají při praktické
části zkoušky za úkol postavit
slavnostní tabuli pro 6 osob, na
dané téma, v Zrcadlovém sále
Společenského domu Casino.
Nejdříve si k hostině musí sestavit vhodné menu, doplnit nápoje,
které se k podávaným pokrmům

nejlépe hodí, sehnat si veškerý
inventář, banketní ubrus, jmenovky, květinu, svícny, výzdobu
i vše nezbytné na příruční stůl.
Pak ubrus vyžehlit, vše na stole
správně založit a zarovnat podle
provázku, umět zodpovědět otázky členů hodnotící poroty a ...
očekávat jejich verdikt. Vyjde to?
Získám výuční list? Držíme palce!

Ivan Coufalík
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Po celý víkend 8. a 9. června ožil
areál Arniky pod hlavní lázeňskou kolonádou, kde se konal
2. ročník kulturně-společenské
akce “Den pro město”. Za krásného letního počasí si přišli na
své milovníci různých hudebních žánrů a došlo i na jedno
velké překvapení.
Jak místní občané, tak návštěvníci našeho města, kterých
tento rok bylo opravdu velké
množství, si užívali po celé dva
dny kulturní program. Příznivce
dechovky potěšil v sobotních
dopoledních hodinách soubor
Daliborka, po obědě převzali
štafetu příznivci country, kteří
dorazili na vystoupení kapely
Bourbongrass. V odpoledních
hodinách se dočkali i fandové
říznějších žánrů. Písně převážně z českých undergroundových vod vylovila kapela Kocovina a ve večerních hodinách
došlo i na nesmrtelné hity ze
světa rockové muziky, kterými
krásný letní den zakončili mariánskolázeňští The Covers.
Po celou sobotu mohli návštěvníci vidět v akci i několik místních neziskových organizací
jako například Traicont, jehož
členové neúnavně šíří osvětu
pro případy poskytnutí první
pomoci, nebo centrum denních služeb pro seniory CEDES
se svou kreativní dílnou. Velký
úspěch po zásluze také sklidily
pořadatelky charitativního Bazárku pro Barunku, jejichž několikaletá dobrovolná činnost
zaslouží obrovský obdiv. Až na
Bazárek během nějaké další
akce v našem městě zase nara-

zíte, nezapomeňte se zastavit.
Tohle prostě má smysl!
Nedělní program, opět v krásném letním počasí, zahájila
příjemná parta výtečných muzikantů Cajk se svým funk-soulovým rockem.
V pozdním odpoledni pak došlo
na již zmiňované překvapení.
Na vystoupení skvělé pražské
swingové kapely Marty´s Henpecked Club dorazili spřátelení
tanečníci swingu z plzeňské
školy tance Dance by Lion´s,
aby stylově zakončili vydařený
víkend - proměnili plochu Arniky v nefalšovanou lázeňskou
swingovou tančírnu! Oběma
uskupením to spolu báječně ladilo a byla to nádherná tečka za
velmi vydařeným víkendem.
Velké díky posílají organizátoři jak všem návštěvníkům,
kapelám a účastníkům doprovodného programu, tak všem
podporovatelům a partnerům
v čele s městem Mariánské Lázně, které akci finančně podpořilo, a společností Léčebné lázně
Mariánské Lázně, a.s., která
zapůjčila organizátorům celou
plochu areálu Arnika.
A protože se 2.ročník akce „Den
pro město“ nadmíru vydařil
a zúčastnilo se ho za celý víkend
dvojnásobné množství návštěvníků než loni (dohromady cca
2000 - 2500), slíbili organizátoři na příští rok již 3. pokračování. Takže už v tradičním termínu začátkem června se budeme
těšit zase na viděnou na Arnice!
Václav Nekovář
pořadatel akce
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Červnová Káva se starostou

Rozhovor s ředitelem
hotelu krakonoš

Rok 2019 je pro Vás osobně
velmi význačný, slavíte významné pracovní jubileum.
„Ano. V letošním roce jsem začal
50. rok práce v oboru, z toho pak
v říjnu začnu 48. rok práce na
Krakonoši a 45. rok ve funkci ředitele hotelu Krakonoš.“
Začínal jste samozřejmě na původním hotelu?
„Jistě. Musím říct, že v těch letech byl hotel Krakonoš vyhlášen
svými denními tanečními čaji
(s návštěvností přesahující i 200
hostů), velmi oblíbenými plesy
(návštěvnost 500 osob), kde vystupovali například Karel Zich
se skupinou Flop, Karel Černoch
s Country beatem Jiřího Brabce,
Miro Žbirka, Ilona Czáková i dvojice Šíp a Uhlíř, atd.) Navštěvovány byly i diskotéky Jiřího Chuma
a Milana Ilka.“
To byla pestrá nabídka.
„Ale hotel Krakonoš se svými
pražskými nadřízenými složkami pomáhal městu i finančně,
například milionem Kč na výstavbu kabinové lanovky, značnou částkou na zrod Zpívající
fontány na kolonádě, nebo na
plynofikaci vedení Zádub – Závišín – vrch Krakonoš.“
Kdy došlo ke změně?
„Po roce devadesát dochází k přebudování depandance na moderní 3 Stars Superior hotel, vzniká
hotelový park se Sochařským pohádkovým rájem, atd., atd..“
Pět desítek let pracujete v hotelnictví. Naplňuje Vás ta práce?
„Je z čeho se těšit a radovat.
V rámci svého profesního života
jsem se objevil v mezinárodní
publikaci Who is who v České republice. Asociace hotelů a restaurací České republiky si na mne
letos vzpomněla a přijala mne do

Klubu hotelových legend, a to do
společnosti například pánů Wolfganga Hány, p. Filipa, V. Dvořáka,
P. Nováka, p. Hlinky, Jana Tlapy,
Romana Vacha nebo Vojty Přidala. To opravdu velmi potěší.“
Své zkušenosti ale neuplatňujete jen v hotelu?
„Ne. Mám také velké potěšení ze
své práce v Městské i Krajské komisi cestovního ruchu a lázeňství.“
A co rodinné zázemí?
„Na to nesmím zapomenout. Rodina mi dělá radost. Oslavili jsme
40. výročí svatby, mí dva synové
Tomáš a Zdeněk pracují společně v našem hotelovém byznysu
a úspěšně studují vysokou školu.
A nakonec počátkem července
2019 se dožívám 70 let.
A protože zatím zaplaťpánbůh
drží i zdravíčko, je spokojenost
na místě.“
Kdybych byla kouzelný dědeček, co byste si ještě přál?
„Aby se nám všem podařilo do
našeho krásného města přivábit ještě více tuzemských i zahraničních hostů (zde doufám
v kouzelnou pomoc vstupu všech
tří lázeňských měst lázeňského trojúhelníku do Unesca). Až
zvládneme ještě lépe seznamovat
naše hosty, návštěvníky i obyvatele Mariánských Lázní s počtem
akcí, které se ve městě odehrávají
(divili by se všichni, kolik jich ve
skutečnosti je), pak už bude spokojenost absolutní.
Na závěr nesmím ale zapomenout
poděkovat své rodině za trpělivost, lásku, čas a prostor, který
potřebuji pro svoji práci. Poděkování patří i všem mým kolegům
a společníkům. Bez nich by tu vše
nebylo ani možné, ani reálné.
Jiří Richter
ředitel Hotelu Krakonoš

3. 6. přišlo na setkání se starostou
jenom 6 obyvatel našeho města.
Nevím, jesti to bylo nádherným,
až letním počasím, takže dali
nepřítomní přednost procházce,
nebo usoudili, že když si dají kafe
doma a o tom co je tíží si popovídají třeba s rodinou, výsledek
bude stejný. Pan starosta i pan
Javůrek, ředitel TDS, sice vyslechnou náměty těch, kteří poukazují
na to, co se jim nelíbí a navrhují
zlepšení, ale téměř vždy se najdou důvody, proč to nejde. Něco
neumožňuje legislativa, něco nepovolí úředníci, s majiteli chátrajících domů nikdo nic nezmůže,
je málo peněz... Ale přece to nevzdáme! Zejména když tu a tam
se přece jenom něco vyřeší. Vězte, že ohořelá bývalá trafika na
Palackého ulici už je opravena
a také prý je již jméno na náhrobku Václava Skalníka. Trvalo to
sice mnoho měsíců a časté připomínání, ale povedlo se. Možná
se tak někdy dočkáme i odstranění či opravy „hodin“ u Šumavy
a u Dyleně, parkoviště u nemocnice, opravy Rudolfky, zkrášlení
kolonády, rekonstrukce Kavkazu,
obnovení Rozkvětu, vyřešení co
s Lunou, opravené či nové radnice, aby občané nemuseli různé
odbory hledat po celém městě,
opravy všech zanedbaných komunikací, atd.
A o čem se jednalo? Již od června
budou některé městské silnice,

Vernisáž výstavy ZUŠ v muzeu
Ve středu 5. června bylo
městské muzeum plné
žáků ZUŠ Fryderyka
Chopina, jejich rodičů i dalších rodinných
příslušníků,
učitelů,
a také obrázků, keramiky a dalších děl, kterým
daly vzniknout jejich
šikovné ruce. Konala
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se zde totiž vernisáž výstavy
výtvarného odboru. Jiní žáci
místní umělecké školy v úvodu předvedli, jak umí ovládat
své hudební nástroje. Zatímco
většina dnešních dětí zřejmě
umí mistrně ovládat jedině
tak chytré mobily a další elektronické žrouty času, naštěstí
se najdou i tací, kteří se věnují

dle zveřejněného seznamu, získávat nový povrch; připravuje
se dočasný výjezd od Tesca na
Husovku; památkáři se stále neshodují s Lázněmi o Kavkazu;
město je jedno veliké parkoviště,
chybí pěší zóna; bydlícím vedle
ploché dráhy vadí hluk motorek
při závodech i mimo ně, navíc
jim odletující kamínky poškozují
obydlí; zahrádky před některými
provozovnami překážejí při chůzi
po chodnících; není dost laviček;
na kolonádě je rezavé zábradlí, již
nepěkná podlaha, uvolněné dlaždice - kvůli vozidlům, která tam
zajíždějí v anketě zvítězil názor,
že odhlučňovací zeď na Plzeňské
bude nejlepší nechat zarůst např.
břečťanem; stěna výměníkové
stanice vedle ZUŠ má být opravena do konce prázdnin; ozval
se prý jeden zájemce o místo zubaře v ML. Do výběrového řízení
na nového ředitele (ředitelku) ZŠ
v Úšovicich se přihlásilo 6 uchazečů stejně jako na pozici koordinátora Zdravých měst. Občané
chválí zlepšení stavu průchodu
od Eko-akvária k Antoníčku, podél potoka.
Hodnotitelé posuzující nárok na
vstup města do Unesca, navštíví
Mariánky v období září-říjen. Přihláška je kolektivní, s dalšími evropskými lázeňskými městy, buď
budou přijata všechna, nebo žádné.
Ivan Coufalík

ušlechtilejší zábavě, při níž
vznikají díla k potěše jich samých i okolí. Děkujeme žákům
základní umělecké školy, těm,
kteří je umění tvořit krásu učí,
i rodičům, kteří své potomky,
budoucí umělce, v této činnosti podporují.
Ivan Coufalík
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Reakce na článek o Parku
Boheminium

Josef Černý v Atriu

Milovníci umění si nenechali
3. června ujít zahájení výstavy
obrazů Josefa Černého v galerii
hotelu Hvězda. Autor se narodil 13. 1. 1943 v Praze, vyrůstal
v Sokolově a nyní žije v Plzni. Původně jemný mechanik získal též
výtvarné vzdělání. Při své tvorbě
využívá kresbu, kvaš, akryl, olejomalbu i jiné techniky. Jeho díla

jmenuji se Jan Stehlík a žiji životem spokojeného důchodce. Téměř od sametové revoluce jsem
pracoval jako vedoucí modelář,
externí modelář a poslední rok
jako vedoucí parku Boheminium.
Jsem dalek toho, abych se míchal do sporů pánů Míky a Slifky, avšak poslední článek
v městském zpravodaji, který
se mě jakožto bývalého vedoucího dotýká, mě vyprovokoval
k tomu, abych poprvé v životě
napsal do novin.
Pan Slifka uvádí, že park v roce
2016 převzali v katastrofálním
stavu. Dovolte mi, abych toto
upřesnil: dle vyjádření občanů
města, opakujících se prohlídek
návštěvníků, paní ministryně
Šlechtové, atd. byl park v nejlepší kondici, co se týká modelů, údržby areálu a zahradních
úprav. O tomto svědčí zápisy
v návštěvní knize a množství
pochval a uznání, které jsme
denně v parku slýchali.
Také jednatel Ing. Jubánek, který nastoupil po „defenestraci“
pana Míky, neměl k chodu parku žádné výhrady a provedl jen
minimální změny. Tento stav panoval i v měsíci říjnu, což může
dosvědčit cca 100 lidí včetně
pana starosty Třešnáka, kteří se
zúčastnili předání ještě námi vybudovaného modelu přehrady.
Naopak to byla firma pana Slifky,
která nechala modely přes zimu
venku bez jakékoliv údržby, která
se běžně v zimě v dílně provádě-

jsou realistická, velmi pěkná, častými náměty jsou krajina a městská zákoutí, mnohá z prostředí
Mariánských Lázní. Obrazy pana
Černého zdobí mnoho sbírek
u nás i v zahraničí.
https://sites.google.com/site/
atelierjosefamarie1/home
Ivan Coufalík

Kam s nim (i) ?

Nerudovský slamník a formát
fejetonu je ve srovnání s problémem, který Vám představuji,
slabá káva.
Bezdomovecký, trvale osídlený
squat v lesoparku nad Zeyerovou
ulicí je ukázkou selhání lidského
faktoru na všech úrovních. Těch,
kteří ho založili a užívají , i těch,
kteří o koutu lesa, který se podobá žumpě, vědí a nekonají.
Při náhodné procházce za paseku
pod Miramonte, na cestě k pramínku vyvěrajícímu ve svahu se
kupila hromada odpadků. Nerad,
ale sebral jsem volně ležící igelitovou nákupní tašku a začal ji plnit. Stopy neomylně vedly k lesnímu obydlí z něhož na jedné
straně vytékal pozvolna potůček
výkalů a na straně druhé ohniště
mezi hromadou odpadků a suší-

cího se prádla. Dál jsem nesbíral,
igelitku jsem ponechal majitelce
s dotazem kdo ten „čurbes“ uklidí? Neodpověděla. Proč taky. Jen
drmolila, že neví, kdo to dělá.
Obyvatelé Zeyerovy ulice potvrdili, že nevhodný stav a užívání
lesoparku oznámili v posledních
letech, všude kde mohli.
A stav se jen zhoršuje.
K oznámení na odboru životního
prostředí, kam byly zaslány fotografie obydlí, které poškozuje ve
II. ochranném pásmu lesy, vody
i ovzduší, přišla zdvořilá odpověď, že na to nejsou peníze.
Po urgenci vedení města jsem
obdržel úkol: „Tak mi to pošlete“.
Pošlu, to víte, že ano.
Již nesedím v radě, a tak běhám
po lesích. Mám času dost.
Možná, že by bylo vhodné nabídnout zoufalcům, kteří utajeně
bivakuji roky na okraji města,
i společnosti městskou ubytovnu
pro neplatiče a jako první šanci
jim nechat vyčistit les od tun odpadů a tisíců pet lahví, které postupně plní přilehlou rokli.
Nevím, zda důvodem do nekonání při dlouhodobém provozování
ohniště, skládky a žumpy v lese
je bezradnost, či prokrastinace,
ale pěknou vizitku pro našemu
lázeňskému městu nedělá.

la. Rovněž tak většina výsadeb
v hodnotě několika desítek tisíc
korun, kterou jsme v předešlém
roce (v létě 2016) provedli, neexistovala. Tímto si tak trochu pan
Slifka kálí do vlastního hnízda.
-může pan Slifka mně a veřejnosti /pokud ji to ještě zajímá/ sdělit, komu a za co konkrétně park
dlužil 2 mil. korun? Já osobně to
považuji za nehoráznou lež.
Co se týká kvality modelů, je třeba si uvědomit, že jsme začínali
po revoluci bez sebemenších
znalostí a dílenského vybavení.
Já jsem vycházel ze zkušeností
stavby modelů lodí a architektonických modelů. Ani moji kamarádi modeláři, sochař Slávek
Eibel i absolventi kamenické
průmyslovky si s tímto, v republice zcela novým, nevěděli rady.
Dnes používané materiály se teprve začínaly objevovat na trhu
a 3D tiskárnu používali možná
tak v NASA. Dovoluji si říci, že
postupem doby jsme se propracovali mezi špičkové modeláře,
zabývající se tímto oborem.
Svým vyjádřením nekritizuji
současný stav, ale je mi upřímně líto, že pan Slifka, který přišel k hotovému, bojuje tímto nečestným způsobem a hází špínu
na všechny budovatele tohoto
jedinečného a unikátního díla,
které by bez pana Radka Míky
nikdy nevzniklo a kterým se
může dnes chlubit.

INZERCE

Miroslav Míka
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Návštěva žáků z Tirschenreuthu Hádankáři a křížovkáři slavili

Společný projekt spolupráce naší
5.A s 5. třídou z Tirchenreuthu
pokračoval setkáním u nás ve
škole. Udělali jsme si takový Den
Evropy. Naši žáci připravili pro
německé kamarády pokrmy z nabídek evropské kuchyně - dorty, poháry, chlebíčky, chuťovky,
koláče, bábovky, nechyběla ani
zdravá výživa v podobě chutného ovoce. Ke všemu se podávalo
italské cappuccino. K vzájemnému bližšímu poznání přispěly

seznamovací hry pod vedením
německé animátorky. Další společná akce proběhla 4. 6., kdy se
třídy 5.A a 8.B zúčastnily společně se žáky 5. a 8. třídy z Tirschenreuthu exkurze do plzeňské Techmánie. Zkoušeli jsme si
a nadšeně pozorovali nápady ze
světa techniky. Někteří z nás si
s německými dětmi cestou zpět
vyměnili své telefony a naše spolupráce bude možná pokračovat.
Mgr. N. Kůtová, ZŠ Jih

Morče místo počítače – podruhé

O víkendu 8. - 9. 6. 2019 pořádali Lázeňáci další ročník Mariánskolázeňských hádankářských
slavností. A protože se jednalo
o jubilejní 30. ročník, čekal na
všechny zúčastněné malý suvenýr v podobě perníkového
pohárku ozdobeného třicítkou.
V průběhu dvou dnů absolvovali soutěžící až 7 soutěží. Nejprve
si mohli odvážlivci vyzkoušet
„Sudoku pro příchozí“. Škoda,
že těch odvážlivců z okolí bylo
poměrně málo, takže startovní
pole ovládli zkušení borci z celé
republiky v čele s historicky
první mistryní světa Janou Tylovou Vodičkovou. Ta soutěž
suverénně vyhrála a převzala
pohár s logem firmy Resorba
od pana Vladimíra Jandla. I ten
si s chutí sudoku zaluštil a mezi
„příchozími“ patřil k nejlepším.
Další tři soutěže byly součástí
celoroční soutěže Grand Prix logické úlohy (sobota), křížovky
a hádanky (neděle). Všichni tři
vítězové si odnesli pohár s logem města ML, medaile a věcné
ceny. Sobotní večer byl věnován soutěži nazvané „Lázeňský
pohárek - Memoriál Miroslava
Kučavy“. Ve dvou kategoriích se
řešily křížovky s tématikou ML
a okolí, občas se objevili Lázeňáci nebo ML i v hádankách. Vložená soutěž bývá každý rok jiná,

letos se řešila úloha zvaná zebra. Většina soutěžících čekala,
že bude zaměřena na 30. výročí,
ale spletli se. Připomněla jim již
zaniklý kroužek Sovy. Celkovým
vítězem Lázeňského pohárku se
stal, stejně jako v minulých letech, Petr Vejchoda z Brna.
A jelikož nám přálo i počasí, vydařilo se i večerní společné posezení v klubovně nohejbalistů.
Letošních soutěží se zúčastnilo
více než 50 příznivců luštění
z celých Čech i Moravy, asi 1/4
byla z ML a okolí. MHS byly velice dobře hodnoceny jak jejich
účastníky, tak i vedením ČSHAK.
O náš přebor se zajímala i místní televize, která natočila rozhovor s Janou Vodičkovou.
Zpráva o přeboru byla zaslána
do časopisu Křížovka a hádanka a je vyvěšena na stránkách
ČSHAK. MHS se konaly za finanční podpory města ML
(logo města viselo po oba dny
v prostorách soutěže), ČSHAK,
vydavatelství Burda a díky dalším sponzorům a příznivcům.
Všem jim patří velké poděkování, stejně tak i dámám, které se
staraly o občerstvení i dalším
pomocníkům, kteří pomohli zajistit zdárný průběh hádankářského klání.
Věra Kučavová
předsedkyně kroužku Lázeňáci

Naše škola se každoročně zúčastňuje open air festivalu
Chebské dvorky a to v jeho
výtvarné části. Tento třídenní
festival se letos konal již posedmnácté. Žáci naší školy prezentovali ve dnech 13. až 15.

června svá výtvarná díla a fotografie pod širým nebem v historické části města Chebu. Všem
zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Ladislav Jíša
zástupce ředitele školy

GOAML vystavuje na
Chebských dvorcích

Na kolik ovlivní první cena – tablet – čerstvého vítěze krajského
kola biologické olympiády Aleše
Rottenborna, žáka 7.A ZŠ Úšovice,
v zájmu o živou přírodu, to ukáže
blízká budoucnost. Aktuálně se
může společně se svým bratrem
Janem (6.A) těšit na 14denní odborné soustředění pod vedením
vysokoškolských pedagogů, kterého se mohou zúčastnit právě
jen účastníci krajských kol Biologické olympiády z celé ČR.
Mimořádný zájem o přírodu prokázali jmenovaní žáci svými zna-

lostmi i praktickými dovednostmi 27. 5. 2019 v Sokolově, kam se
na gymnázium sjeli postupující
žáci z okresních kol. Tři základní školy a pět víceletých gymnázií reprezentovalo celkem devět
žáků. Blahopřání k prvním úspěchům v tomto oboru patří nejen
žákům, ale i rodičům a prarodičům, kteří chlapce podněcují přímo k akčnímu poznávání přírody.
ZŠ Úšovice oba žáky v letošním roce nominovala na ocenění
„Nejúspěšnější žáci naší školy“.
Mgr. Jana Hrubá
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Sudoku mezi školami - finále 2019
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Po dvou dubnových tzv. malých Natálie Hlavová a David Loudát
finále, určených 5pro žáky3 1. ze ZŠ Úšovice. A jak to nakostupně základních škol, proběh- nec dopadlo? Své zkušenosti
6
5
lo 15. května 2019
v jídelně ZŠ z loňska zúročil student hote4 6
který
na
JIH Velké finále. To bylo
určeno lové školy Petr Černý,jméno
………………………
6 2
jméno ………………
správné vyřešení všech úkolů
nejen pro žáky 52. stupně základ6
ních škol, ale
škol nepotřeboval ani celou hodinu
3 i pro studenty
5
středních. Na finále bylo pozvá- a zvítězil tak před svou spoluno celkem 15 soutěžících, kteří žačkou Dominikou Kučerovou.
si vedli nejlépe ve 3 domácích Na 3. - 5. místě se umístili další
kolech. Soutěžilo se o medai- loňští finalisté, dnes již studenle, diplomy a věcné ceny, které ti GOAML, Viktorie Voňavková,
jméno ………………………………..
byly zakoupeny z dotace
Fondu Patrik Šuta a Samuel Janoch.
Z žáků ZŠ byla nejlepší Daniela
sportu města Mariánské Lázně.
Všichni soutěžící měli jeden cíl. Macholdová (9.A) ze ZŠ Úšovice.
V průběhu 60 minut doplnit co Ale zvítězili vlastně všichni, přinejvíce čtverečků správnými šli, rozhýbali své mozkové závičíslicemi a co nejlépe se umís- ty a ukázali, co umí.
tit. V domácích kolech se naučili Děkuji všem soutěžícím od těch
řešit i jiná než klasická sudoku, nejmenších až po středoškoláky
proto je nepřekvapilo, že i ve a hlavně učitelům dalších škol,
finále řešili sudoku diagonál- kteří pro své žáky jednotlivá
ní nebo nepravidelné. Hodina kola organizovali.
uběhla velice rychle, a pak už A co vy? Uměli byste vyřešit nese sčítaly body a vyhlašovaly pravidelné sudoku?
výsledky. Na správné hodnoceMgr. Věra Kučavová
ní dohlížela neúplatná porota -

děvčat naší školy, které procházely
školou a městem a prodejem kytiček získávaly peněžní prostředky.
Celkem se jim podařilo získat 12
652 Kč. Částka byla předána pořadateli sbírky, Lize proti rakovině
Praha. V rámci České republiky
akce letos vynesla téměř 20 milionů korun. Jsme rádi, že jsme mohli
přispět svým dílem.
Mgr. Ladislav Jíša
zástupce ředitele školy

Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení na Goaml

STOP NÁSILÍ v ZŠ Úšovice

Každý, kdo studoval na střední
škole a skládal maturitní zkoušky, má jistě v živé paměti, jaký
to je pocit držet ten vysněný list
papíru v ruce a vědět, že dokázal něco velkého. Ne nadarmo se
maturitě říká „zkouška dospělosti“. Naši úspěšní maturanti se dočkali 3. června 2019, kdy jim byla
maturitní vysvědčení slavnostně
předána v sále Společenského
domu Casino.
Oproti předcházejícím rokům byl
tentokrát ceremoniál zpestřen
hudebním vystoupením žáků
naší školy. Na klavír zahrála Klára Skalková a na kytary duo žáků
Samuel Janoch a Jonáš Černý.
Kromě vlastního předání maturitních vysvědčení byli oceněni
i absolventi, kteří po celou dobu
studia dosahovali mimořádných
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6
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6

5

SUDOKU mezi školami potřetí

Žáci Goaml pomáhali při realizaci sbírky
v rámci Českého dne proti rakovině

Sbírka prostředků na boj proti
rakovině se pořádá každý rok.
Letos se uskutečnila ve středu
15. května 2019. Prostředky získané prodejem kytičky za minimální cenu 20 Kč budou použity
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické
výuky, na výzkum a vybavení onkologických center.
Letošní kampaně se zúčastnilo pět

5

studijních výsledků, reprezentovali školu v soutěžích nejen
na okresní a krajské úrovni, ale
i v celostátních kolech. Nezapomněli jsme ani na žáky, kteří sice
neměli vždy samé jedničky nebo
vyznamenání, ale obětavě organizovali a tvořili život třídy, nebo
se nezištně zapojili do sociálních a pečovatelských programů
mimo školu.
Podle reakcí přítomných byla
akce příjemným a důstojným
ukončením působení žáků na
škole a absolventi vykročili do
života, kde je čeká buď další studium na vysokých školách, nebo
vstup do pracovního života a budování kariéry. Nezbývá, než jim
popřát hodně štěstí.
Mgr. Ladislav Jíša
zástupce ředitele školy

Tento projekt probíhá na základní škole v Úšovicích už od
školního roku 2016/2017. Po
dobu fungování projektu byli
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postupně seznámeni se základními technikami sebeobrany
všichni žáci. Projekt v letošním
roce 2019 bude ukončen. Za finanční podporu děkujeme tímto
Fondu sportu Města Mariánské
Lázně. V letošním školním roce
si vyzkoušeli jednotlivé prvky
bojových umění a obrany žáci
pátých, osmých a devátých tříd.
Žáci projekt přijali velmi kladně,
je na nich vidět, že se chtějí o této
problematice dozvědět co nejvíce informací. Například jak se
ubránit před nepřítelem, jakou
zvolit strategii při napadení atd.
Projekt oceňují i sami učitelé.
Je dobře, že jsme měli možnost
žákům ukázat v praxi jednotlivé
kroky postupu, které vedou k minimalizaci možného napadení.
Děkujeme všem lektorům kurzu
za cenné rady a spolupráci.
Alena Hálová
Věra Kučavová
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Příběhy našich sousedů

Setkání ve střední hotelové škole

V pondělí 3. června 2019 se
v prostorách Střední hotelové školy a hotelu Cristal Palace
uskutečnilo informativní setkání
k záměru otevření bakalářského
studijního programu VŠMVV Praha, v Mariánských Lázních. Tento
program bude zaměřený na oblast cestovního ruchu, lázeňství
a hotelnictví.
Na fotografii pořízené na závěr
setkání jsou (zleva doprava): prorektor doc. Ing. P. Krpálek,CSc,
místostarosta Mgr. M. Pelc, za

KKLCR Ing. J. Richter a JUDr. M.
Chadim, Ing. R. Kořán, prorektorka doc. Ing. M. Palatková, Ph.D,
rektor VŠMVV doc. Ing. Jindřich
Ploch, CSc. a kancléř vysoké školy Ing. P. Rudolf,Ph.D.
Setkání se také zúčastnili zástupci
Karlovarského kraje, pánové Hurajčík (1.náměstek hejtmanky)
a Bradáč (radní pro školství). Za
město Mariánské Lázně Ing. Kalina (starosta), Z. Král (místostarosta) a ředitel SHŠ Ing. J. Chum.
Ing. Roman Kořán

Dne 2.5.2019 navštívila třída Žabiček z MŠ Ušovice ranč ve Stanovišti, kde nám ochotní majitelé
ukázali jejich zvířátka, povozili
nás na koních i v kočáře. Na závěr našeho pobytu na ranči jsme

viděli zahánění ovcí do ohrady
kovboji na koních. Všichni jsme
si odnesli z návštěvy nádherné
zážitky. Děkujeme.

PŘEDŠKOLÁCI NA RANČI

Kolektiv MŠ Ušovice

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

11. 6. byl zakončen půlroční projekt neziskové organizace PostBellum „Příběhy našich sousedů“. Zapojily se do něj 3 základní
školy (Jih, Úšovice a Čtyřlístek).
Vzniklo 9 týmů, z toho na naší
škole 4. Každý tým si našel pamětníka, natočil s ním rozhovor,
napsal životopis, vytvořil scénář
rozhlasové reportáže, natočil
vlastní reportáž v rozhlase a připravil prezentaci. Nejdůležitější
bylo odprezentovat příběh pamětníka v divadle před odbornou porotou. Ta určila stupně
vítězů takto:
1. místo - „Osvobození americkou armádou očima malého
chlapce“ - příběh MUDr. Jaroslava Krause pod vedením Ondřeje
Kapice (tým: Martina Bompanová, Natálie Kratochvílová,
Marek Kříž, Andrea Polanská,
Anna Valková - všichni 9.B)
2. místo - „Souzen za poslech
rádia“ - příběh pana Jana Karase pod vedením Pavla Knížáka
(tým: Petra Brešťanská, Tereza
Drahorádová, Lenka Szitaiová,
Jan Vízner, Lucie Vrbatová -

všichni 8.B)
3. místo - „Nikdy nezapomněl na
válku a na své kamarády“ - příběh pana Otakara Němce pod
vedením Naděždy Kůtové (tým:
Bachiana Aidarkeeva, Anna
Trinhová, Lukáš Vaněk - 9.B, Jiří
Vojáček, Renata Vojáčková - 9.A)
4. tým z naší školy měl název příběhu „Tajuplný příběh
z cihelny“ - příběh paní Jitky
Průchové pod vedením Kláry
Beckové (tým: Adéla Burdová,
Tereza Chladová, Viktorie Narovcová, Natálie Zadranská všichni 8.B)
Všem jmenovaným děkujeme
za super-reprezentaci školy, za
jejich čas i píli po celou dobu trvání projektu. Nesmím zapomenout poděkovat všem pamětníkům za jejich čas, ochotu a chuť
si s námi povídat i za to, že přišli
mezi nás do divadla!
Odkaz na stránky Příběhy našich sousedů: https://www.
pribehynasichsousedu.cz/
prezentace/23450/

29. 5. se ve Františkových Lázních konalo okresní finále v atletickém trojboji žáků z 1. stupně
ZŠ. Soutěžilo se v běhu na 50 m,
skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Družstvo mladších
žáků ZŠ Jih ve složení Nicolai Borodescu 3.A, Lukáš Beck, Andrea

Čejková, Barbora Lišková 3.C a
Nicol Vopavová 3.D obsadilo 3.
místo, starší žáci ve složení Anna
Cimická, Dominik Stránský, Šimon Trstenský 4.A, Milan Macho
5.A a Adéla Hrdonková 5.C skončilo na 6. místě.
Mgr. V. Kotoun, ZŠ Jih

Mgr. et Mgr. P. Knížák, ZŠ Jih

Atletický trojboj
Ve středu 29.5.2019 proběhlo
slavnostní rozloučení s předškoláčky ze třídy Žabiček a Včeliček
naší MŠ Úšovice. Rozloučení se
konalo již tradičně v krásném
prostředí Anglikánské kaple za
účasti všech rodičů. Slavnostní

atmosféru podtrhli naši budoucí
školáčci svým dojemným vystoupením „ na rozloučenou “ a poté
jsme se pustili do slavnostního
pasování na školáky. Všichni si
odnesli krásný zážitek.
Kolektiv MŠ Ušovice
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královské sporty v ML

HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK 2019

Seriál běhů do vrchu Rozhledny
v pohybu pokračoval v neděli 26.
5. druhým závodem. Byl jím běh
Hamelika třikrát jinak v Mariánských Lázních. Na start se za
slunečného počasí postavilo 29
závodníků, 16 v hlavním závodě
a 13 dětí.
V Mariánských Lázních se závodilo v distancích 1,55 km (výběh
„Panoramky“) - 310 m (výběh
sjezdovky „Slalomáku“) - 100
schodů rozhledny Hamelika. Děti
soutěžily na okruhu v lese v okolí rozhledny. Dětské kategorie
vyhráli Zdeněk Barcal (Triatlet
Karlovy Vary), Stella Kindlová
z Plzně, Martin Kváč (MLOK Mariánské Lázně), Viola Kindlová
z Plzně, David Milfait z Mariánských Lázní, Eliška Dibďáková
(AC Mariánské Lázně) a Jakub
Mařík z Mariánských Lázní. Nejlepšími běžci v závodě mužů byli
první Adam Horník v čase 8:10,9
min, čímž vytvořil nový traťový

rekord, druhý Martin Kočandrle
v čase 8:13,1 min a třetí Vladislav
Razým v čase 9:01,1 min. Prvních
šest míst v absolutním pořadí obsadili běžci ze Sport Clubu Plzeň.
Pořadí mezi ženami bylo následující – první Barbora Šturmová (Forest Gump team– 10:55,1
min), druhá Barbora Beroušková
(Sport Club Plzeň – 11:27,7 min)
a třetí Vendula Fronková (AC
Domažlice – 13:31,4 min). Vítězi jednotlivých kategorií se stali
Adam Horník, Roman Sladký
(Pro Sport Activities), Josef Novotný (Křenovy), Barbora Šturmová a Vendula Fronková.
Akce proběhla v příjemné atmosféře a v krásném prostředí
areálu Snowhill pod sjezdovkou
a mohla být uspořádána i díky
podpoře našich partnerů. Největším z nich bylo město Mariánské Lázně, které poskytlo dotaci
z rozpočtu města.
Ing. Roman Sladký

V sobotu 1. června 2019 uspořádal Klub českých turistů Mar.
Lázně 43. ročník turistického pochodu Krajem léčivých vod. Díky
vstřícnosti vedení kynžvartských
lázní se podařilo zajistit cíl pochodu a skvělé zázemí pro účastníky i pro pořadatele v kulturním
sále. Součástí akce byly také komentované prohlídky balneoprovozů a centra lázní a zdarma
ochutnávka pramene Richard.
Pořadatelé připravili tři zajímavé
trasy s průvodcem a podporou

autobusu a delší pěší trasu. Děti
si mohly vyzkoušet "Cestu obra
Kobera" na kynžvartský hrad.
Každý ze 130 účastníků obdržel pamětní list, razítko, chléb
s domácí škvarkovou pomazánkou, lázeňskou oplatku
a turistickou vizitku.
Děkujeme vedení Léčebných lázní Lázně Kynžvart, Ing. Chvalovi,
paní Gabrielové a městu Lázně
Kynžvart za podporu a pomoc při
organizaci této akce.
Za KČT Mar. Lázně Kafková

Dne 25. 5. 2019 se v Mariánských Lázních konala unikátní
akce Royal Golf & Polo Cup 2019.
Organizátoři Premium Properties s.r.o. a Royal Golf Club Mariánské Lázně představily propojení dvou královských sportů
v jedinečném turnaji. Akce, která
je vůbec první svého druhu, tímto spojuje golfové hráče a milovníky koní a navazuje na úspěch
prvního ročníku, který se konal
2. 6. 2018. Cílem tohoto projektu
je vytvoření tradice, při které budou každý rok přivítaní příznivci
a hráči jak z golfového, tak i velmi významného mezinárodního
prostředí koňského pola. Alexis
Echeverría byl hvězdou letošního turnaje. Je mu 23 let a hraje
polo více než 8 let. Hrál v Peru,
Argentině, USA, Kanadě a v Mexiku. Momentálně má handicap
1. Je synem zakladatele La Patrona Polo Club v Mexiku, ve státě
Nayarit. Je polo instruktorem pro
začátečníky a pro hráče do hcp 0.
Dohromady se turnaje zúčastnilo 83 golfových hráčů a koňského pola se zúčastnilo celkem 38
koní ve čtyřech týmech.

Krajem léčivých vod
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• Team Moser:
Milan Nebuchla
Eliáš Gill
Steffan Lange
Heidi Silvey
• Team Rolls-Royce:
Alexis Echeverría
Simona Joklová
Pavel Iványi
Kristyna Sedláková
• Team Taittinger:
Achim Jähnke
Jan Průcha
Roman Endt
Helle Ruggaard
• Team Real Treuhand:
Ladislav Agárdi
Alexandra Benčíková
Markéta Pavleye
Libor Palas
Vítězný týmem se stal Team Real
Treuhand.
• Výsledky golfového turnaje:
• Netto 0-18
1. KOKEŠ MAHLEROVÁ Clara
2. NECHANICKÝ Rudolf sn.
3. WAGNER Arnošt
• Netto 18,1 - 36
1. OSPANOVA Zaida
2. LEMONOVÁ Renata
3. TALÁB Ondřej
• Netto 37 - 54
1. HYNEK Petr
2. OLŠIAK Zlatko
3. SKUHRA František
• BRUTTO
1.RŮŽIČKA Marek

Bc. Tereza Klečková
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SpaRun posedmé

Otázky pro hlavního organizátora Pavla Knáru
Sportovní akce spojená s nesportovními aktivitami. Čí to
byl nápad?
Můj. Spojovat obtížně spojovatelné věci mě odjakživa bavilo,
proto již před sedmi lety, kdy
proběhl první ročník závodu
SpaRun Mariánské Lázně, byl
program svázán s nesportovními
aktivitami. Běžcům jsme nabídli
kulturní vyžití (například kvarteto symfoniků) a naopak. Tento
koncept se postupně rozšiřoval
a letos proběhne pod zastřešujícím názvem MOVOMAL.
Co si lze pod tím názvem
představit?
MOVOMAL, tedy moderní, vstřícné a otevřené Mariánské Lázně,
má za cíl jednak prezentovat
naše město tak, jak to vyjadřuje
název a zároveň, a to především,
předvést, že slouží místním ke
všestrannému vyžití.
Jak to bude s během?
Sportovní část pod názvem SpaRun2019 má své zázemí nadále
na atletickém stadionu i trasa
zůstává stejná jako v minulých
ročnících. Je tak možné, aby si
běžec mohl porovnat svůj dosažený výsledek s výsledky z minulých ročníků.
Stejně jako vloni doprovodí běžce
na start Západočeský symfonický
orchestr, nejstarší v Čechách.

Má tato akce zvuk i za hranicemi?
Poprvé jsme se dostali do série závodů Oberfälzer Volkslauf
Cup. Tato série deseti závodů se
uskutečňuje každoročně od roku
1993 a až doposud pořádající
organizace nepovolily vstup nikomu jinému. Na opakovaných
několikahodinových jednáních
ve Weidenu se nám podařilo
organizátory přesvědčit k oboustranné spolupráci. Lze tedy očekávat vyšší návštěvnost z blízkého zahraničí. Oni na rozdíl od
nás mají převahu dětských běžců
nad dospělými.
Máte ještě jiné novinky?
Další novinkou je post ambasadora, tedy jakési tváře celé akce.
Je jím osobnost, která je v amatérském běžeckém sportu pravděpodobně
nejskloňovanější,
tedy ultramaratonec, propagátor a trenér běhu a v neposlední
řadě i zakladatel vyhlášené běžecké školy pan Miloš Škorpil.
Mediálním partnerem závodu je
nedávno vzniklý Český rozhlas
Karlovy Vary.
Mimosportovní program se bude
odehrávat také na stadionu?
Většina mimosportovního programu se uskuteční na kolonádě
nebo v jejím okolí, a to v rámci
takzvaného buskingu. Busking,
coby pouliční umění, je označení
pro jakékoliv umělecké vystupování - ať už hudební, divadelní či

Moderní vstřícné a otevřené Mariánské Lázně

Start: 10.00

Program:
11:00 prezentace závodníků, výdej start. čísel
12:50 zahájení závodu
13:00 závody dětí
14:00 start hlavního závodu
15:30 vyhlášení vítězů

U Sýráku - sýrový raclette

Doprovodný program:
13:48 Západočeský Symfonický orchestr
14:45 Balkan Party Band

MUJFALAFEL - falafel

Startovné:
Hlavní závod: 100,- Kč online • 200,- Kč na místě
Dětské závody: zdarma online • 50,- Kč na místě
Trasa:
6,4 km, děti 400 m, 1000 m, 1400 m
Start/Cíl:
Atletický stadion Mariánské Lázně

13. 7. 2019

BUSKING

foodfestiválek

7. ročník běhu centrem Mariánských Lázní

...výtvarné dílny, občerstvení a mnoho dalšího

třeba artistické – na veřejných
prostranstvích spojené s odměnou od veřejnosti. Kolemjdoucí
většinou házejí drobné mince do
přistaveného klobouku nebo do
krabičky či pouzdra od hudebního nástroje.
Na co konkrétně se lze těšit?
Pravděpodobně divácky nejzajímavější bude vystoupení Cie
Pied Perchés. Soubor se snaží
o vytvoření vazby mezi Švýcarskem a Českou republikou tak,
že prezentuje témata, která mohou zajímat diváky v obou zemích. Cie Pieds Perchés je novocirkusový soubor, s působištěm
v České republice, Švýcarsku
a Francii. Základ tvoří duo Stéphanie N’Duhirahe a Morgane
Widmer. Znají se už odmalička.
V mládí obě dvě objevily cirkusové umění ve Švýcarsku, překvapivě obě dvě závěsnou akrobacii na vertikálním laně, což
se posléze stalo jejich nejoblíbenějším způsobem sebevyjádření. Vyvinuly vlastní metodiku
výuky akrobacie na vertikálním
laně. Před vytvořením souboru
již společně vystupovaly několik let v zahraničí. Například na
festivalech jako jsou Jours de cirque v Quebecu, Frisanco v Itálii, Festival d’Aurillac ve Francii,
nebo v divadle L’Elastique Citrique ve Švýcarsku, případně
Zahrada na Slovensku.

1. ročník festivalu pouličního umění
Cie Pieds Perchés - Ženeva
vzdušná akrobacie na lanech

Food On The Move - sendviče

Flaškinet - Plzeň
skleněné lahve a kytara

Al Andalous - oříšky a sušené plody

Balkan Party Band - Plzeň
našlápnutá živelná balkánská dechovka

Roots BBQ
trhané vepřové, žebra, hovězí brisket

Kašpar Klepal - Teplá
žonglér

Bis.tro - plant based food

The Wild Roots - Lázně Kynžvart
hard rock v akustické podobě

Longberry káva - pojízdná kavárna

Samuel Navara - Karlovy Vary
klavir, zpěv

BIG Fries - belgické hranolky
VN catering - Chodovar

Kábul - didgeridoo solo - Český krumlov
ethno/dub

...a další

...a další

www.sparun.wz.cz
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Mohou Mariánskolázeňští někoho znát?
Pouze dva aktéři z celého programu již v Mariánských Lázních vystupovali. Jedním
je
zkušený žonglér Kašpar Klepal,
který na minulém ročníku předvedl nápaditou šou pro děti i dospělé a připojil i provazochodecký a žonglérský workshop.
Druhým je kynžvartská kapela
The Wild Roots, která netradičně vystoupí akusticky. Lze se
těšit i na energické vystoupení
Balkan Party Bandu.
Osobně se nejvíc těším na vystoupení dua Flaškinet. To jsou
dva nápadití kluci hrající na nástroj vyrobený z pivních lahví
a mají na svém kontě například
i živé vystoupení v České televizi
během přenosu ligy mistrů.
Zajímavým zpestřením bude jistě mladá tvář z Karlových Varů
Samuel Navara.
Tento výčet ještě jistě není úplný,
ale naopak může dojít i ke změnám interpretů, protože buskeři
bývají zhusta volnomyšlenkářští.
Kulturu jsme tedy probrali.
A co chuťové buňky, budou
taky odměněny?
Aby příchozí návštěvníci nestrádali hlady, v rámci Movomalu
bude k dispozici i Foodfestiválek, tedy jakási menší varianta
velmi úspěšného Foodfestivalu.
Snažili jsme se vybrat nabídku
co nejpestřejší a zároveň i trochu
netradiční. Na kolonádě bude tak
možné ochutnat například sýrové raclette, sendviče, falafel, oříšky, trhané vepřové, žebra, hovězí
brisket, plant based food či pravé
belgické hranolky. O pitný režim
se postará pan Nekovář s Chodovarem a pojízdná kavárna.
Je to náročná akce, z čeho máš
největší radost?
Největší radost mi dělá stabilní
realizační tým, který se od letoška rozrostl. Už samotná existence tohoto týmu, který funguje
nad očekávání dobře, je vlastně
takovým motorem a důvodem,
proč v tomto počínání pokračovat dál. Největší „neradost“ mi
vždy způsobí nesnáze, které se
většinou vyskytnou tam, kde to
do té doby fungovalo bezvadně
a kde bych problém nečekal. Je
třeba být neustále připravený,
ale ne vždy se to podaří.
Tak ať těch „neradostí“ je minimum a počasí slunečné.
Jana Drahokoupilová

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ČERVENEC - SRPEN 2019
SPORT

Valdštejnova desítka se
v Chebu poběží už popáté

Buď fit seniore

Senioři
Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK, Stáňa
Opavová, Honza Fišák a Honza
Sklenář se zúčastnili 13.6.2019
akce Buď fit seniore v Sokolově.
Discipliny jsou: Nordic walking,
biatlon, slalom, skok daleký, pěší
kopaná (pětičlenná mužstva – to
jsme rovnou vzdali) a pétanque
(tříčlenná mužstva). Do petangu jsme se dohlásili až na místě,
neboť jsme se mezi disciplinami
nudili a rovnou jsme to mezi asi
patnácti mužstvy vyhráli. MLOK
i Mariánky jsme reprezentovali
více než důstojně.

Stáňa Opavová vyhrála všechny
discipliny, kterých se zúčastnila
– chůze na 800 m, slalom mezi
tyčkami a petang.
Jan Sklenář má medaili ze všech
vypsaných disciplin (kromě fotbalu), přičemž chůzi a dálku vyhrál.
Jan Fišák (o kategorii níž) chůzi
a dálku rovněž vyhrál a medaili
má i z biatlonu.
Naše tříčlenná výprava tak získala celkem 10 medailí, které nám
vlastnoručně předala paní hejtmanka Vildumetzová a paní Oulehlová, starostka Sokolova.
Jan Fišák

Tenisovou školičku dětí z MŠ „SLUNEČNICE“ na Hlavní třídě ukončil
závěrečný TENISOVÝ TURNAJ.
Předškoláčci pod vedením zkušeného trenéra pana Stanislava Česala ml. předvedli svým rodičům
nejen své pohybové dovednosti,
koordinovanost pohybů, ale i to, jak
zvládají FORHAND a BACKHAND.
Děti dokáží používat správné názvy částí lidského těla i svalů, které
při rozcvičování právě protahují.
Naučily se soustředit, správně
chápat a přijímat pokyny, pohotově reagovat, zvládat prostoro-

vou orientaci, bezpečně a obezřetně se pohybovat. To vše jim
pomůže usnadnit vstup do ZŠ.
Turnaj vyhráli všichni – nejen
děti, ale také pan trenér, kterému
patří poděkování!
Doufám, že u sportování a radosti z pohybu děti zůstanou. Soudím tak podle toho, že se někteří
chtějí zúčastnit letního tenisového kempu, nebo pokračovat s tenisem i po prázdninách.

SPORTOVÁNÍ JE PRIMA!

Lenka Vránová
MŠ Hlavní
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Nevšední způsob zakončení
hlavních letních měsíců a prázdnin zažijí v Chebu milovníci městských slavností a sportu. Čekají
je dvě akce spojené s věhlasným
vojevůdcem Václavem Eusebiem
Albrechtem z Valdštejna. V sobotu 31. srpna to budou městské
Valdštejnské slavnosti a o den
později 1. září pátý ročník běžeckého závodu spolku Rozběhnito.
cz Valdštejnova desítka.
Cheb má v kronikách své kořeny
už v jedenáctém století. Celkem
desetikilometrový závod o dvou
kolech proto proběhne zcela pochopitelně na území historické
části Chebu, přímo spojeném
s někdejším působením vévody
z Valdštejna. Běžci si užijí chebské náměstí – místo startu a cíle,
křivolaké uličky historického centra, moderní sportovně-rekreační
areál Krajinka podél Ohře a samozřejmě také Chebský hrad. Do
závodu je zařazena také trať na
pět kilometrů. Pro běžecké dvojice bude připravena opět štafeta
dvakrát dva a půl kilometru.
O oblíbenosti Valdštejnovy desítky svědčí jednak stále rostoucí
zájem běžců všech úrovní, jednak
známých běžeckých osobností.
S kým si budete moci v Chebu zaběhat? Předně s Michalem a Soňou Hrabcovými z Running2.cz,
kteří si se zájemci vyzkouší jedno
kolo trati už v sobotu odpoledne,
s předními trenérkami projektu
Mattoni Free Run Lucií Síbrovou

a Petrou Heřman nebo s fitness
trenérkou Andy Pavelcovou a jejím týmem z Fitfab strong.
Chebské náměstí bude pro
sportovce otevřeno ve 13:30
hodin pro registrace a prezenci. Start doplňkového dětského
závodu začne ve 14:30 hodin.
Čas pro běžce v dospělých kategoriích na deset a pět kilometrů
a štafetu dvojic přijde v 16 hodin.
Časomíru stejně jako v předchozích ročnících zajistí na profesionální úrovni Irontime. Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů si
užijí všechny běžecké kategorie
a věříme, že spolu s nimi také
početná divácká podpora.
Součástí běžeckého zázemí na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
budou kromě registračních
stánků také stánky s občerstvením a veškerým servisem pro
běžce. Novinkou chebského závodu bude dostatečné množství
mobilních toalet. Valdštejnova
desítka se stala běžeckou ikonou a ke svým pátým narozeninám dostane speciální dárek
– pivo Běh. My se na něj už teď
těšíme a doufáme, že bude všem
běžcům chutnat.
Proběhněte s námi Cheb, město s téměř tisíciletou historií!
Přijďte vytvořit skvělou diváckou atmosféru! Registrace
a více informací naleznete tady:
http://bit.ly/valdstejnova10registrace
Michal Ouřada
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GYMNAZISTÉ Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
ZÁVODILI V BRNĚ V ORIENTAČNÍM BĚHU
Jedním ze sportů, v nichž se poměřují školní kolektivy, je také
orientační běh. V něm se v polovině května utkali žáci a studenti
v krajském kole, které se odehrálo v Sokolově.
Tam se na první příčky ve dvou
kategoriích – 2. stupeň ZŠ a střední školy, v nichž se postupovalo
do celostátního finále, prosadili
studenti z Gymnázia a obchodní
akademie Mariánské Lázně.
První červnovou středu nastal
den D, kdy se do Brna sjelo téměř
čtyři sta mladých běžců. Mariánské Lázně jelo na tuto akci
reprezentovat 22 studentů pod
vedením manželů Luďka a Jany
Bartošových, zkušených závodníků a trenérů z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Závodním prostorem bylo architektonicky pestré sídliště Lesná,
které je v půli přerušeno zalesněnou Čertovou roklí, přes niž se
závodníci museli během závodu
několikrát prokousávat a kde se
při horším výběru postupu daly
nabírat výškové metry, a tím pádem i časové ztráty, čehož mnozí
- ač neradi - využili.
Tratě postavil bývalý úspěšný
reprezentant Libor Zřídkaveselý,
jenž byl zároveň ředitelem celé
akce. Závod to byl na první pohled
snadný pro ty, kteří se orientačnímu běhu věnují pravidelně, ale na
druhou stranu i zvládnutelný pro
´neorienťáky´. Chyby však dělali
všichni, jen orienťáci z toho byli
možná více překvapení.
Dodejme, že každá škola mohla

ČERVENEC

nasadit v podstatě libovolný počet borců, body však brali pouze
dva nejlepší hoši a dívky z každé
školy v šesti vypsaných kategoriích (H a D7, H a D9 a H a DS).
Nejlépe z Mariánskolázeňských
dopadl Jonáš Černý, který v kategorii H7 obsadil vyhlašované
6. místo a do celkového zisku
(132 b.) přispěl 33 body. Na výsledku v kategorii 2. stupeň ZŠ,
jímž bylo konečné 15. místo z 19
zúčastněných kolektivů, se podíleli také Jan Pivec (31 b.), Marie
Bartošová (28 b.), Samuel Janoch
(24 b.), Františka Jirásková (6 b.),
Martin Pašek (4 b.), Eliška Herrová a Markéta Pajerová (obě 3 b.).
Zvítězilo Biskupské gymnázium
Hradec Králové (221 b.).
V kategorii středních škol, v níž
startovalo 18 družstev, obsadili
lázeňští gymnazisté 16. příčku
s 29 body: Břetislav Milota (10
b.), Markéta Musilová (8 b.), Martina Chladová (7 b.) a Adam Rákos (4 b.). Prvenství patřilo Gymnáziu Turnov (135 b.).
Závodníci i doprovod považují
umístění rozhodně za úspěch,
byť to tak na první pohled nevypadá. Je však si nutné uvědomit,
že pokud počítáme všechny školy
v republice od krajských kol, pak
se v celkovém počtu dostaneme
možná k číslu kolem dvou nebo
tří set v každé kategorii.
Zaběhnout si ve vložené kategorii VIP mohl také dospělý doprovod. Luděk Bartoš doběhl druhý
a jeho žena Jana čtvrtá.
Josef Milota

DATUM

17:30

20:00

Annabelle 3

Rocketman

2. 7.

Psí poslání 2

Diego Maradona

3. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Spider-Man: Daleko od domova

4. 7.

Spider-Man: Daleko od domova

Mrtví neumírají

(české znění)

(české znění)

5. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Spider-Man: Daleko od domova Spider-Man: Daleko od domova

6. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Spider-Man: Daleko od domova Spider-Man: Daleko od domova

7. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Spider-Man: Daleko od domova

Annabelle 3

8. 7.

Srážka s láskou

Devadesátky

9. 7.

Srážka s láskou

Bílý bílý den

10. 7.

Spider-Man: Daleko od domova

Diego Maradona

11. 7.

Late Night

Live in Hyde Park

Willy a kouzelná planeta

Srážka s láskou

Kořist

Willy a kouzelná planeta

Spider-Man: Daleko od domova

Kořist

12. 7.
13. 7.
14. 7.

(české znění)
(české znění)
(české znění)

(české znění)

Tajný život mazlíčků 2

(české znění)

(titulky)
(titulky)

The CURE

Spider-Man: Daleko od domova Spider-Man: Daleko od domova
(české znění)

(české znění)

15. 7.

Late Night

Spider-Man: Daleko od domova

16. 7.

Kořist

Srážka s láskou

17. 7.

Psí poslání 2

Late Night

18. 7.

Lví král

Kořist

Willy a kouzelná planeta

Lví král

Spolujízda

20. 7.

Lví král

Lví král

Spolujízda

21. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Lví král

Kořist

22. 7.

Spider-Man: Daleko od domova

Srážka s láskou

23. 7.

Spider-Man: Daleko od domova

Pavarotti

24. 7.

Pavarotti

Mrtví neumírají

25. 7.

Bílý bílý den

Dětská hra

26. 7.

Ibiza

Dětská hra

19. 7.

TRIATLON ŽELEZNÝ DĚDEK SE
LETOS NEBUDE KONAT
Na přelomu července a srpna se
na hamrnickém koupališti Lido
odehrává pravidelně triatlon Železný dědek. Letos měl mít třicáté sedmé pokračování.
Došlo však k zásahu, který pořadatelé z mariánskolázeňského
vodáckého oddílu nemohli nijak
ovlivnit. Z důvodu stavby obchvatu
kolem obcí Drmoul a Trstěnice je
neprůjezdná silnice mezi Hamrníkami a Drmoulem, na niž se z Lida
Hamrníky vyjíždělo i vracelo zpět.

15:30

1. 7.

(české znění)
(české znění)

(české znění)

27. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Lví král

Dětská hra

28. 7.

Tajný život mazlíčků 2

Lví král

Spider-Man: Daleko od domova

29. 7.

Kořist

Dětská hra

30. 7.

Lví král

Late Night

31. 7.

Lví král

Ibiza

(titulky)

DATUM

15:30

17:30

20:00

7/2019

54. MFF KV / Koncert
Vary ve vašem kině

2D

3D

On-line rezervace na www.kinoslavia.cz | Pokladna otevřena denně 14:00 - 20:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

známka Fryderyka Chopina

Různé náhradní varianty, které
by ale tuto tradiční akci spíš devalvovaly, se nesetkaly s dostatečnou podporou většiny organizátorů, a tak bylo rozhodnuto, že
se letošní ročník konat nebude.
K této situaci dochází v historii Železného dědka už podruhé. Poprvé
se nezávodilo v roce 2014, kdy se
na koupališti Lido opravovala hráz,
a tím pádem nebyla voda.
Josef Milota
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„Společnost Fryderyka Chopina
v roce 60. výročí založení Společnosti a festivalů nabízí v Památníku
F. Chopina poštovní známku nebo

obálku s přítisky k této události. Přítisky k poštovní známce jsou z dílny
akad.malíře Osvalda Klappera“
Růžena Knedlíková
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Ohlédnutí za významnými momenty a červenec v městské knihovně:

Milí čtenáři Zpravodaje,

poslední měsíce školního roku
v naší knihovně patří k velmi
aktivnímu období, kdy se s literárně-výtvarnými soutěžemi
pro školáky roztrhne pytel. Díky
spolupráci knihovny s místními školami a kreativními žáky
jsme se opět zapojili do několika
z nich. A tento rok byl pro nás
velmi úspěšný. 25. května se paní
knihovnice z dětského oddělení
vypravila se čtyřmi odvážnými
bojovníky z primy GOAML do
Horního Slavkova, aby reprezentovaly Mariánské Lázně v tradiční soutěži Hry bez hranic. Jedná

se o celokrajskou soutěž, kterou
připravují každoročně knihovníci dětem, a letošním tématem, ve
kterém se páťáci popasovali, bylo
hornictví. Julie Tušlová, Tereza
Staňková, Adam Pelán a Vojtěch
Samec obsadili krásné 3. místo za
vědomostní část a jejich kostým
v barvách Mariánských Lázní získal 4. místo. Děkujeme tímto dětem za jejich odvahu a těšíme se
s nimi z jejich úspěchu.
Nezaháleli ani starší žáci, Vendulka Šmerdová a Martin Nguyen z kvarty, kteří se zapojili do
celorepublikové
literárně-výtvarné soutěže Samet a my, Martin získal 4. místo za svou kresbu
Nadšení v ulicích. Vendulka nám
zase svou kresbou připomněla
klíčovou osobnost něžné revoluce, Václava Havla, s názvem Klíč
ke svobodě. Oběma účastníkům
vřele gratulujeme za krásné výtvory. Jejich kresby můžete vidět

na FB a webu knihovny v sekci
Akce/Soutěže.
Na začátku června knihovna
pasovala přes 140 prvňáčků
na čtenáře. Rádi bychom tímto
poděkovali naši kolegyni, paní
knihovnici z dětského oddělení,
za obětavou a činorodou práci,
kterou s dětmi realizuje během
celého školního roku.
ČERVENCOVÝ PROGRAM:
VÝZVA NEJEN PRO ŠKOLÁKY: Zahajte
velké prázdniny našim PRÁZDNINOVÝM DESKOHRANÍM od 1. do
3. července v dětském oddělení,

každý den od 9,00 do 12,00 hod.
Vyzkoušíte si rozmanité deskové
hry a začnou tak prázdniny plné
zábavy. Klidně si ssebou můžete
vzít i vlastní hry, které budete
chtít hrát s kamarády nebo knihovnicemi. Vstup volný. Těšíme
se na vás!
VÝSTAVA Z POLICE – DINOSAUŘI
JEDNOHO MALÉHO SBĚRATELE,
bude k vidění v suterénu u studovny minimálně do 15.7. 2019.
Vítejte ve světě dinofantazie
10letého kluka!
Těšíme se na Vás!
Vaše MKML

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY:
Dětské oddělení:
Oddělení dospělých + Studovna a čítárna:
PO
9,00 – 11,00 / 13,00 – 15:00
PO
9,00 – 11,00 / 13,00 – 18:00
ÚT	
9,00 – 11,00 / 13,00 – 15:00
ÚT	
9,00 – 11,00 / 13,00 – 15:00
ST	
9,00 – 11,00 / 13,00 – 15:00
ST	
9,00 – 11,00 / 13,00 – 18:00
ČT	
13,00 – 15,00
ČT	
13,00 – 15,00
PÁ	
9,00 – 11,00 / 13,00 – 15:00
PÁ	
9,00 – 11,00 / 13,00 – 15:00
Užijte si přicházející léto a nezapomeňte si přijít pro dávku letního čtení.

INZERCE
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hvězdy v lázních

PŘEHLED KONCERTŮ - ČERVENEC 2019
FESTIVAL EDUARDA NÁPRAVNÍKA
pátek 5. července 2019
Společenský dům Casino
19.30 hodin

E. Nápravník, T. Svoboda, L. van
Beethoven, L. Malý, J. Vejvoda, F.
Chopin, E. Morricone, N. Rota, A.
Marcello, Z. Fibich, K. Svoboda,
Jiří Hlaváč - klarinet, Baya Kakouberi (USA) - klavír, Luboš Malý kytara, Felix Slováček – soprán
saxofon a klarinet, Sláva Grochovski - klavír, dirigenti - Martin
Peschík, Felix Slováček junior

LEBENDES GRENZLAND – ŽIVÉ
POHRANIČÍ
1. ROČNÍK FESTIVALU - ZÁVĚREČNÝ KONCERT
pátek 12. července 2019
Společenský dům Casino
19.30 hodin

Fidelio F. Finke: Divertimento
pro komorní orchestr
Gustav Mahler: Písně potulného
tovaryše, Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 5 c moll "Osudová"
op. 67, Eliška Weissová - mezzosoprán, Richard Hein - dirigen

SPA RUN OPEN AIR

sobota 13. července 2019
Atletický stadion ML

Bedřich Smetana: Vltava (Má
vlast), Johann Strauss
dirigent - Martin Peschík

KONCERT

úterý 16. července 2019
Městské divadlo

V těchto dnech představil program nové abonentní sezóny
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně.
Koncerty jsou seřazeny do dvou
řad a stejně jako v předchozím
roce je zařazena řada komorních koncertů. Sezóna bude zahájena slavnostním koncertem
v září, kdy posluchači uslyší
koncertní provedení Pucciniho
opery Tosca.
Rezidenčním sólistou nové
sezóny, která je celá nazvaná
„Hvězdy v lázních“ se stal houslový virtuóz Ivan Ženatý.
Milovníci vážné hudby z Mariánských Lázní a širokého okolí
se mohou těšit na taková zvučná
jména hudebního světa jako Jan
Mráček, Jiří Vodička, Ivo Kahánek,
Ivan Klánský a Lukáš Klánský,
Petr Altrichtr, Alexandr Yasinski,

Studenti z čínského Jinanu společně se ZSO

KOUZLO OPERETY

pátek 19. července 2019
Společenský dům Casino
19.30 hodin

nejkrásnější árie z operet Cikánský baron, Noc v Benátkách,
Netopýr, Ptáčník, Eva Štruplová –
soprán, Martin Peschík – dirigent

KOLONÁDNÍ KONCERTY

pondělí 1. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.
úterý 2. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.
středa 3. 7. od 15:00 hod.
sobota 6. 7. od 10:30 hod.
pondělí 8. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.
úterý 9. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.
čtvrtek 11. 7. od 15:00 hod.
pondělí 15. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.
středa 17. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.
čtvrtek 18. 7. od 10:30 hod.
pátek 19. 7. od 10:30 hod.
sobota 20. 7. od 10:30 hod. a od
15:00 hod.

Jan Simon, Stanislav Bogunia, či
žesťový soubor Czech Brass.
Předprodej abonentních vstupenek započal již od června,
veškeré informace o programech jednotlivých koncertů,
o cenách a podmínkách předplatného jsou na webu www.
zso.cz, a také v obsáhlé programové brožuře. Tu je možné
získat v kanceláři orchestru,
ve Společenském domě Casino
v Mariánských Lázních, v městském infocentru a na mnoha veřejných místech ve městě.
Západočeský symfonický orchestr byl založen v roce 1821
a za dva roky se tedy blíží oslavy dvousetletého trvání jeho
činnosti. Současný orchestr má
40 stálých hudebníků a šéfdirigentem je Martin Peschík.
Vladimír Smutný

změna programu vyhrazena

kalendář kulturních akcí na ČERVenec

Název AKCE/AKTIVITY
KAPSA PLNÁ POHÁDEK - 18. ROČNÍK
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
THEODOR LESSING A ŽIDÉ
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH II.
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
KOLONÁDNÍ KONCERT
SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
PO STOPÁCH SLAVNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ II.
ARCHITEKTURA V PRŮBĚHU STOLETÍ
ANEB CO NÁM ZBYLO PO PŘEDCÍCH
PUTOVÁNÍ OKOLO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ I.

TERMÍN
8.7.2019 - 21.7.2019
1.7.2019 - 2.7.2019
3.7.2019
4.7.2019
5.7.2019
6.7.2019
8.7.2019 - 9.7.2019
11.7.2019
11.7.2019

15.7.2019
17.7.2019
20.7.2019
18.7.2019 - 20.7.2019
18.7.2019
20.7.2019
25.7.2019
27.7.2019



aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
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PROGRAM
Pondělí, 19. 8. 2019 v 15.00, Městské divadlo
Lenoška Iva Šmoldase

60. ročník Chopinova festivalu 15. – 24. srpna 2019

veřejné natáčení ČESKÉHO ROZHLASU 2.

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

Čtvrtek 15. 8. 2019 v 18.00, Městské divadlo
Koncert laureátů 12. Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina

F. Chopin:
Koncert e moll op. 11 / Koncert f moll op. 21
finalisté Mezinárodní klavírní soutěže, ZSO Mariánské Lázně
220,- 160,- 90,- Kč

Pátek 16. 8. 2019 v 19.30, Společenský dům Casino
Slavnostní zahajovací koncert
F. Chopin:
L.van Beethoven

Koncert pro klavír a orchestr e moll op. 11
Symfonie č. 1 C dur op. 21

Francine Kay (USA) - klavír

Úterý, 20. 8. 2019 v 20.00 klášter Teplá
Komorní koncert
A. Dvořák:
Romantické kusy op. 75
O. Nedbal:
Sonáta
E. Grieg:
Sonáta č. 3 c moll op. 45

700,- 600,- 500,- Kč

Sobota 17. 8. 2019 v 10.30, Hudební síň, dům Chopin
Klavírní matiné – koncert mladých pianistů

F. Mendelssohn – Bartholdy: Barcarolle
F. Liszt:
Etuda č. 4 d moll, op. 1
F. Chopin:
Contredanse G dur op. posth.
Nokturno c moll op. posth.
Valčík E dur op. posth.
Klára Gibišová (ČR) - klavír

Ivan Ženatý (ČR) – housle
Martin Kasík (ČR) – klavír

Vstupné 400,- Kč /, doprava autobusem od Městského divadla, odjezd 19.15 h.

Středa 21. 8. 2019 ve 20.00, Společenský dům Casino
Orchestrální koncert
F. Chopin: Andante spianato a Velká brilantní polonéza Es dur op. 22
E. Schulhoff:
Koncert pro flétnu, harfu a orchestr
L. v. Beethoven:
Symfonie č. 3 „Eroica“ op. 55
Massimo Mercelli (Itálie) – flétna
Lukáš Klánský (ČR) klavír
Amaury du Closel (Francie) – dirigent
400,- 300,- 200,- Kč
Komorní filharmonie Pardubice (ČR)

W.A.Mozart:
Sonáta Es dur KV 282
I. Berkovič:
Variace na Paganiniho téma
M. Moszkowski.
Etuda op.36 č.6 „Etincelles“
Denis Stefanov (ČR) - klavír
F. Chopin:
4 preludia op. 28
F. Liszt:
Consolations / Uherská rapsodie č. 12
Jan Schulmeister (ČR) – klavír

Čtvrtek 22. 8. 2019 ve 20.00, Městské divadlo
Klavírní recitál
F. Chopin:
2 nokturna op. 27 / Sonáta č. 3 h moll op. 58
Etudy op. 10
Marina Samson (Francie) – klavír
220,- 160,- 90,- Kč

220,- Kč

Sobota 17. 8. 2019 v 16.00, Městské muzeum
Vernisáž výstavy „Ze sbírek Chopinovy společnosti“
Sobota 17. 8. 2019 ve 20.00, Evangelický kostel
Multižánrový komorní koncert

Pátek 23. 8. 2019 ve 20.30, zámek Kynžvart
Multižánrový komorní koncert
Libor Šmoldas (ČR) – kytara a přátelé

Jan Kučera – Zrození / John Williams – Schindlerův seznam
Jan Kučera - Sluneční hodiny / Django Reinhardt - Minor Swing
Mateusz Smoczynski - Manhattan Island / Astor Piazzolla - Adios Nonino &
Libertango / Vladimir Cosma - Un Grand Blond avec une Chaussure Noir
Pat Metheny - Jaco

450,- Kč / doprava autobusem od Městského divadla, odjezd 19.45 h.

Sobota 24. 8. 2019 v 10.30, Evangelický kostel
Komorní matiné
F. Mendelssohn-Bartholdy:
Smyčcový kvartet a moll op. 13
A. Dvořák:
Smyčcový kvartet C dur op. 61
Bennewitzovo kvarteto (ČR): Jakub Fišer - 1.housle, Štěpán Ježek 220,- Kč
2.housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello

Epoque quartet (ČR) - David Pokorný – 1. housle, Vladimír Klánský – 2.
housle, Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek - violoncello
220,- Kč

Neděle 18. 8. 2019 v 14.00, Kolonáda- orchestřiště
Chopinovy písně
Neděle 18. 8. 2019 v 16.00, Městské divadlo
Vernisáž výstavy „VIA CHOPIN“ – Dominik Petr
Neděle 18. 8. 2019 ve 20.00, Městské divadlo
Klavírní recitál

F. Chopin:

220,- 160,- 90,- Kč

Úterý, 20. 8. 2019 v 15.00, Hudební síň- Dům Chopin
Přednáška „F. Chopin a jeho cesta do Skotska. Závěr života F. Chopina“
doc. MUDr. Richard Urbánek, CSc.

Kevin Kenner (USA) – klavír
Petr Altrichter (ČR) – dirigent
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Alexandr Komarnický (ČR) - moderátor

C. Debussy:
F. Schubert:
I. Paderewski :

220,- 160,- 90,- Kč

Pondělí, 19. 8. 2019 ve 20.00, Městské divadlo
Klavírní recitál
F. Chopin:
Barcarola Fis dur op. 60
V. Kaprálová:
Dubnová preludia op. 13
J. Suk:
Životem a snem op. 30
F. Chopin:
Fantaisie f moll op. 49
C. Debussy:
3 Préludes / L´isle Joyeuse
F. Chopin:
Polonaise Fantaisie As dur op. 61

Sobota 24. 8. 2019 v 19.30, Společenský dům Casino
Slavnostní závěrečný koncert
F. Chopin:
Koncert pro klavír a orchestr f moll op. 21
L. v. Beethoven:
Symfonie č. 7 A dur op. 92
Ivan Klánský (ČR) – klavír
Jacek Rogala (Polsko) – dirigent
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Alexandr Komarnický (ČR) – moderátor
600,- 500,- 400,- Kč

6 preludií
Sonáta C dur D 840
skladby op. 16
Melodie op. 16 č. 2
egenda op. 16 č. 1
Nokturno op. 16 č. 4
Balada g moll op. 23
Valčíky (výběr)
Rondo a la mazurka F dur op. 5

DOPROVODNÝ PROGRAM 60. CHOPINOVA FESTIVALU 2019
PROPAGAČNÍ KONCERT - Velvyslanectví Polské republiky Praha
18. ČERVNA 2019 – úterý v 18.30 hodin
VÝSTAVY
6.8. – 30.8. 2019 Městské Muzeum - ZE SBÍREK CHOPINOVY SPOLEČNOSTI
12. 8. – 25. 8. 2019 Městské divadlo - Mgr. Dominik Petr – VIA CHOPIN
GOLFOVÝ TURNAJ
Golfové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně, Středa 21.8.2019 9-12 hod.
Předprodej vstupenek: zahájen 1. 3. 2019
INFOCENTRUM, Dům Chopin, Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně – denně 9.00-19.00
Pořadatel festivalu a soutěže
Společnost Fryderyka Chopina, spolek, dům Chopin, Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, www.chopinfestival.cz /
facebook.com / chopinfestival e-mail: info@chopinfestival.cz , tel. 602 143 273 / 353 595 267

Dang Thai Son (Kanada) - klavír
220,- 160,- 90,- Kč

18

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •ČERVENEC - SRPEN 2019
KULTURA

KAPSA PLNÁ POHÁDEK
se již brzy otevře
Dne 8.7. 2019 v 10.00 bude zahájen 18. ročník dětské akce
s názvem „Kapsa plná pohádek“.
Jedná se o ojedinělou a velice
oblíbenou prázdninovou akci,
kterou jako jedny z mála nabízejí
právě Mariánské Lázně. Během
této akce, která poběží od 8.7.do
21.7., se na venkovní scéně (nádvoří) domu Chopin vystřídá 5
divadelních souborů. Profesionální soubory doplní dva soubory dětské z tzv. „Divadelní dílny“,
která běží souběžně s „Kapsou
plnou pohádek“. Divadelní představení budou určena dětem od 3

M

B

I

F

F

MARIENBAD
28.– 31. 8. 2019

do 10 let, ale přístup budou mít
i starší diváci. Začátky představení se budou pravidelně střídat
a to od 10.00 a 16.00 hodin. Akce
se uskuteční za finanční podpory
Města Mariánské Lázně. Na děti
čeká 12 pohádkových dnů, při
kterých se pobaví, ale jistě i mnohému naučí. Pokud ještě nemáte
program pro své děti, tak neváhejte a zaznamenejte si do kalendáře termín 8.7. – 21.7.2019. Podrobnější informace o programu
získáte na www.kisml.cz.

Marienbad Film Festival
4. ročník mezinárodního
filmového festivalu
v Mariánských Lázních
marienbadfilmfestival.com

Alena Havrdová

M

B

M

B

M

B

LETNÍ KINO
NA ARNICE
KAŽDÉ ÚTERÝ
M

B

M

červenec–srpen

2.7.

Ženy v běhu
Komedie
Česko, 2019, 93 min
Režie: Martin Horský

30.7. Odborný dohled nad výkladem snu
Komedie / Drama
Česko, 2018, 79 min
Režie: Pavel Göbl

9.7.

Rozmarné léto
Komedie / Poetický
Československo, 1967, 74 min
Režie: Jiří Menzel

6.8.

Na střeše
Drama / Komedie
Česko, 2019, 97 min
Režie: Jiří Mádl

16.7. Pěkně blbě
Romantický / Komedie / Drama
USA, 2017, 120 min
Režie: Michael Showalter

13.8. Mars
Komedie / Drama
Česko, 2018, 85 min
Režie: Benjamin Tuček

23.7. Všechno bude
Road movie / Drama / Komedie
ČR / SLO / PLN / SK, 2018, 85 min
Režie: Olmo Omerzu

20.8. Happy end
Komedie / Experimentální
Československo, 1967, 71 min
Režie: Oldřich Lipský

start: 22.00 hod.
vstup: 80,- / změna programu vyhrazena
V případě špatného počasí bude promítání přesunuto na kolonádu.
www.fb.com/Mobilni.Filmovy.Klub/
Projekt je realizovaný za finanční
podpory města Mariánské Lázně.
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PROGRAM městského divadla – ČERVenec 2019
2.7. úterý
Od 14.00 – v češtině, od 15.00 v němčině

PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA S PRŮVODCEM
Vstupné: zdarma
3.7. středa
19.30 hod.

ARGENTINSKÉ TANGO - TANGO
ARGENTINO
Vstupné: 280,- 260,-

Formace pěti vynikajících hudebníků, kteří berou tango jako
svůj životní styl, přiváží program
plný skladeb vášnivých, snivých,
tesklivých i osudových. Koncert
8.7 – 21.7.

KAPSA PLNÁ POHÁDEK 2019
9.7. úterý
Individuální prohlídky od 14.00 do
17.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
9.7. úterý
19.30 hod.

Vlastimil Venclík HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Vstupné: 240,- 220,-

Agentura Nordproduction, režie:
Vlastimil Venclík

10.7. středa
19.30 hod.

ABBA World Revival
Vstupné: 320,- 280,-

představuje absolutní špičku
tohoto hudebního oboru a divákům nabízí v dokonalé hudební
LIVE SHOW.
14.7. neděle
19.30 hod.
Letní setkání u Chopina

MICHAL TUČNÝ REVIVAL PLZEŇ
Vstupné: 80,-

Kapela hraje krásné, a skoro zapomenuté, písničky legendy české i evropské country music 20.
století - Michala Tučného. Jeho
nezapomenutelný a osobitý projev doposud nikdo nepřekonal.
Michal Tučný country nejen zpíval, ale country také žil!
16.7. úterý
Individuální prohlídky od 14.00 do
17.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
17.7. středa
19.30 hod.

NAD PRAHOU TANČILY PÍSNIČKY
Vstupné: 240,- 220,-

Společně s kapelou Strahovanka
(Praha) a jejími zpěváky nahlédneme do staropražských hospůdek, kabaretů a šantánů.
21.7. neděle
19.30 hod.
Letní setkání u Chopina

Apollo band & Jiří Votoček
WALDEMAR MATUŠKA VE VZPOMÍNKÁCH
Vstupné: 80 Kč

Účinkuje Vladimír Walda Nerušil
s kapelou Malevil Band.
Nejslavnější dvojník Waldemara Matušky zavzpomíná slovem
i v písních na legendu československé populární hudby.
23.7. úterý
Individuální prohlídky od 14.00 do
17.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
24.7. středa
19.30 hod.

JAZZ & SWING NIGHT
Vstupné: 240,- 220,-

Kapela se zaměřuje převážně na
skladby z období „zlaté éry“ jazzu, zejména na písně z repertoáru Louise Armstronga, Elly Fitz-

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Článek by neměl přesahovat 3000 znaků včetně mezer.

Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.

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

Článek pošlete na e-mail: zpravodaj@marianskelazne.cz
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. den v měsíci.

30.7. úterý
Individuální prohlídky od 14.00 do
17.00 hodin

DIVADELNÍ GALERIE
Vstupné: zdarma
30.7. úterý
19.30 hod.

DIVADELNÍ TANČÍRNA
Vstupné: 50,-

Příjemné posezení v divadelní
galerii s hudbou a tancem.
31.7. středa
19.30 hod.

ZLATÁ ÉRA OPERETY
Vstupné: 260,- 240,-

Procházka operetními melodiemi. účinkují: Gabriela Kopperová
Čápová – soprán, Juraj Nociar tenorStrauss trio: Tatiana Skalková – housle, Natalie Rothbauerová- violoncello, Karel Friesl
– klavír. Průvodní slovo v češtině,
němčině a ruštině - Alexandr
Komarnický. Program - Johann
Strauss, Fritz Kreisler, Franz Lehár, N.Dostál, Rudolf Sieczyňský,
Emerich Kálmán.
Změna programu vyhrazena

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

354 922 111

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

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

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?

gerald a Duke Ellingtona.

Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

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

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 4, číslo 7; Evidováno pod MK ČR 22342 		
Periodický tisk územního samosprávného celku
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: AZUS Březová, s.r.o.
Uzávěrka příštího čísla: 15.8. 2019; Uzávěrka inzerce: 15.8. 2019
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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