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JARO JE OFICIÁLNĚ ZDE. MÍSTO ZELENÉ ALE DOMINUJÍ ŽLUTÁ A MODRÁ.
Vážení spoluobčané,
v březnovém
úvodníku Zpravodaje
jsem
s
nadšením
psal, že covid je
za námi. Na tom
i nadále trvám.
Roušky a respirátory jsme konečně odložili.
Výjimkou zůstává jen MHD, nemocnice a sociální služby. Bohužel
nám ale není přáno odpočinku
a z jedné krize jsme bez jakékoli
pauzy přešli do krize další. Tentokráte je to krize uprchlická,
která je důsledkem válečného
kon liktu na Ukrajině. Někteří
ho nazývají speciální vojenskou

jsou teď důležitější. Úžasná vlna
solidarity přiměje zapamatovat si to i ty, kteří možná barvy
ukrajinské vlajky předtím ani
neznali. Jsem hrdý na všechny
z Vás, kteří pomáhají, jak mohou.
Je samozřejmé, že při takovém množství uprchlíků může
a bude docházet k občasným
problémům. Ukrajinci jsou jen
lidé stejně jako my. Jsou nám ale
blízko, a to jak myšlením, tak
hodnotově. Ostatně jsme všichni Slované a do rozdělení Československa jsme byli dokonce
přímí sousedé. Hlavní teď je pro
ně zajistit přechodné ubytování
a umožnit jim se aklimatizovat,
naučit se jazyk a najít si práci.
Nikdo totiž v současnosti neví,

operací, ale držme se zavedených slov a frází. Když jedna
země napadne vojenskou silou
jinou, je to válka. Sice se v poslední době stává zvykem, že válka
začne bez o iciálního vyhlášení,
ale i tak to válka je. ČR se musí
a chce vypořádat s přívalem lidí
prchajících před válečným konliktem. Já osobně to považuji
za otázku svědomí a morálky.
Pocity Ukrajinců si nikdo z nás
nedokáže ani představit. A právě z toho důvodu jsem v titulku
úvodníku zmiňoval ony barvy.
Astronomické jaro začalo 20.
března a jaro se tradičně nese
ve znamení zelené barvy a obrody přírody. Ukrajinská vlajka
je ale žlutá a modrá a tyto barvy

na jak dlouho s námi budou naši
zemi sdílet.
Na tom všem se již pracuje. Vznikají adaptační skupiny s výukou
češtiny. Proces získání práce se
pro válečné uprchlíky také výrazně zjednodušil. Odbor školství pod panem místostarostou
Miloslavem Pelcem pracuje
na strategii postupného začlenění ukrajinských dětí. Kotec se
s velkou profesionalitou a za přispění města chopil organizace
materiálové pomoci. Pomáhají
dobrovolní tlumočníci, charitativní a sociální organizace
a také jednotliví lidé. První dny
byly hodně náročné, ale zvládli
jsme společně covid, zvládneme
i toto!
více na str. 2
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Abych ale nepsal celý úvodník jen o Ukrajině, pojďme se
telegra icky vrhnout na důležité události uplynulého
měsíce.
Přes Chebskou křižovatku
chodíme všichni. Proto jste
si nepochybně všimli, že jsme
nainstalovali nové hodiny
a vybavili je také teploměrem. Kdo se bude tedy chtít
s kamarádem sejít “u hodin“, musí to speci ikovat. Ty
u CupVitalu jsme totiž také
opravili. Autorem obou nápadů byl občan města, pan Ivan
Coufalík. Ty hodiny na Chebské dokonce přihlásil do loňského ročníku participativního rozpočtu a získal pro
ně podporu. Když už jsme
u participativních rozpočtů… letošní ročník je v běhu
a během dubna budete moci
hlasovat pro své favority.
Více se dočtete v tomto Zpravodaji.
Hlasování podléhal také letošní program naší slavné
zpívající fontány. Repertoár
byl tentokrát vybrán lidem
a není si tedy kde stěžovat.
Vox populi, vox dei! Ale on se
určitě někdo najde.
Při procházkách po městě
jste si také mohli všimnout
vznikajících vodních tůní
pod Panoramou nebo v Úšo-

vicích vedle kostela.
No a letos budeme také podruhé žádat o dotaci na výsadbu stromů. Jednou jsme
již úspěšní byli a vznikl nový
městský sad. Tentokrát se zaměříme na doplnění stromořadí po městě.
Na městském zastupitelstvu
v březnu jsme podpořili sport
i kulturu ve městě, schválili
zpracování projektu inline
dráhy a odblokovali situaci
kolem Luny v Úšovicích tím,
že jsme investorovi prodali
část okolních pozemků pro
výstavbu parkoviště. Celý
průběh zastupitelstva můžete shlédnout na youtube
nebo si přečíst zápis na webu
MěÚ www.muml.cz.
Již koncem března začalo
také důkladné blokové čištění města. Podrobnosti naleznete v tomto čísle Zpravodaje.
Je prostě pořád co dělat. Valí
se toho opravdu moc, ale společnými silami to dokážeme
zvládnout.
Přeji Vám všem pevné nervy,
pevné zdraví a dobrou náladu do dubna roku 2022. A pamatujte – nejhorší je srážka
s blbcem. Raději je obcházejte.

byl termín o týden posunut.
Lázeňská část bude tedy celá
uklizená do velikonočních svátků. Celé město pak bude dokončeno před Zahájením lázeňské
sezóny.
Samozřejmě bude v každé ulici
s předstihem instalováno přechodné dopravní značení upozorňující na zákaz parkování

Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO
ČIŠTĚNÍ ULIC V RÁMCI
JARNÍHO ÚKLIDU MĚSTSKÝCH
KOMUNIKACÍ
Jarní úklid města spočívá v několika fázích:
1. odhrnutí drtě z části chodníku (skončilo)
2. úklid inertního materiálu
z komunikací strojně a ručně
(probíhá – lázeňská část 11. týden, ostatní části ve 12. týdnu)
– "úklid nahrubo"
3. vyhrabání posypové drtě
z okrajů trávníků (bude zahá-

jeno tento týden a dokončeno
v příštím týdnu)
4. úklid komunikací na čisto –
blokové čištění ulic (od 28. 3.
do 9. 5.)
pozn.: S blokovým úklidem ulic
jsme chtěli započít již 21. 3. , ale
na tento týden jsou hlášeny teploty pod bodem mrazu a voda
na mytí povrchů chodníků i vozovek by nám namrzala. Proto
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v příslušných dnech, kdy bude
k čištění docházet.
Zapište si ale, prosím, vše do diářů
již s předstihem. Vyklizením parkovacích míst pomáháte bezproblémovému úklidu a předejdete
nutnosti zásahu městské policie.
Ing. Martin Kalina,
Váš starosta
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se na Ukrajině děje, válka se
tam nesmí nazývat válkou, ale
„speciální operací“, nesmí se
demonstrovat, zatýká se ještě více než v minulých letech
a za všechno hrozí mnohaleté
tresty odnětí svobody. V Rusku
se obnovuje tvrdá totalita.
Česko na současnou situaci reaguje, jak nejlíp může. Kromě
pomoci Ukrajině a válečným
uprchlíkům se snaží také minimalizovat dopady na české
občany. Skokové zvýšení cen
energií a benzinu se snaží zmírnit tak, aby naši ekonomiku
a občany zasáhly co nejméně,
ale dokud bude trvat válka,
nebude to jednoduché. Válkou
se rozhoupala celá světová
ekonomika. Jsme sice oslabení
covidovou krizí, ale jsme stabilní stát a máme ty nejlepší
předpoklady tuto situaci ustát,
zvládnout, postarat se o ty naše
občany, na které dopadnou tyto
negativní důsledky nejvíce.
Ruská agrese celý svět posouvá zpět nejenom myšlenkově,
ale i ekonomicky. Buďme jako
občané trpěliví, empatičtí, je to
teď těžké pro všechny.
V této situaci je obzvlášť nechutné vyvolávat mezi našimi
občany rozmíšky, šířit lži. Mezi

ZVLÁDNEME TO

Evropa je ve válce. Je potřeba se
semknout a společně té hrůze
čelit. A já jsem opět hrdý Čech,
hrdý obyvatel našeho regionu.
Vlna sounáležitosti a pomoci lidí v našem kraji, která se
v těchto, pro všechny těžkých
časech, vzedmula, je obrovská
a naplňuje mne nadějí. Zareagovali jsme, jako my Češi reagujeme vždycky, když se dějí
podobné katastrofy. Pomocí.
V těžkých chvílích je vzájemná
pomoc a podaná ruka to nejdůležitější. Navazujeme na ty
nejlepší humanistické masary-

kovské tradice, které byly TGM
dány do vínku našeho samostatného svobodného a sebevědomého státu.
Následující dny a měsíce budou
těžké. Připravme se na to. Ruská agrese zasahuje nejenom
území Ukrajiny, ale přelévá se
v různých podobách do celé
Evropy. Kromě matek, dětí a seniorů prchajících před válkou,
o které je potřeba se postarat,
jsou to i ekonomické důsledky ruské agrese. Pocítíme je
všichni a nebude to lehké. Ceny
pohonných hmot a energií jsou
jedním z důsledků války právě proto, že současný agresor,
Rusko, je jedním z největších
dodavatelů ropy a plynu do Evropy. Celý tento zbytečný a neopodstatněný kon likt, který
Putin v zájmu obnovení sféry
ruského vlivu rozpoutal, bohužel pocítíme. Civilizovaná Evropa se jednotně brání, snaží se
nejenom pomocí Ukrajině, ale
i tvrdými ekonomickými sankcemi oslabit agresora. V Rusku
se mezitím omezuje svoboda
slova, Rusům je bráněno v přístupu k informacím o tom, co

ně patří i vyvolávání pochybností a nenávisti vůči lidem
prchajícím před válkou. Ale
i takové věci se bohužel dějí. Jejich cílem je rozbít jednotu a odhodlanost se bránit a pomáhat,
zasévat beznaděj a pocit, že nic
nemá smysl. To jsou cíle současného nepřítele, to náš odpor
oslabuje. Nenechme se podobnými snahami zviklat, řiďme
se v boji proti dezinformacím
svým rozumem a srdcem.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se snaží pomoci, kteří věnují i svůj volný čas a energii
pomoci druhým. Jak při dobrovolnických akcích, sbírkách, organizaci pomoci nebo pouhým
vlídným přístupem k lidem
kolem sebe. Teď to vše znamená mnohem víc. Jsme ve válce,
kterou jsou ohrožovány naprosto základní principy našeho svobodného žití a která nás
zaskočila. Držme se a buďme
jednotní. Jenom tak se ubráníme a tyto nyní těžké chvíle se
ctí zvládneme.
P. S. Tyto řádky jsou psané 15.
3. 2022.
Miroslav Balatka,
senátor,
www.miroslavbalatka.cz

ZAHRÁDKY BUDOU
Město Mariánské Lázně nejen prodlouží všechny nájemní smlouvy na zahrádkářské osady, ale připraví
i území pro vznik nových
zahrádek. Zastupitelstvo
města na svém březnovém
zasedání schválilo peníze
z rozpočtu na projektovou
dokumentaci nové osady
Hamrníky za Karnou.
Záměrem je připravit území pro vznik osady a prodej jednotlivých pozemků
o cca 400 m2 včetně zajištění zdroje vody (vrt,
studna), přípojky elektřiny
na centrální místo a vybudování obslužné komunikace. Toto bude provedeno po schválení projektu
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ve stavebním řízení a následném uvolnění finančních prostředků.
Předběžný zájem můžete
směřovat na Odbor majetku. Bude se zároveň jednat
o průzkum, sloužící ke stanovení
celkové
plochy
určené k prodeji v první
vlně. Chata, chalupa nebo
zahrádka, to bude stejně
jako v minulosti nejbezpečnější a jisté místo pro trávení volného času, zároveň
i možnost si něco vypěstovat k snědku.
Zdeněk Král
1. místostarosta
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ADAPTAČNÍ SKUPINY
Vážení spoluobčané,
původně jsem příspěvek do našeho Zpravodaje začal psát první
jarní den s cílem, že si popřejeme
do jarních dnů pohodu, krásné
počasí na procházky v našich
parcích a na nabírání sil do dalších měsíců roku 2022. Chtěl
jsem popřát i našim žákům
v mateřských a základních školách co nejvíce energie do druhého pololetí školního roku.
Současnost nás však každým
dnem nutí řešit vzdělávání nejen našich dětí, ale i těch, které přicházejí do našeho města
hledat klid, ubytování, sociální
jistoty. To je otázka dnešních
a nejbližších budoucích dnů.
Naše školy a třídy jsou naplněny českými žáky a školy nemají

v současnosti tolik volných lavic pro nové zájemce, kteří mají
hlavně jazykovou bariéru v komunikaci v naší společnosti.
Proto využívám možnosti
a ve spolupráci s městem Mariánské Lázně a MAP Mariánskolázeňsko chci pozvat rodiče, kteří se svými dětmi přišli
z Ukrajiny do našeho města
a mají zájem o vzdělávání dětí
v našich školách, 4. 4. 2022
do Základní školy Jih od 9 hodin na první setkání. Společně bychom měli řešit, jak dále
postupovat v našem městě
ve vzdělávání dětí z Ukrajiny.
Mgr. Miloslav Pelc
2. místostarosta

„Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107

VÝZVA PRO PEDAGOGY, ŠIKOVNÉ STUDENTY
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ BY BYLI OCHOTNI POMOCI S VÝUKOU
ČESKÉHO JAZYKA V ADAPTAČNÍCH SKUPINÁCH PRO DĚTI A ŽÁKY
PROŠKOLENÍ A PODKLAD PRO VÝUKU BUDE ZAJIŠTĚN
ODMĚNA PRO DOBROVOLNÍKY TAKÉ
SETKÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A DOPROVODU SE USKUTEČNÍ V SÁLE ZŠ JIH
4. 4. 2022 V 9:00 HOD
ZÁJEMCI SE PROSÍM HLASTE NA NÍŽE UVEDENÝ EMAIL
marianskolazensko.cizkova@seznam.cz,

ЗАПРОШУЄМО ВЧИТЕЛІВ, ЗДІБНИХ СТУДЕНТІВ

ШУКАЄМО ДОБРОВОЛЬЦІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ З ВИВЧЕННЯМ ЧЕСЬКОЇ МОВИ В
АДАПТАЦІЙНИХ ГРУПАХ ДЛЯ ДІТЕЙ І УЧНІВ
МАТЕРІАЛИ І ОСНОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ БУДЕ НАДАНО, ВИНАГОРОДА ТАКОЖ
ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ВІДБУДЕТЬСЯ В ЗАЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ JIH МАРІАНСЬКІ
ЛАЗНІ
4. 4. 2022 О 9:00 ГОДИНІ
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ НА ВКАЗАНИЙ НИЖЧЕ
marianskolazensko.cizkova@seznam.cz,
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VÝDEJ MATERIÁLNÍ POMOCI ZE SBÍRKY PRO JEDNOTLIVCE (PRO
VÁLEČNÉ UPRCHLÍKY)
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Materiální sbírka stále probíhá a je aktualizována na FB stránkách „Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart“.

SPOLEK MARIÁNSKÝ – SETKÁNÍ
SE SKLÁŘI
Jak jsme Vás již informovali, socha
Panny Marie na vrcholu Mariánského sloupu bude z křišťálového skla,
z rukou českých sklářů. S tímto cílem Spolek Mariánský před časem
zahájil jednání s výtvarnými umělci,
kapacitami v oboru. Provedení sochy
Panny Marie z čirého a průzračného
materiálu není věc snadná ani obvyklá, socha musí vzejít z rukou opravdových sklářských mistrů. Figurální
dílo z českého křišťálu pro Mariánské
Lázně bude jedinečnou a odvážnou
ukázkou jejich umu a znalostí.
V únoru jsme navštívili v Kunraticích
u Cvikova ateliér mistra Jiřího Pačinka, který byl nejbližším spolupracovníkem Reného Roubíčka a Bořka
Šípka a dnes úzce spolupracuje např.
s Blankou Matragi. Setkali jsme se
se sympatickým, pokorným a velmi
vstřícným umělcem. Měli jsme možnost vidět jeho úžasná díla jak v interiéru místního kostela Povýšení svatého Kříže, tak i v plenéru – ve „Skleněné
zahradě“. Jiří Pačinek v nedávné době
vyrobil a spolu s českými biskupy
předával do rukou papeže Františka

k provedení modelu sochy, na kterém se odzkouší sklářská technologie i odolnost díla vůči klimatickým
vlivům. V průběhu přípravy bude
nutno vyřešit celou řadu otázek, které umožní inální provedení sochy
Panny Marie.
Realizace Mariánského sloupu v Mariánských Lázních je bez Vás občanů a přátel nemyslitelná. Prosíme
o inanční podporu a děkujeme za
ni místním rodákům, obyvatelům,

skleněný relikviář sv. Zdislavy z Lemberka. Bylo pro nás povzbuzením, že
realizace sochy Panny Marie ze skla
je pro mistra Pačinka výzvou. Také
podle něho se jedná o úžasný a originální záměr. Jeho postoj potvrzuje cíl
spolku – věnovat městu výjimečné
umělecké dílo, které nemá ve světě
obdoby a bude vyhledávaným místem nás občanů i návštěvníků Mariánských Lázní.
V závěru měsíce února přijel na návštěvu Mariánských Lázní sklář Jiří
Liška, který již vytvořil pro mariánský sloup na Goethově náměstí několik návrhů skleněné sochy. Při našem
jednání jsme navázali na návštěvu
u mistra Pačinka, který přivítal spolupráci s dalšími uměleckými skláři,
aby realizace náročného díla byla
odborně diskutována a obohacena
více výtvarnými návrhy. Členové
spolku doufají, že spolupráce umělců
přinese dílu vysokou kvalitu i punc
mistrovského díla.
Nyní budou následovat další společná jednání obou umělců. Ta by měla
vyústit v technické návrhy a poté
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Seznam potřebných věcí dejte vědět den dopředu do 17:00 na
e-mail: klub.restart@kotec.cz,
popřípadě volejte nebo pište SMS na telefon +420 739 570 100.
Následující den vám budou věci vydány.
Místo výdeje: Nádražní náměstí 299/8,
Mariánské Lázně (bývalá budova Bytov, naproti nádraží),
výdej přes okno.
ČAS VÝDEJE: PO–PÁ 9:00–12:00
Pro ubytované v hotelích a ubytovnách
se výdej řeší individuálně/KOTEC, o.p.s.

Надішліть нам список потрібних
речей до 17:00, за день наперед, на
адресу електронної пошти: klub.
restart@kotec.cz
або зателефонуйте чи напишіть
SMS на номер: +420 739 570 100
Ми видамо їх вам наступного дня
Місце видачі: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně
(колишня будівля Bytov, навпроти
залізничного вокзалу), видача
відбувається через вікно
ЧАС ВИДАЧІ: ПН-ПТ 9.00-12.00
Для тих, хто проживає в готелях
і хостелах, видача здійснюється
індивідуально /KOTEC,o.p.s.
podnikatelům, věřícím, návštěvníkům i všem sympatizantům našeho
krásného lázeňského města.
Podpořte
projekt:
č.
ú.
299584150 /0300, IBAN CZ89
0300 0000 0002 99584150. Po realizaci budou jména přispěvatelů uvedena v pamětní knize v Městském
muzeu a ve schránce základního
kamene.
Spolek Mariánský, z. s.
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VÍTEČEK REKAPITULUJE
UPLYNULÝ ROK
Také v loňském roce Středisko
sociálních služeb Víteček v Černošíně zkvalitnilo své vybavení
ve prospěch tělesně a mentálně
postižených dětí, mládeže i dospělých, kteří zde navštěvují denní stacionář, sociálně terapeutické dílny či čerpají pomoc osobní
asistence. Zásadním vylepšením
střediskové budovy byla instalace tepelného čerpadla, které nahradilo původní zastaralý uhelný
kotel – v Černošíně tak ubyl zase

Pro sportovní vyžití, radost z pohybu i terapeutickou relaxaci byly
v loňském roce osazeny 3 bytelné
houpačky i pro dospělé hendikepované a imobilní kamarády. Společně
s letním altánem a obří trampolínou
tak pomohou klientům užívat pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb
na rozlehlé zahradě.
Bohužel vítečkovskou zahradu po-

jeden kouřící komín. Čerpadlo
nyní budovu nejen vytápí, ale
současně ohřívá i teplou užitkovou vodu k odpolednímu koupání.
Na tuto skutečnost bychom chtěli
v letošním roce navázat zásadní
rekonstrukcí sklepních prostor
a využít je nově k uskladnění
kompenzačních i inkontinenčních
pomůcek. V plánu je také zateplení obvodových zdí budovy k úspoře nyní drahých energií.

stihla také jedna nepříjemná ztráta.
Kůrovec zde napadl několik vzrostlých smrků, které byly vysazeny
snad ještě původními německými
obyvateli. Pro bezpečí klientů je tak
museli po částech odřezat a zlikvidovat zkušení odborníci.

Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

TEMATICKÉ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY JDOU
DO SVÉ 4. SEZONY
Další podstatnou změnou byla
instalace obřího skladového
kontejneru. Ten slouží k uskladnění zahradního nářadí, kterým
klienti pomáhají při péči a údržbě rozlehlé vítečkovské zahrady.
Současně zde našlo zázemí i několik zdravotnických a pohyb
usnadňujících mechanismů, které středisko průběžně zapůjčuje
svým klientům.

Turistické informační centrum Mariánské Lázně začíná od 2. dubna
opět pořádat každý čtvrtek a sobotu
Tematické komentované prohlídky.
Poprvé se tak stalo před třemi roky
v roce 2019.
Vydejte se s infocentrem na některou ze speciálních prohlídek. Provázet vás budou erudovaní průvodci.
Prozkoumejte sochy, památníky či
pamětní desky, poznejte léčivé prameny i nejvýznamnější místa lázní,
poslechněte si historky o zamilovaných párech, seznamte se s historií
židovské komunity nebo načerpejte
klid a sílu v lázeňských lesích.

Pro uskladnění táborového vybavení, podsadových stanů, teepee,
pojízdné kuchyně a jiných táborových pomůcek pro letní pobytové tábory byl nově vybudován
moderní dřevěný přístřešek. Nahradil tak původní nevzhlednou
kůlnu, do které již dlouhodobě
zatékalo a při své chatrnosti hrozila zřícením.

Vstupenky lze koupit v infocentru, v kalendáři akcí na webu
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www.marianskelazne.cz nebo si
je objednat dopředu na emailové
adrese info@marianskelazne.cz.
Pro hosty, kterým termín prohlídek nevyhovuje, infocentrum nově
rozšířilo nabídku prohlídkových
tras v mobilní aplikaci SmartGuide.
Tohoto audio průvodce si lze stáhnout zdarma na webu www.smart-guide.org. Po spuštění aplikace se
pak sami můžete rozhodnout, zda
se vydat po trase doporučených
prohlídek nebo si poslechnout informace o místu, kde se zrovna nacházíte. Praktická je i možnost stažení
průvodce do of line režimu.
Turistické informační centrum
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HLEDÁME
HLEDÁM
PRACOVNÍKA INFOCENTRA
Co u nás budete dělat?
Přijímat s úsměvem hosty Turistického informačního centra a představovat město Mariánské Lázně a okolí.
Využijete cizí jazyky i svou kreativitu, budete se podílet na rozvoji cestovního ruchu v lázeňském městě.
Nemine Vás prodej suvenýrů a plánování výletních tras našich hostů, budete odpovídat na rozličné dotazy.
Uvítáme komunikaci na sociálních sítích a zapojení do propagace.
Co od vás očekáváme?
Znalost našeho města a kraje.
Schopnost domluvit se v cizím jazyce NJ, AJ slovem i písmem, RJ slovem.
Minimálně středoškolské vzdělání (cestovní ruch není podmínkou).
Aktivní znalost práce s PC.
Zodpovědnost, velmi dobré komunikační schopnosti, iniciativní přístup, smysl pro týmovou práci.
Co vám nabízíme?
Kreativní a pestrou práci s veřejností v Mariánských Lázních.
Standardní smlouvu na hlavní pracovní poměr.
Příchod nové posily do malého kolektivu přivítáme od května 2022.

Kontaktní osoba pro bližší informace je Barbora Tintěrová.
Životopis zasílejte na e-mail: tinterova@kisml.cz.

OBČANÉ

SOUTĚŽ S INFOCENTREM „SUPER, MARIÁNKY JSOU V UNESCO“
V letošním roce pro vás Infocentrum připravilo soutěž,
ve které se postupně budete
seznamovat s jednotlivými

městy Great Spa Towns of
Europe (Slavnými lázeňskými městy Evropy), která byla
24. července 2021 společně

zapsána na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
Každý měsíc naleznete článek
a soutěžní otázku v newslet-

teru Mariánky z první ruky,
k jehož odběru se můžete přihlásit na stránkách
www.marianskelazne.cz
Vyhrát můžete unikátní sběratelský pohárek GSTE, speciální dětský pohárek, sadu
minerálních vod, sadu mariánskolázeňské kosmetiky,
prohlídku městem…

Otázka na měsíc duben zní:
Kolik měst bylo vybráno,
aby reprezentovalo Slavná lázeňská města Evropy
pod označením GSTE?

Své odpovědi zasílejte na email
i n fo@ m a r i a n skel a z ne . c z
vždy do konce daného měsíce.
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A TAK SI TADY ŽIJEME …

„AŽ SE TĚ TVŮJ SYN ZEPTÁ, CO
TO ZNAMENÁ, ODPOVÍŠ MU…“

Kvapem se blíží jaro a my spějeme
stále kupředu. Každý měsíc nám
něco přinese.
Ten letošní březen je pro nás všechny velice smutný. Nechtěla jsem
o tom psát, ale nedá mi to. Přála
bych si, aby velitelé v té nesmyslné válce bojovali mezi sebou a aby
to neodnášel obyčejný lid. Ti, co
o tom rozhodli, ať si uvědomí, co
my ženy zažijeme, když přivedeme
dítě do života. My, staršího věku už
máme vše za sebou, ale jsme hrdí
na naše potomky, kteří se okamžitě zapojili do pomoci ukrajinským
rodinám, které přišly o střechu nad
hlavou. Největší dopad této války
postihne právě nevinné ženy a děti.

6. 4. 2022 Vítání jara v Hotelové
škole s programem a hudbou
30. 4. 2022 uzávěrka přihlášek
do Sezimova Ústí
Nebudu zmiňovat již zaběhlé aktivity bowling, klub nebo solnou
jeskyni.
Další služby pro naše seniory
jsou koupele, masáže, péče o ruce
a nohy za příznivé ceny ve stacionáři v Úšovicích, o iciální název je
Centrum denních služeb, Skalníkova ul.
Služba která se již také osvědčila,
je SENIOR TAXI, můžete využít
k návštěvě lékaře nebo úřadu, ale
i na nákup a pochůzky po městě.
Každá cesta stojí 20,- Kč, pokud má
senior legitimaci. Bližší informace
A teď trochu jarně a veseleji, jaro na telefonním čísle 724 755 932,
už klepe na dveře.
kde můžete objednat TAXI, pondělí
Můžete se těšit na tyto akce:
až pátek od 7:00 do 15:hodin.
Pokud máte zájem o SENIOR PAS,
8. 3. 2022 Městské divadlo Mari- bližší informace také v klubu seniánské Lázně, vernisáž s názvem orů na Hlavní třídě.
„Ve všem je láska“ Oksany Zaets
O všechny informace jsem se s vámi
10. 3. 2022 Městské muzeum – Do- podělila a těším se na vaše reakce
mácí výtvarníci – zve Stonožka
a připomínky.
17. 3. 2022 návštěva muzikálu Eli- Na závěr mi dovolte, abych vám
sabeth v divadle J. K. Tyla v Plzni
popřála pevné zdraví, hodně sil
23. 3. 2022 ve 13:00 přednáška a světlejší zítřky.
v klubu seniorů na téma AlternaMarie Kozlová
tivní metody léčení, přednášející
Za ZO seniorů
Eva Lanczová
v Mariánských Lázních

Milí spoluobčané, bratři a sestry!
Těmito slovy z Písma svatého – Bible začíná rodinná oslava tzv. Pesachu (židovských Velikonoc). Vysloví je nejmladší potomek rodiny,
a pokračuje: „Co odlišuje tuto noc
ode všech ostatních nocí? Že totiž
každé jiné noci jíme jak kvašený,
tak nekvašený chléb, a tuto noc jenom macesy?...“
Otec rodiny pak na jeho otázky
odpovídá a připomíná velikou událost, která se stala v 15/14. stol.
před Kr. (nebo chcete-li před naším
letopočtem), událost osvobození
izraelského národa z egyptského
otroctví. Událost, kterou více než
tři tisíce let tento národ oslavuje
a znovu a znovu si při ní připomíná
své kořeny, jež sahají k samotnému
Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi atd.
Pesachová večeře je velikou rodinnou událostí, kdy se schází celá
rodina a upevňuje se nejen ve své
kultuře, ale především ve své víře.
Když by tuto otázku položil nejmladší potomek národa, který se
„hrdě“ hlásí ke křesťanským kořenům, a zeptal se, proč se slaví tzv.
pašijový neboli Svatý týden, proč
se čtyřicet dní před Velikonocemi
postíme nebo proč nejdůležitějším svátek celého roku je slavnost
Vzkříšení, oslavovaná při vigilii
na Bílou sobotu, co bychom my, dospělí odpověděli?
Velikonoce jsou většinou pro nás
dny prodlouženého víkendu, který
má své vyvrcholení na velikonoční
pondělí – pomlázka. Nebo chápeme
Velikonoce jako oslavu přicházejícího jara. Co by asi na to řekli naši
předkové, kteří se nám snažili pomoci již samotným výrazem označujícím tyto svátky – Veliká (o)- noc
(e).
Stejně jako izraelský národ, i my si
připomínáme velikou událost z dějin spásy – Nový Exodus, přechod,
osvobození z otroctví hříchu a smrti. Nejde již o nějaké fyzické zotročení, ale jde především o otroctví
vnitřní, kdy jsme často spoutáni
sami sebou – svou pýchou, ješitností a sobectvím nebo strachem,
zoufalstvím či lží. Toto osvobození
se neděje skrze Mojžíše, ale prostřednictvím Božího Syna Ježíše
Krista, který přijal na sebe naše
lidství (Vánoce), aby nás smířil
s nebeským Otcem a uvedl nás
do společenství jeho lásky. Toto
osvobození se děje nejprve jeho
učitelským úřadem, kdy po tři roky

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ OPĚT UVÍTAJÍ
NOVÉ OBČÁNKY
Narodilo se vám miminko, máte
bydliště v Mariánských Lázních
a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu vítání občánků?
Městský úřad pro vás a vaše děti
již tradičně připravuje tuto slavnost v Anglikánském kostele.

Příčná 647/3 – budova tzv. Tuzex).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete rovněž zaslat poštou
na adresu Městský úřad Mariánské Lázně, matrika, odbor dopravy a vnitřních věcí, Ruská 155/3,
35301 Mariánské Lázně.

Nově narozené děti a jejich rodiče
a blízké zveme k účasti na Vítání občánků, které se uskuteční v sobotu
dne 21. května 2022 od 14:00 hodin
v Anglikánském kostele v Ruské ulici v Mariánských Lázních.
Vážení rodiče a zástupci dětí,
pokud máte zájem se této společenské akce zúčastnit, je nutné
se nejpozději do 2. května 2022
přihlásit. Podrobnosti a tiskopis
přihlášky naleznete na Vítání občánků – O iciální stránky města
Mariánské Lázně (muml.cz) nebo
osobně přímo v kancelářích matriky v přízemí Městského úřadu
Mariánské Lázně (dveře č. 3 a 4,

Potvrzující pozvánku s určením času
Vám pošleme přibližně 10 dní předem.
Podrobnější informace Vám rády sdělí:
Jana Cuchalová,
jana.cuchalová@marianskelazne.cz,
tel. 354922119
Mgr. Pavla Pěničková,
pavla.penickova@marianskelazne.cz,
tel. 354922116
Ing. Irena Konečná,
irena.konecna@marianskelazne.cz,
tel. 354922125.
Ing. Irena Konečná

vedoucí odboru dopravy
a vnitřních věcí
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procházel zemí Izraele a učil nejen
své učedníky, ale všechny, kdo byli
ochotni mu naslouchat. A nakonec
jeho „obětí“, kdy se za nás obětoval
na dřevu kříže.
Když jsem v roce 2000 mohl navštívit turínskou katedrálu, naskytla
se mi veliká příležitost pohlédnout
na tzv. Turínské plátno – plátno,
v kterém byl Ježíš z Nazareta nazývaný Kristus pochován. Během
posledního století se mnozí snažili
popřít jeho autenticitu, ale výzkum
odborníku z NASA musel nakonec
potvrdit jeho pravost a také skutečnost, že nikdo neví, jak se obraz
muže bičovaného, trním korunovaného a kopím probodeného na tomto plátně vytvořil, a to dokonce
ve 3D.
Křesťané nehledají senzaci, ani
Kristus neusilovat o přízeň tohoto
světa „lacinou“ reklamou. On svými skutky, „zázraky“ vždy jen potvrzoval své učení a své poslání.
Turínské plátno nečiní nic jiného.
Potvrzuje skutečnost velikonočního rána – hrob je prázdný a On
vpravdě vstal z mrtvých. Tuto skutečnost již více než dva tisíce let
křesťané vyznávají a také během
svátků velikonočních oslavují. Ano
svátků. Nejde jen o velikonoční
pondělí, ale o celkem padesát dní,
kdy křesťané stále zpívají velikonoční ALELUJA, což je hebrejský
výraz, který říká Chvalme Hospodina. Tento chvalozpěv vyjadřuje
nejen radost, ale také vděčnost
za dar života, obnovení naší důstojnosti a především osvobození.
Velikonoce jsou největšími svátky
křesťanů, jsou s nimi spojené tradice, které ale často během dějin
ztratili svůj smysl a staly se jen
„folklorem“. Příkladem je právě
velikonoční pondělí, velikonoční
koleda – pomlázka. O této „ryze“
české tradici (z latinského slova
tradere – přenesení něčeho, co mi
bylo řečeno do života) již hovoří
ve svém kázání známý středověký
kazatel na dvoře císaře Karla IV.
Waldhauser, který popisuje, jak
mládenci jeden druhého, když jej
ráno zastihl spícího nebo lenivého,
hodil buď do vody nebo vodou polil
anebo vrbovým prutem či rukou
„popohnal.“ Mnohá následující staletí tuto „tradici“ pozměnila, takže
dnes ouvej.
Kde se ale tradice vzala? Na velikonoční pondělí se čte evangelium
o ženách, které spěchají časně ráno
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ke hrobu, aby dokončili pohřební
obřad, a také o vojácích, kteří jsou
navedeni, aby lživě vypovídali
o událostech Kristova vzkříšení,
a jsou vyzváni, aby říkali, že když
spali, učedníci tělo odnesli.
Lidová tradice tedy zve ke bdělosti
a také k připravenosti posloužit jeden druhému.
Milí spoluobčané, bratři a sestry!
Využijme ještě těch pár dní, které
ke slavení těchto úžasných svátků
schází, a pokusme se zamyslet nad
jejich skutečným obsahem, neboť

ten není v přírodním cyklu, ale
v projevu nejdokonalejší lásky, která se za nás obětovala a která nás
zve, abychom tak činili vůči sobě
navzájem.
Přeji Vám všem požehnané svátky
velikonoční, a především radost
z prázdného hrobu lidského egoismu a vzkříšení našeho vědomí
společenství lásky.

ha ohledech nečekaná, ochota,
lidskost, pochopení, posilování
společné víry. Hluboce se skláníme a děkujeme za všechno, co pro
nás vykonali a vykonávají, lékaři,
sestry, ošetřovatelky, pracovnice
sociálních služeb Hospicu Sv. Jiří.
Chceme, aby široká veřejnost věděla o jejich práci, o jejich oddanosti

V sobotu 19. března 2022 se
do Horního Slavkova sjelo téměř
300 turistů z celého Karlovarského kraje na 22. ročník akce: Jarní
setkání turistů Karlovarské oblasti. Pořadatelé z KČT Mar. Lázně
ve spolupráci s městem Horní Slavkov a Městským kulturním střediskem Horní Slavkov, p.o., připravili
zajímavé trasy okolím města. Turisté mohli navštívit městské muzeum a poté se s průvodcem panem
Heppnerem vypravit po historických památkách a zajímavostech
Horního Slavkova. Dalším možným
cílem bylo bývalé městské popraviště vzdálené necelé dva kilometry od centra. Zajímavou byla také
trasa vedoucí ke Třem pramenům
do údolí Stříbrného potoka.
Velkým lákadlem se stala trasa
naučné stezky Uranová Golgota –

na úřad. Na tyto služby částečně
přispívá i stát, avšak bez podpory
obcí a měst regionu by sociální
služby nemohly být poskytovány
v takovém rozsahu.
Pracovníci střediska, klienti
i jejich rodiče a samozřejmě i seniorští uživatelé proto posílají
všem, kteří se na pomoci a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání, aby nám
zachovali přízeň i v dalších letech.

Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

PODĚKOVÁNÍ HOSPICU SV. JIŘÍ
Život připravuje každému nejen radosti, ale také starosti… Život není
jednosměrná cesta, ale cesta, která
nás přivádí na křižovatky, na rozcestí. V dětském věku a mládí pomáhají rodiče snášet a řešit starosti,
poradí na křižovatkách života. V dospělosti není každý tím, kdo dovede
starosti a strasti života řešit sám.
Hledá pomoc, radu, podporu kolem
sebe.
Dostali jsme se do situace, kdy musíme řešit ty nejvážnější problémy

S pokorou a poděkováním
Monika a Jaroslav Malinkovi,
Mariánské Lázně

JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
KARLOVARSKÉ OBLASTI

p. Řehoř Pavel Urban

administrátor Římskokatolické
farnosti Mariánské Lázně

PODĚKOVÁNÍ
Město Mariánské Lázně dlouhodobě podporuje činnost Střediska
sociálních služeb Víteček v Černošíně, které pracuje s tělesně
a mentálně těžce postiženými
dětmi, mládeží i dospělými. Navíc
pro rozlehlý region západočeského příhraničí poskytuje i terénní
sociální služby seniorům, nemocným či nemohoucím, a to přímo
v jejich domácnostech. Terénní
asistentky přijíždějí k seniorům,
aby jim pomohly s hygienou, podáním stravy a léků, drobnými
úklidy a obstaráním zdravotních
pomůcek a léků, popřípadě je zavezly a doprovodily k lékaři či

poslání, které na sebe vzali. Jsou
vzorovým příkladem, jak by služby a ošetřování vážně nemocných
mělo vypadat.

zdraví a života jednoho z nás. Výčet
všech lékařů, nemocnic, odborných
ordinací, rodinných příslušníků,
přátel apod., se kterými řešíme tento problém – je dlouhý. V posledních
týdnech je pro nás zásadní práce,
rady, podpora, ošetřování, které poskytují pracovníci Hospicu Sv. Jiří,
Cheb. Nelze slovy popsat, co pro nás
jejich práce znamená. Je posilující
a povznášející vědět, že je nablízku taková pomoc, taková podpora.
V dnešní době nevídaná a v mno-
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po stopách těžby uranu v Horním
Slavkově vedená zkušeným průvodcem, panem Tomíčkem. Někteří
účastníci plnili Hornoslavkovský
QUEST a využili přitom nově získané znalosti a vědomosti. V cíli
v MKS bylo pro turisty připravené
zázemí, občerstvení a kulturní program. Každý příchozí obdržel upomínkový list, pamětní razítko a jarní perníček paní Ivy z Otročína.
Klub českých turistů Mariánské
Lázně a Oblast Karlovarský kraj
děkuje městu Horní Slavkov, ředitelce MKS paní Kvasničkové a kolektivu zaměstnanců za skvělé zajištění prostoru startu i cíle setkání
a za podporu při organizaci této
významné krajské turistické akce.

Za KČT Mar. Lázně
Ka ková
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Pytle a rukavice zajištČny,

nezapomeĖte na pevnou obuv!

Sejdeme se v 9 hodin
v sídle LázeĖských lesĤ spol. s
r.o., Ke Kostelu 43

Ϯ͘ĚƵďŶĂ ϮϬϮϮ

DZ/E<zϮϬϮϮ





Uklićme

OBČANÉ

KULTURA

ZAČÁTEK JARA V KNIHOVNĚ
Pro měsíc duben jsme si pro
vás připravili hned dvě cestovatelské přednášky, čtenářskou soutěž pro malé
čtenáře a další zajímavou
výstavu týkající se naší balneologické knihovny, která
je většinu času našim čtenářům skryta, to ale neznamená, že se ke knihám nemohou
dostat. Opět se také vrací oblíbená dětská čítárnička.
Program:
Cestovatelská přednáška
„To nejlepší z Islandu aneb
co doma nemáme“,
5. dubna, úterý, 17:30 hod.,
studovna, vstup volný

– sever“, 27. dubna., středa, 17:00 hod., studovna, vstupné 40 Kč

termální pole, majáky, ale
i tamější faunu, polární záři,
troly... Vše na tomto ostrově
se vyvíjelo díky odloučenosti od Evropy, ale i díky např.
tektonickým zlomům zcela
odlišně, než jsme u nás zvyklí. Tato odlišnost se dotýká
opravdu všech oblastí. Zlehka se dotkneme historie, současnosti i lidských činností.

Další díl z oblíbeného cyklu cestovatelských přednášek pana
Bořila plný poutavého vyprávění a krásných fotogra ií.
Dětská čtenářská soutěž „Nekoktám, čtu“, 27.–28. dubna:

Dětská čítárnička s knížkou
„Dobrodružství v Mumíním
údolí“, 19. dubna, úterý,
16:00 hod., dětské oddělení, vstup volný

Úkolem každého soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Tříčlenná porota následně výkon
soutěžícího ohodnotí podle předem stanovených kritérií
a přidělí soutěžícímu body. Mezi základní hodnotící kritéria
patří plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, nonverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení je
také porozumění textu. Po přečtení ukázky bude soutěžící
odpovídat na 2 otázky, které mu položí porotce. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postupuje do krajského kola.

Hodinka plná čtení, malování a povídání s jarním příběhem „Jak Šňupálek složil
novou písničku věnovanou
příchodu jara“. Pro předškoláky a malé školáky.

Výstava „Balneologický ústav a knihovna v průběhu
času“:
V suterénu budovy u studovny si budete moct prohlédnout
zajímavé informace o bývalém Balneologickém ústavu a naší
Balneologické knihovně. K vidění budou i knihy přes 200 let
staré.

Jak už sám název přednášky
napovídá, bude se autor věnovat především přírodním
krásám tohoto pozoruhodného ostrova, zvláštnostem
islandské přírody, diváci uvi- Cestovatelská přednáška
dí vulkány, vodopády, geo- Ing. Petra Bořila „Český les

Bc. Klára Jakubková
Oddělení studovny a čítárny
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SOBOTA
10:00–10:15 Rozprava a zahájení závodů
10:15–18:30 Soutěže v sekcích
18:30–19:30 Vyhlášení Mistrů
ČR 2021
21:00–01:00 Diskotéka s Karlem Fialou

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

TO NEJLEPŠÍ
Z ISLANDU, ANEB CO
DOMA NEMÁME
PŘÍRODNÍ KRÁSY, VULKÁNY, VODOPÁDY,
GEOTERMÁLNÍ POLE, MAJÁKY,
POLÁRNÍ ZÁŘE, AJ. OČIMA MILJO MILEVA.

NEDĚLE
8:30–8:45 Rozprava a zahájení
závodu
8:45–16:00 Soutěže v sekcích
Soutěž Truck trial se uskuteční
letos bez omezení
23. soutěžní sezónu v roce 2022
zahajuje Otevřené Mistrovství
ČR v Truck trialu o víkendu 9. až
10. dubna v Milovicích na Nymbursku. Těšit se můžete na ukázky dovednosti řidičů nákladních
vozidel, jezdících v terénu a rozdělených do několika kategorií.
V závodech uvidíte speciálně
upravené vozy různých značek.
Závodníci mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku
označených branek, a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou
závodní vozy opravdu na hraně
a nezřídka dochází k jejich převrácení. To je také jedním z důvodů,
proč být u toho, byť jako divák.
Na startu nové sezony diváci uvidí nejenom stálé “trialisty”, ale
i všechny loňské mistry ČR a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit
již hotové auto, anebo si postavili
nové. Mistrovství ČR v Truck trialu
se skládá letos pouze ze čtyř soutěžních víkendů, z nichž ty další
se pojedou v Černuci u Slaného,
Kunštátu na Blanensku, Mohelnici, Vřesové u Sokolova a dalších

5. 4. 2022, OD 17,30 HOD.,
STUDOVNA, VSTUP VOLNÝ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V TRUCK TRIALU –
ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZONY 2022
Kalendář:

(nová lokalita v Karlovarském
kraji)
Název: 23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JÍZDĚ EXTREMNÍM TERÉNEM 2020 – 4.
závod
Datum: 13. a 14. srpna 2022
Místo: PÍSKOVNA KORA/KUNŠTÁT/okres Blansko
Název: 23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JÍZDĚ EXTREMNÍM TERÉNEM 2021 – 5.
závod
Datum: 3. a 4. září 2022
Místo: Bude brzy doplněno/
www.trucktrial.cz
Název: 23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JÍZDĚ EXTREMNÍM TERÉNEM 2020 – 6.
závod

Datum: 9. a 10. dubna 2022
Místo: TANKODROM TELEČEK
MILOVICE/okres Nymburk
Název: 23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JÍZDĚ EXTREMNÍM TERÉNEM 2022 – 1.
závod
Datum: 30. dubna a 1. května
2022
Místo: PÍSKOVNA TAUM/ČERNUC U SLANÉHO/okres Kladno
Název: 23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JÍZDĚ EXTREMNÍM TERÉNEM 2022 – 2.
závod
Datum: 21. a 22. května 2022
Místo: MOHELNICE
Název: 23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JÍZDĚ EXTREMNÍM TERÉNEM 2020 – 3. Program:
závod
(na všech závodech stejný)
Datum: 18. a 19. června 2022
Místo: VŘESOVÁ U SOKOLOVA
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místech. Veškeré termíny závodů,
novinky, loňské výsledky a fotogalerie najdete na stránkách www.
trucktrial.cz.
Co je Truck trial.
Je to sport, který je o jezdeckém
umění, o tom, jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený.
Není to o tom pouze zdolat prudký
svah, je to o tom se v tomto terénu
orientovat a projet stanovenou
sekci a umístěné branky i za cenu,
že nevíte, zda zákony o zemské
přitažlivosti budou platit, nebo
je posunete o něco dál. Pokud to
nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se
v sekci, kde je plno bahna i vody,
„utopíte“, nebo úspěšně projedete,
si většinou závodníci pokládají až
po závodě. Pro toho, kdo projede,
je to otázka zcela jasná, pro toho,
kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je
ve skutečnosti mnohem, mnohem
dál. Nic pro slabé nátury. Je to
sport pro opravdu silné jedince.
Soutěž probíhá v 7 kategoriích.
S1 – MB Unimog, Tatra 805
S2 – MB Unimog, IFA W50, Avia,
Praga, Viza ROSS
S3 – Tatra 138, Praga V3S, Liaz,
Viza ROSS
S4 – Tatra 813 a 815 6x6, Ural
S5 – Tatra 813 8x8
P1 a P2 kategorie malých a velkých unikátních prototypů, kdy
každý z vozů je originál.
Více informací se dá najít také
na www.trucktrial.cz
Fiala Karel
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Trolejbusy ve světě a v Mariánských Lázních

Od 18:00 v Hudebním sále ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně (Lužická 412),
vstup zdarma.

Hovoří Jiří Kohout, Jiří Šplíchal, slovem doprovází Martin Leška.

Přednáška o aktuálních trendech v elektrifikaci veřejné dopravy – parciální
trolejbusy, elektromobilita, zkušenosti provozovatele bateriového pohonu, vhodné
aplikace pro Mariánské Lázně (90 min.).

Mariánské Lázně a městská doprava budoucnosti

Od 18:00 v Hudebním sále ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně (Lužická 412),
vstup zdarma.

Hovoří Jiří Kohout, Jiří Šplíchal, Miroslav Klas, slovem doprovází Martin Leška.

Přednáška o historie trolejbusů ve světě, vzniku a vývoji trolejbusové dopravy
v Mariánských Lázních a výrobě trolejbusů v západních Čechách (90 min.).

Areál bývalého Dopravního podniku na Tepelské ulici od 13:00 do 16:00.

Prohlídka areálu vozovny MDML. Návštěvníci se budou moci seznámit se zázemím
mariánskolázeňských trolejbusů a autobusů, prohlédnout si trolejbus jinak než
obyčejný cestující. Vystavena bude i technika pro údržbu trolejového vedení.

Den vozovny Úšovice

Základní umělecká škola
Fryderyka Chopina
Mariánské Lázně

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Od května bude instalována výstava „120 let elektrické dopravy v Mariánských
Lázních“ na promenádě od sousoší monarchů směrem ke kolonádě.

21. května

U příležitosti zahájení lázeňské sezóny bude posíleno spojení mezi Úšovicemi
a městem linkou H, na které budou jezdit historické trolejbusy 9Tr a 14Tr.

14. a 15. května Jízdy historických trolejbusů

28. dubna

7. dubna

Program akcí
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ELEKTRICKÁ DOPRAVA 120 LET

POZVÁNKA Z HROZNATOVY
AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA DUBEN 2022:

Už koncem předminulého století město zvažovalo tramvaj.
Rozhodnuto bylo 1898 za osvíceného starosty Herziga. Zvolena trasa od nádraží k hotelu
Marienbader Mühle (dnes Cristal), přesněji pod dnešní poštu.
Jednokolejový provoz, rozchod
kolejí metr, položené podél východního okraje hlavní třídy.
Roku 1901 přípravy, např. dynamo a akumulátorová stanice
v elektrárně (u nádraží), terénní
úpravy. Mezitím objednány koleje, čtyři motorové vozy a dva
vlečné. První zkušební jízda 16.
dubna 1902. Pravidelné jízdy 12.
května 1902 od 10 hodin ráno.
Dráhu provozovalo město, označení Stadtbahn Marienbad. Než
byla dráha dostavěna, rozhodnuto o prodloužení k hodinám
(domu Nizza), přesněji do parku před dnešní hotel Excelsior.
Vozy natřeny odstínem „paví
modř“.
Texty Václav Kohout

V měsíci dubnu otevíráme ze, a to v sobotu od 10:00
Hroznatovu akademii opět do 15:30 a v neděli od 11:00
do 15:30 hodin:
veřejnosti.
„Poklady devíti staletí“ – jedinečná komentovaná exkurze
ZDOBENÍ VAJÍČEK
V sobotu 9. dubna 2022 vás do reprezentačních prostor
zveme na dílnu pro rodiny opatského bytu a dalších běžs dětmi. Pod vedením Mirky ně nepřístupných interiérů
Derkové se naučíte tradiční kláštera vám představí dějitechniku voskové batiky. Sraz ny premonstrátského řádu
je v 14:00 hodin v recepci a Kláštera Teplá prostřednicHroznatovy akademie. Před- tvím zajímavých artefaktů
nost mají rezervovaní účast- z klášterních sbírek.
níci, rezervace propadá 10 Doba trvání prohlídky: cca 90
minut před začátkem kurzu. minut, jednotné vstupné 160
Účastnický poplatek je 100 Kč Kč/os.
za dítě a 150 Kč za dospělou „Po stopách rytíře Hroznaty“–
speciální dětská prohlídka
osobu.
Doba trvání prohlídky: cca 60
minut, vstupné: děti 100 Kč,
KONCERT
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 dospělí 150 Kč/os.
od 19:00 hodin vystoupí „Barokní štolový systém“–
v Modrém sále v rámci veli- speciální exkurze do podzemí
konočních oslav vynikající kláštera
dětský pěvecký sbor Motýli Doba trvání prohlídky: cca 60
Šumperk s programem nejen minut, jednotné vstupné 150
duchovní hudby. Doporučuje- Kč/os.
Jelikož se nejedná o pravime! Vstupné dobrovolné.
delné prohlídky, doporučujeme telefonickou rezervaci na
VÝSTAVA
Od 1. dubna bude v Galerii Če- tel. 353394463 nebo e-mail
ledník přístupná výstava ob- info@klastertepla.cz. Vstupenrazů Jany Kaššákové, malířky ky zakoupíte na recepci Hrozs pozoruhodným životním pří- natovy akademie (žlutá budoběhem. Otevřeno denně kro- va s průjezdem 50 m vpravo
mě pondělí od 10:00 do 15:30, od klášterního kostela).
V otevírací době lze navštívit
v neděli od 11:00 hodin.
také sklepy pod prelaturou,
KERAMIKA – každé úterý kde bez průvodce můžete
od 17:00 do 19:00
zhlédnout výstavu archeoJiž osmým rokem probíhá logických nálezů. Jednotné
oblíbená keramická dílna vstupné 50 Kč/os.
s keramičkou Kateřinou Strá- Podrobnosti naleznete na webodalovou. Ve špičkově vybave- vých
stránkách
kláštera:
né dílně si můžete vyzkoušet www.klastertepla.cz/aktuality.
nejrůznější techniky a svo- INFORMACE A REZERVACE:
bodně tvořit podle své fanta- recepce Hroznatovy akadezie. Vstupné za lekci 150 Kč mie, tel. 353394463, e-mail:
pro dospělé, 100 Kč pro děti info@klastertepla.cz.
(materiál v ceně).

Z počátku provozu. Souprava
jede od nádraží do města. Tramvaj číslo 1 táhne vlečný vůz číslo
21 nebo 22. Snímek je poblíže
dnešní knihovny. V pozadí hotel
Bellevue. Motorové vozy 1 až 4
vyrobila irma Ganz Budapešť.
Stejná irma vyrobila i vleky 21
a 22. Vleky měly překlápěcí lavi-

Monika Matějková

EXKURZE
Návštěvníkům o víkendech
nabízíme speciální exkur-
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ce, takže cestující seděli ve směru jízdy. Plošiny se užívaly pro
zavazadla. Původně se zvažovalo, že tramvaj bude jezdit jen
v létě. Z tramvaje číslo 1 bude
později vlek 25.
Trojka na konečné u Nizzy
v zimě. Plošiny u řidiče dodatečně přizpůsobeny pro zimní
provoz, zakryty sklem. Před
trojkou pózuje obsluha v tehdejší uniformě. Zábradlí za tramvají
odděluje trať od ulice. Roku 1947
bude z trojky vlečný vůz 26, tak
dojezdí do 1952.
Pohlednice (kol. 1905) nedávno objevená. Před nádražím je
šestka, připravena k odjezdu.
Na pohlednici pronikl místní
dialekt v němčině. Přeložit by
se dal asi: Vezmem‘ to elektrikou
do lázní. Vlevo (dnešní Husova ulice) s hloučkem lidí. Dům
více vlevo (hrázděný) zbořen
po 1945. Na místě domů dále
vlevo bude později hotel Central
(dnes jsou tam různé kanceláře).
Za tramvají hotel Nádraží (dávno zbořený). Šestka vydržela
v provozu od 1903 do 1952. Autor těchto řádků se v ní jako dítě
vozil (ke konci provozu).
Texty
Václav Kohout
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PARALELY V GALERII GOETHE
V úterý 5. dubna 2022 v 18:00
hodin zahájíme vernisáží výstavu fotogra ií Pavla Koppa nazvanou „Pavel Kopp/Parallels“.
Autor pobýval v Itálii v letech
1972–76. Při své práci se také
věnoval fotografování. Zaujala
ho tzv. živá fotogra ie (Street
Photo). Ulice, nejprve ty italské,
mu byly nikdy nekončícím divadlem. V Miláně také uspořádal
svou první samostatnou výstavu „Italské okamžiky“. Po návratu do vlasti začal systematicky
fotografovat pražskou ulici se
zaujetím pro hledání styčných
bodů s italským prostředím.
Tak vznikl cyklus „Paralely“, který autor rozšiřuje přes 40 let.
„Postupně jsem rozšířil zájem
o život v celé staré Praze a ty
fotky se opět začaly řetězit
do cyklů a já začal postupně objevovat jejich vnitřní souvislosti

se svými staršími italskými fotkami. Pochopil jsem, že problémy a chování lidí v obou zemích
jsou vlastně velmi podobné.
Není také divu, vždyť kultura
naší země vycházela i z antiky
a italské renesance.“
Pavel Kopp

Dílo Pavla Koppa se do Galerie Goethe vrací po pěti letech.
V roce 2017 u nás vystavoval
momentky z ulic našeho města „Mariánské Lázně, Člověk
ve městě Město v člověku“. Nynější výstavu bude možné navštívit do neděle 1. května 2022.
Přijďte objevovat nečekané
souvislosti, například u snímku
milenců na Ponte Rialto v Benátkách a na rampě Národního
muzea v Praze. Co má společného zábradlí Karlova mostu
se zábradlím mostu přes řeku
Tiberu v Římě?
MMGML
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ
ZUŠ VE HŘE NA DECHOVÉ
NÁSTROJE

PROMÍTÁNÍ SNÍMKU
„VYROB SI SVŮJ STÁT“
V neděli 6. března 2022 byl
v kinosále muzea promítán
snímek „Vyrob si svůj stát“.
Dokumentární snímek ukazuje prudké zhoršení vztahů mezi Ruskem a západní
Evropou, ke kterému došlo
již v roce 2014 v souvislosti
s ruskou anexí Krymu a podporou separatistů na jihovýchodní Ukrajině. Kon likt
vynesl k moci značně sporné
postavy a své původní vyznavače zanechal mnohdy
rozčarované zjištěním, že
byli jen pěšáky na šachovnici
ovládané mocnějšími hráči.
Režisér Antony Butts na kon-

krétních lidských osudech
a bezprostředně zachycených
situacích zobrazil odhodlání
a nadšení, ale i naivitu, aroganci a krutost účastníků převratu. Snímek nás vrátil zpět
k událostem, které mají svůj
podíl na současném válečném
kon liktu.
Děkujeme Dr. René Milfaitovi
za erudované uvedení snímku. Dokument byl promítán
díky platformě „Promítej
i ty!“, za kterou stojí festival
„Jeden svět“. Děkujeme všem,
kteří si udělali čas a v nedělní
večer dorazili.

Hráči na žesťové dechové nástroje soutěžili 4. března 2022
ve Františkových Lázních. ZUŠ
Fryderyka Chopina na této soutěži reprezentovalo celkem 8
žáků ze tříd Josefa Koreise, Karla
Hovorky a Slavomíra Országha.
Sebastian Cretan soutěžil ve
hře na dva nástroje, takže naše
škola byla v soutěži zastoupena
devětkrát. V sedmi případech
získali naši žáci 1. cenu, ve dvou
2. cenu. Vynikajícím úspěchem je
dvojnásobné absolutní vítězství
Sebastiana Cretana (žák ze třídy
S. Országha), který získal v obou
nástrojích nejvyšší bodový zisk
ze 42 zúčastněných soutěžících.
9. března pořádala ZUŠ F. Chopina soutěž dřevěných dechových

MMGML

nástrojů. Na této soutěži reprezentovalo ZUŠ F. Chopina celkem
8 soutěžících ze tříd Petra Čecha,
Lenky Čechové a Tomáše Sticha.
Stejně jako u žesťů i ve dřevech
jeden z žáků soutěžil ve dvou
oborech (Tomáš Pospíšil – klarinet a saxofon), opět jsme měli
devět zastoupení v soutěži.
Do krajského kola postoupilo
z prvního místa celkem 8 soutěžících a jeden žák získal druhou
cenu.
Všem soutěžícím i jejich učitelům gratulujeme a držíme palce
v krajských kolech národní soutěže žáků ZUŠ!
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

Flétnisté

SOUTĚŽ
Příznivci thrillerů, máte možnost soutěžit o tři publikace
„Všechny vaše životy“ věnované redakci autorem.
Jde o vzrušující počtení pro milovníky dramatických,
tajemných příběhů, tentokrát s historickým přesahem
až na samé jádro lidské existence. Příběh pojednávající
o objevení mozkového neuronu, který zaznamenává
kompletní lidský život včetně všech životů minulých.
Zajímavě do děje vstupují Kryštof Kolumbus, Jan Werich,
stavitel zámku Hluboká, římský císař a mnozí jiní.

Klarinetisté a saxofonisté s porotou okresního kola soutěže

Otázka: Kdo je autorem (jméno, příjmení) publikace?
První tři správné odpovědi zaslané na
zpravodaj@muml.cz v termínu do 8. 4. 2022 budou
odměněny touto knihou. Nezapomeňte uvést vaši
korespondenční adresu a telefon.
Sebastian Cretan — absolutní vítěz soutěže
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NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY
V lednu navštívila 3. B v rámci
školního projektu keramickou
dílnu v Dráčku. Mohli jsme se zde
seznámit s materiálem, s kterým
většina z nás ještě nepracovala,
a to s keramickou hlínou.
Přivítala nás paní Ing. Irena
Bornová se svojí usměvavou
a vstřícnou paní asistentkou.
Po rozdělení do skupin jsme se
přesunuli do dílny. Cílem našeho snažení bylo vytvořit své oblíbené zvířátko. Aby se dílo podařilo, bylo nutné zapojit také
svoji fantazii. Někdo vyráběl
kočičku, jiný pejska, medvěda
nebo slona. Byli i tací, kteří, jak
se říká "popustili uzdu své fantazii" a vytvořili si medvědoslo-

KARNEVAL S PANEM POHODOU

na. Ten, kdo právě nevyráběl,
mohl využít spoustu her, který
Dráček nabízí k vyplnění času.
Naši chlapci se pustili do stavby vysokých věží a šlo jim to
od ruky. V keramické dílně a vůbec v Dráčku se nám moc líbilo
a doufáme, že se tam brzy zase
podíváme. Děkujeme za trpělivost paní Bornové i její paní
asistence. Velkou odměnou pro
nás budou naše v peci vypálené výrobky, které zkrášlí naše
domovy. Je to již čtvrtý projekt, kterého jsme se zúčastnili,
a opět byl pro nás přínosný.

V pondělí 28. února se konal
ve školní družině Karneval
s panem Pohodou. Děti to věděly dostatečně dopředu, a proto
většina měla moc pěkné masky.
Někdo z půjčovny nebo koupenou a někomu ji udělala maminka, tatínek či babička. Karneval
probíhal v tělocvičně, kde na nás
čekal pan Pohoda s pohádkou
O čarodějnici, co přiletěla do Mariánských Lázní.
Pohádka byla opět plná písniček.

Děti se zapojily do pohádky. Dále
následovala soutěž a diskotéka,
při které si děti pěkně zatančily. Následovala sladká odměna
a tombola. Ta byla připravená
v družině. Děti si vytáhly číslo
a dostaly odpovídající odměnu.
Do tomboly nám přispěl každý
z rodičů, za což jim chceme moc
poděkovat. Již se všichni těšíme
na další společné akce.
Marcela Mašlonková

Mgr. Naďa Kůtová
ZŠ Jih

ŠKOLA JIH BUDE SLAVIT 100 LET
V příštím roce uplyne 100 let
od otevření budovy naší školy.
Původně se jednalo jen o školičku
pro českou menšinu a dostavba
velké budovy byla až o 5 let později. Její západní průčelí zdobila socha
„Osvěty“ od sochaře Františka
Bžocha, která ovšem později
zmizela, zatím neznámo kam.
Přikládáme fotogra ie sochy

SBÍRKA PRO PSÍ A KOČIČÍ ÚTULEK
Na podzim žákovský parlament
ZŠ Jih přišel s návrhem sbírky
pro pejsky a kočičky v útulcích.
Rozsáhlá sbírka se uskutečnila do vánočních prázdnin.
Po novém roce žáci žákovského parlamentu sbírku roztřídili – jednu část společně předali
do psího útulku v Mariánských

Lázních a druhá část byla odvezena do Zadního Chodova
pro dočasky pro kočky. Tímto
bychom rádi poděkovali všem,
kteří se do této sbírky zapojili!
Kristýna Kohoutová
ZŠ Jih
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a hledáme pamětníky, kteří nám
pomohou rozklíčovat otázku,
kdy socha zmizela. Rádi bychom
ke 100. výročí nechali udělat
její repliku, ale k tomu bychom
potřebovali sponzorský dar.
Kontakt: 100let@skolajih.cz
Za přípravný výbor oslav
Ing. et Mgr. Pavel Knížák
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Podle zákona MŠMT ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 a
§ 36, vyhlašují ředitelé základních škol v Mariánských Lázních:
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová – ZŠ JIH, Mar. Lázně, Komenského 459, přísp.org.
Mgr. Monika Preňková – ZŠ Úšovice, Mar. Lázně, Školní nám. 472, přísp.org.
Mgr. Luboš Borka – ZŠ Vítězství Mar. Lázně, přísp.org.

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních
pro školní rok 2022/2023
v pondělí 11. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin
a v úterý 12. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin
V ZŠ Vítězství Mariánské Lázně bude zápis probíhat pouze
v pondělí 11. dubna 2022 od 14.00 do 16.00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
a děti po odkladu povinné školní docházky.
Zákonní zástupci, kteří přivedou děti k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Žádáme zákonné zástupce, aby děti přihlásili k zápisu do „spádové školy“ v souladu s obecně
závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně č. 9/2017 o školských obvodech základních škol, které
jsou níže uvedeny. O případné změně školy rozhodne na žádost zákonného zástupce po zápisu
příslušný ředitel školy.

Školské obvody
Základní škola JIH, Mar. Lázně,
Komenského 459, přísp. org.
Anglická
Bezejmenná
B.Němcové
Družstevní
Dřevěná
Dusíkova
Dvořákova
Dykova
Fibichova
Goethovo n.
Hlavní třída
Husova
Chebská
Chopinova
Ibsenova
Janáčkova
Jiráskova
Karlovarská
Klíčova
Kollárova
Komenského

Křižíkova
Lázeňská
Lesní
Libušina
Lidická
Luční
Lužická
Masarykova
Máchova
Mánesova
Mírové náměstí
Mladějovského
Na Třešňovce
Na Výsluní
Nádražní nám.
Nákladní
Nehrova
Nerudova
Pod Panoramou
Poštovní
Promenáda města
Bad Homburgu

Základní škola Úšovice, Mar. Lázně,
Školní nám. 472, přísp. org.

Pramenská
Příčná
Příkrá
Purkyňova
Reintenbergerova
Ruská
Smetanova
Stavbařů
Třebízského
Tyršova
U Nemocnice
U Pily
Úzká
V Sadech
Vrchlického
Zeyerova
Žižkova
Objekt č. 245,569,
580-584,586-591,
594-597,659-662,
665,667,671,691,692
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Americká
Bažantnice
Česká
Dobrovského
Dukelská
Dyleňská
Franze Kafky
Havlíčkova
Hroznatova
Ke Kasárnům
Ke Kostelu
Kosmonautů
Kubelíkova
Mládežnická
Na Průhonu
Na Voře dole
Na Voře nahoře
Okružní
Palackého
Plzeňská
Podhorská

Polní
Přátelství
Seifertova
Skalníkova
Stavební Mlýn
Šafaříkova
Školní nám.
Škroupova
Tepelská
Tomáškova
U Mlékárny
U Ploché dráhy
U Rybníčka
U Tvrze
U Zastávky
Za Školou
Za Tratí
Zahradní
1. máje
17. listopadu
Chotěnov-Skláře,
Kladská, Stanoviště

Základní škola
Vítězství
Mar. Lázně, p.o.
Boční
Čapkova
Krátká
Ladova
Na Vyhlídce
Potoční
Školní
Ve Vilkách
Třída Vítězství
Zelená
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LOB 1 – VOJTĚCH A MARIE
BARTOŠOVI PŘIVEZLI
Z JESENÍKŮ DVA BRONZY
Třetí únorový víkend cestovali
členové Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK
do Jeseníků, kde se konaly další závody v lyžařském orientačním běhu. O to, že se domů
vraceli s umístěními na stupních vítězů, se stejně jako před
čtrnácti dny v Rejvízu postarali
sourozenci Bartošovi.
Ideální sněhové podmínky
v týdnu před závodem odnesl
déšť, a tak pořadatelé byli nuceni přesunout prostor závodu do přijatelnější nadmořské
výšky. Sněhové podmínky byly
i tak zoufalé, občas se projíždělo blátem, přes šišky a větvičky,
v jednom místě na cca 20 metrech chyběl sníh úplně.
V sobotu bylo na programu
Mistrovství České republiky
ve sprintu. V něm obsadila
Marie Bartošová pěkné čtvrté místo v kategorii juniorek
D20. Do poloviny závodu se
sice držela na stříbrné pozici,
ale drobné zaváhání na 6. kontrole ji odsunulo mimo stupně
vítězů. V místě trati, kde chyběl
sníh, si navíc zouvala lyže, což
ji oproti soupeřkám, které tuto
pasáž přeťapkaly, stálo další časovou ztrátu. Od medaile ji dělila 1 minuta a 10 sekund.
V hlavní kategorii mužů H21
rozhodl o výsledku zejména
postup na 2. kontrolu, která
byla v mapě lehce posunutá,
a 25 závodníků z celkového počtu 27 zajelo na špatnou kontrolu. Většina si špatného kódu
všimla a správnou kontrolu
pak lehce dohledala, šest závodníků si ale kód nepohlídalo,
a byli proto diskvali ikováni.
Vojtěch Bartoš proběhl závod
se třemi drobnými chybami
a moc dobrý pocit ze svého
výkonu neměl. V cíli však zjis-

til, že ani ostatním jeho soupeřům se v těžkých podmínkách
nedařilo, a skončil na skvělém
3. místě. Takže výkon nic moc,
výsledek však výborný.
Přes noc nečekaně napadlo
10 cm čerstvého sněhu, a tak se
nedělní závod Českého poháru
na klasické trati odehrál v ideálních zimních podmínkách.
Marie Bartošová předvedla téměř bezchybný závod a odměnou jí bylo 3. místo se ztrátou
3 minuty na vítězku. Její bratr
Vojtěch stejně jako většina reprezentačních vysokoškoláků
nedělní závod kvůli nadcházejícímu Akademickému MS vynechával.
„Mloci“ měli zastoupení i v jiných kategoriích. V starších
žácích startovali Miroslav Kváč
(14. a 15.), Tomas Placek (21.
a 23.) a Mikuláš Prinz (22.
a 18.), v dorostu pak Ondřej
Petruš (20. a 10.) a Josef Beneš
(24. a 23.) a snažili se i dospělí: Jana Bartošová (kat. D45 10.
a 9.), Marek Petruš (kat. H45, 9.
a 10.), Luděk Bartoš (kat. H55,
4. v sobotu).

Vojtěch a Marie Bartošovi

Marie Bartošová

LOB 2 – BARTOŠOVÁ
VYBOJOVALA BRONZ I SE
ZLÁMANOU HŮLKOU
Derniéra zimní sezony lyžařských orientačních běhů
se konala poslední únorový
víkend v biatlonovém areálu
Eduard u Jáchymova. Vzhledem k blízkosti konání se
na startu objevilo rekordní
množství členů Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK – 19.
V sobotu odpoledne se běžel závod Českého poháru
ve sprintu. Navazoval na končící Akademické mistrovství
světa a využíval skvěle připravené stopy i zázemí v aréně. Tratě byly mapově náročné a sněhu bylo dostatek.
Pořadatelé ze Slávie VŠ Plzeň
zasluhují velkou pochvalu.
Nejlepší z „mloků“ byla Marie
Bartošová mezi juniorkami,
kterých startovalo 13. Lázeňské závodnici se ale přihodila
nepříjemnost, když do ní někde za pátou kontrolou vletěl
rozblázněný německý veterán a zlomil jí hůlku. Ani se
neomluvil. Bartošová se rozhodla, že závod jen tak lehce
nevzdá, zlomenou hůlku zahodila a dál jela jen s jednou.
Vyběhla ještě dvě kontroly
do kopce a zbytek už byl víceméně z kopce. O to více si
hlídala mapu a šetřila každé
zbytečné stoupání. V cíli zjistila, že všechny české sou-

Josef Milota

Ondřej Petruš (vlevo)
a Vojtěch Bartoš
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peřky udělaly na trati nějaké
chyby a že před ní skončily
pouze dvě Němky, takže jí patřila třetí příčka. Vítězná Marit Heinemann byla jen o 13
sekund lepší.
Také v nedělním závodě, jímž
bylo Mistrovství ČR na krátké
trati, se Bartošové dařilo. I
přes drobná zaváhání na trati
doběhla mezi 12 juniorkami
v kategorii D20 na výborném
třetím místě. To pro ni znamenalo už druhou bronzovou
medaili z MČR v této sezóně.
Její bratr Vojtěch v elitní
mužské kategorii H21 nezajel podle svých představ.
Na jeho výkonu se projevila
únava z Akademického MS
(byl to jeho pátý závod během
6 dnů). V jeho kategorii zvítězil Švéd Wickbom, Bartoš
skončil se ztrátou 8,5 minuty
na 21. místě. I tak si ale díky
předchozím výkonům vybojoval účast na březnovém MS
ve Finsku, kam poletí i jeho
sestra.
Na Eduardu se ale činili další lázeňští orienťáci. Ondřej
Petruš zaznamenal v sobotu
pěkné 11. místo mezi 24 dorostenci se ztrátou 4 minuty
na vítěze. O den později byl
třináctý. Mezi žáky v kategorii H12 (15 účastníků) zaběhl
výborně Jan Beneš, jenž ob-
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sadil 6. a 4. příčku a na „bednu“ se podívali veteráni Jan
Sklenář v kat. H75 (3. a 2.)
a Luděk Bartoš v kat. H55
(3. ve sprintu).
V celkovém hodnocení Českého poháru (8 závodů) získali
Mariánskolázeňští řadu pěkných umístění: H14 – 9. Mikuláš
Prinz, 11. Miroslav Kváč, H17 –

MČR Ž ACTVA PLNÉ RADOSTI

15. Ondřej Petruš (vš. licence B),
D20 – 4. Marie Bartošová (licence A), H21E – 4. Vojta (licence E), H55 – 3. Luděk Bartoš, D45 – 4. Jana Bartošová,
H45 – 6. Marek Petruš.

Po dvouleté pauze opět měli
možnost soutěžit na republikové
úrovni. Mariánské Lázně zářily
kvalitními výkony.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – Po nucené
pauze se opět mohl uskutečnit republikový šampionát v kategoriích
žactva. Největší radostí bylo už to,
že se více než 110 krasobruslařů
mohlo na mistrovství setkat a proměnit své celoroční úsilí v závodní
vrchol sezony. Nejvíce medailí si
z lázeňského města odvezl klub
BK Ostrava. Svěřenci tohoto týmu
své trenéry potěšili dvojící zlatých
medailí a jednou stříbrnou.
První radost ze zlaté medaile
měla Veronika Taubeová v kategorii nejmladších žaček. „Jsem
moc spokojená, mám velkou
radost. Chtěla bych poděkovat
svému panu trenérovi, hodně mi
pomohl. Krasobruslím už šest
let,“ skromně shrnula nadějná
krasobruslařka. Stříbrem pro ostravský klub navázal v kategorii
mladších žáků Jan Vršek. Do třetice se blýskl a zlatou medailovou
bilanci navýšil Jan Warisch.
Dvě zlaté medaile si odvezl také
tým BK Uherský Brod. Z mistrovských titulů se zde radovali sourozenci Tykalovi – v pátek zvítězil
Jakub Tykal v kategorii mladších
žáků, zlatou medaili pak přidala do sbírky Barbora Tykalová
po sobotní volné jízdě. „Volná
jízda se mi hodně povedla, trochu
mě mrzí pád u krokové sekvence.
To se nemuselo stát. Přiznávám,
že tam jsem už trochu vypustila,“ zhodnotila čerstvá mistryně.

Josef Milota

Marie Bartošová

Jan Sklenář

Jana Bartošová

Jan Beneš

Ondřej Petruš

Warisch
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Do další sezony nemá třináctiletá krasobruslařka skromné cíle.
„Ráda bych se nominovala na juniorské Grand Prix, které bude
letos v Ostravě. A potom by bylo
skvělé se nominovat na mistrovství světa juniorů, což je teď můj
největší sen.“
Další skvělé výkony i mimo medailové pozice zhodnotil místopředseda Českého krasobruslařského svazu Evžen Milčinský:
„Mně se ty výkony moc líbily.
I když přihlédnu k tomu, že jsme
vlastně loni bruslit nemohli, tak
letos u té špičky byly výkony až
nadprůměrné. Myslím, že do budoucna máme na čem stavět
a můžeme se těšit na další úspěšné krasobruslaře a krasobruslařky, kteří nám zde vyrůstají.“
Z pozice místopředsedy Evžen
Milčinský také dodal: „My všichni
se snažíme zajistit podmínky těm
nejlepším krasobruslařům tak,
aby měli stále možnost se rozvíjet
a pracovat na sobě, organizujeme
soustředění pro sportovce i trenéry, pravidelně zveme zahraniční konzultanty. Já bych hlavně
chtěl všem popřát, aby byli zdraví,
nepotkala je žádná zranění a měli
chuť na sobě pracovat i nadále.“
Krasobruslařská sezona bude
v březnu a dubnu vrcholit světovými šampionáty. Seniorské
kategorie se vydají do Francie,
juniorské kategorie zamíří do estonského Tallinnu. Rakouský
Innsbruck přivítá nejlepší týmy
synchronizovaného bruslení.
Pavla Hajpišlová
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Jan Vrsek

Taubeová

Tykal

Tykalová

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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■

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