
Î  Krátce ze zastupitelstva
Î  Cyklomagistrála
Î  Jsou M.L. městem pro mladé?
Î  Jak se osvědčil elektrobus?
Î  Letiště Skláře 
Î  Sportovní zprávy

V tomto čísle si přečtete:

Vernisáž v muzeu Ukryto v depozitáři byla hojně navštívená.

Aktéři úspěšné premiéry.

Tak vypadala původní restaurace Monty.
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na stránkách čísla 5

Î Sexuální výchova – kdo, kdy, jak? 
Sexualita naprosto neodmyslitelně pa-
tří do lidského života. Bez ní bychom tu 
ani nebyli. Sexualita je krásná, přirozená 
a provází nás od narození až do smrti. Lid-
ská sexualita má nejen líc - je projevem 
partnerské lásky a slouží k plození, ale má 
i rub – je projevem moci nebo úchylky. 

…více na str. 4
Î Dokonalá svatba, autor: Robin Haw-
don, režie: Eva Koreisová a Nikola Tur-
ková. Divadelní soubor GOA Mariánské 
Lázně, městské divadlo 3.4. v 19.30…

...více na str. 5
Î Malíř, grafi k, sochař Jan Odvárka. 
Jeho krásné obrazy Vysočiny, plné poho-
dy a klidu, můžete vidět v divadelní galerii 
až do 4. dubna…                   ...více na str. 6
Î Reakce na článek Ing. Trávníčka 
„Zastupitelé občanů?“ Vzhledem k dez-
informacím, které se stále objevují kolem 
nové mateřské školky Skalníkova v Úšo-
vicích, bych rád uvedl fakta, která souvisí 
s výstavbou a provozem této školky…

…více na str. 7
Î Alice Keppel a Camilla. Dlouho po 
Edwardově smrti, přichází ještě téměř dra-
maticky překvapivé rozuzlení složitých 
královských vztahů. - Camilla, nejdříve 
milenka a současná žena korunního prince 
z Walesu - Charlese, svoji prababičku po-
znat nemohla.                      …více na str. 5

UKRYTO 
V DEPOZITÁŘI
Takový tajuplný název má vý-
stava, jejíž vernisáž se konala 13. 
března večer v městském muzeu. 
A nutno říct, že tato tajuplnost 
přilákala hodně zvědavých a zví-
davých občanů města. 

Zajímavý výklad pana ředitele Barto-
še doplnil neméně zajímavé předměty z 
počátků lázeňství a předměty, které naši 
předkové běžně užívali. Na otázku, který 
je nejstarší exponát výstavy, pan ředitel 
odpověděl: „Je to exponát z roku 1599, 
zbytky oltáře, ovšem zajímavé jsou všech-
ny, každý z nich má svůj příběh. Podle 
mého názoru je nejzajímavější kompletní 
chebská světnice, krásná je sbírka obrazů 
z Mariánských Lázní, staré antické min-
ce, pamětní desky na slavné návštěvníky 
z domů, které byly zbourány, deska insta-
lovaná při stavbě kolonády, boby na kte-
rých stateční sportovci jezdili po bobové 
dráze, krásné čepce, šperky, prostě je co 
obdivovat.“ 

Depozitář ukrývá ještě mnoho tako-
vých cenností, které nám přiblíží život 
našich předků v lázních, které začínaly 
psát svou historii. Pravděpodobně to není 
tedy poslední výstava tohoto typu. Kromě 
toho vám budeme ve spolupráci s muzeem 
představovat některé zajímavé předměty 
už od příštího čísla. Současnou výstavu 
můžete navštěvovat až do konce října 
2014.      (dkp)

Oženit se, to je vždycky riziko
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 uvedlo Divadlo lidové tvorby v Městském divadle Mariánské 
Lázně svou 183. premiéru ve své devětašedesátileté historii - hru „Oženit se, to je 
vždycky riziko“ anglického autora Saul O´Hary. 

Hry s detektivní zápletkou mají své trvalé místo v pestré dramaturgii divadelního 
souboru. Je to žánr mající oblibu nejen u diváků, ale také u herců. Proto je pro herce již 
samotná práce při studiu detektivky velkou radostí, která je ještě umocněna diváckým 
ohlasem. Nejinak tomu bylo také při přípravě této inscenace a také při čtvrteční premiéře. 
Diváci odcházeli velmi spokojeni a herce ocenili nejen svým potleskem, ale i výbornými 
reakcemi v průběhu představení. Premiérové obecenstvo bylo úžasné a zaplnilo téměř 
celé divadlo. Ve hře se představili pod vedením režiséra Otakara Zímy nejen stálí členo-
vé divadla Martina Baxová, Alena Hálová, Petr Hála, Martin Mrázek a Jiří Voneš, ale 
i nové tváře - Nikola Trúchlá, Nikola Turková a Jan Štěpánek. Zapojení studentů našich 
středních škol je příslibem do další činnosti mariánskolázeňských ochotníků. Hra byla 
uvedena za podpory Města Mariánské Lázně. Kdo se bude chtít dozvědět, jak lze svéráz-
ným způsobem řešit manželské vztahy, přijďte se podívat na reprízu této hry 10. 4. 2014 
od 19.30 hodin do Městského divadla Mariánské Lázně.                                               (dkp)

Masky byly opravdu pestré.

KARNEVAL
V ÚŠOVICÍCH
V únoru se konal ve školní družině Kar-
neval. Děti měly moc pěkné masky, ať už 
koupené, půjčené nebo doma vyrobené. 
Karneval proběhl v tělocvičně, protože 
je tam víc místa na soutěže. Všechny děti 
soutěžily, tancovaly a na konec si odnesly 
i něco z bohaté tomboly. Do tomboly nám 
přispěl každý z rodičů, za což jim chceme 
moc poděkovat. Myslím, že se dětem kar-
neval líbil, je to vidět i z fotografi í. Děti i 
paní vychovatelky se těší na další společ-
né akce, které budou v družině následovat. 
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Příjemná nálada a neustále plný parket – to byl Letecký ples.

ZDENĚK KRÁL 
zastupitel a starosta za ODS, věk 54 let. - Osobní krédo: Nepřekážet.

Kolik let jste aktivně činný v politice Marián-
ských Lázní? 18 let.

Hodláte kandidovat do MZ Mariánských Láz-
ní v roce 2014? To musím ještě důkladně zvážit.

Co se Vám osobně podařilo prosadit pro 
naše město v MZ?  Sám jedinec neprosadí nic, 
měl jsem to štěstí, že jsem byl součástí týmu, 
kterému se pár věcí povedlo. Co se povedlo, to 
už popsali kolegové z koalice, co se údajně ne-
povedlo, to popsali kolegové z opozice, nechci 
se opakovat. Vyzdvihnu dle mého názoru tři nejdůležitější věci: 1. Podaři-
lo se prodat městské byty z 95% stávajícím nájemníkům. Ti si je a domy 
opravili nebo se k tomu chystají, ve městě je to vidět. 2. Podařilo se oddlu-
žit  město. Před 15 lety byl dluh města -375 milionů Kč, dnes má přebyt-
kový rozpočet. 3. Účinná ,,zahraniční“ politika města, zejména v Německu 
a Rusku. Převážně díky hostům z těchto zemí netrpíme hladem.

Jaké jsou vaše ambice, čeho chcete ještě dosáhnout v tomto období 
MZ? Dostavba nové základní umělecké školy, další zatraktivnění lázeňské 
části města, ale i jeho dalších částí Úšovice-Palackého, Panská Pole.

Co považujete za svůj hlavní cíl, pokud budete znovu kandidovat do 
MZ? Podpořil bych projekt „Kulturní ozdravovny“.

Jak hodnotíte práci MZ a vedení města za uplynulé volební období 
jako týmu? Dlouho jsme ladili noty, teď funguje spolupráce v koalici skvě-
le, spolupracuji i s několika opozičními zastupiteli, kteří za mnou přicházejí 
s nápady. Chuť a vůle posunout věci a město dopředu tu je, škoda, že se za 
půl roku rozejdeme.

Ing. JIŘÍ CHVAL 
ODS, 53  Osobní krédo: Slušnost a pokora

Kolik let jste aktivně činný v politice Marián-
ských Lázní? Od 1996.

Hodláte kandidovat do MZ Mariánských 
Lázní v roce 2014? Ano.

Co se Vám osobně podařilo prosadit pro naše 
město v MZ? Za ta léta toho není málo, i když to 
někdy není zásluhou pouze mojí. Ale za své si beru 
např. udržitelnost MHD ve městě včetně získání 
dotace na trolejbusy, záchranu miniaturparku, par-
kování na Voře, dotaci na umělou trávu na Viktor-
ce, dotace na revitalizaci Hamrnických kasáren, postupnou rekonstrukci parků 
ve městě včetně získání dotací, výstavbu mateřské školky v Úšovicích, těší 
mne, že jsem mohl být nápomocen založení tradice folklórního festivalu Mari-
ánský podzim, nebo aspiraci na zápis do UNESCO, ale i udržení vyrovnaného 
rozpočtu, atd. Nepotřebuji být plácán po ramenou, stačí mi, když věci lidem 
slouží a dělají radost. Ostatně, kdo mne zná osobně, ví, že mi jde více o vý-
sledek, než o uznání.

Jaké jsou vaše ambice, čeho chcete ještě dosáhnout v tomto období 
MZ? Už není příliš času, ale rád bych docílil, aby byla opravena Palackého 
ulice, když už se podařilo zahájit rekonstrukci kanalizace, a dále udělám vše 
pro to, aby byly na příští rok připraveny dokumentace pro výstavbu parkova-
cích míst v Hroznatově ulici. 

Co považujete za svůj hlavní cíl pokud budete znovu kandidovat do 
MZ? Za ta léta jsem trochu změnil pohled na věc a dnes se na to dívám tak, že 
se stále plno naprosto běžným a banálním součástem života nevěnuje pozor-
nost. Proto bych slevil z megalomanských slibů, ale stanovil si daleko těžší cíl, 
aby město bylo přívětivé a příhodné pro žití. 

Jak hodnotíte práci MZ a vedení města za uplynulé volební období 
jako týmu? Rozpačitě. Nechtějte po mně hodnocení,  je to úpně jiné téma, 
daleko širší. Všeobecný trend zaznamenává příliš mnoho subjektů, personální 
nouzi napříč politickým spektrem, amatérismus, ale také absenci strategických 
priorit města, sníženou kreativitu v důsledku uměle vytvářených strašáků, atd. 
Důvodů je celá řada, ale to je opravdu na samostatný článek. 
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Farní charita vyhlašuje sbírku na čtvr-
tek 10. dubna 2014. Bude v bývalé jídel-
ně městského úřadu (vchod z levé stra-
ny) od 9.00 do 17.30 hodin a v NOVÉ 
MOŠTÁRNĚ (palírna) v Klimentově od 
14.00 do 17.00 hodin. 

Tato sbírka je určena pro lidi, kteří se 
ocitli v nouzi (např. uprchlické tábory, 
centra pro bezdomovce, dětské domovy, 
kojenecké ústavy, ústavy sociální péče).

Darovat můžete: ošacení – dámské, 
pánské, dětské, lůžkoviny, ručníky, ubru-
sy, záclony, látky, vlny, příze, deky, spací 
pytle (pouze nepoškozené), školní brašny, 
kožené a koženkové oblečení a sportovní 
potřeby, hračky, zánovní obuv, batohy, 
pravé i umělé kožichy (pouze nepoškoze-
né), nádobí skleněné, porcelánové i kovo-
vé, prací a čisticí prostředky, hygienické 
a toaletní potřeby. 

Z ekologických důvodů nemůžeme 
přijímat: chladničky a mrazáky, televizo-
ry, počítače, obrazovky a  jiné velké elekt-
rospotřebiče. Pokud přinesete darované věci 
již v krabicích nebo pytlích, ušetříte našim 
dobrovolníkům práci. Darujete-li lůžkoviny 
a ručníky, oddělte je zvlášť. Děkujeme.

Souběžná fi nanční sbírka, kterou vyhlá-
sila Charita Česká republika, bude věno-
vána na pomoc obětem nepokojů na Ukra-
jině, zvláště na podporu zdravotnických 
zařízení a následnou pomoc lidem. Chari-
ta Česká republika uvolnila okamžitě 100 
000,-Kč a otevřela pro tuto sbírku u Čes. 
spořitelny sbírkové konto „Charita pro 
Ukrajinu“ č.ú. 55660022/0800, VS 104. 
Vám všem, kteří velkomyslně přispějete, 
jménem potřebných předem děkujeme.

Kolektiv Farní charity ML.

Kam s bioodpadem?
Daniel Javůrek: Informace o biood-

padu - Bioodpad v TDS se dělí na dvě 
skupiny. Dřevní hmota se štěpkuje a pro-
dává k dalšímu využití. Tráva z posekané 
zeleně městského obvodu se odváží kon-
tejnerem na skládku. Bioodpad  Marián-
ských Lázní řeší odbor životního prostředí 
města. Dle mých informací biopotravinář-
ský odpad z restauračních zařízení a hote-
lů odváží soukromé fi rmy k zakrmování. 
Trávu z dalších obvodů městské zeleně si 
zpracovávají specializované zahradnické 
fi rmy k vlastní potřebě a tyto fi rmy pro-
jevily zájem o provozování kompostárny. 
Bioodpad – posekanou trávu, zahrádkáři 
a domkaři si zatím kompostují sami, ušetří 
tak fi nanční prostředky za odvoz bioodpa-
du a následný nákup humusu pro potřeby 
zahrádek a na záhony. Z výše uvedeného 
vyplývá potřeba v Mariánských Lázních 
připravit lokalitu jednak v majetku města 
a na druhou stranu dostatečně vzdálenou 
od obytných domů (případný zápach), kde 
by mohla vzniknout kompostárna (možnost 
získat dotace z EU),  pro potřebu ukládání 
biodpadu (trávy, zbytky jídel) z celých Ma-
riánských Lázní tak, aby Mariánské Lázně 
byly připravené na nový zákon o bioodpa-
dech (legislativa se připravuje).

Stejnou otázku jsme položili na Od-
boru životního prostředí - Odpověděla 
paní Olga Fujáková: Odpovídám na Váš 
dotaz ze dne 12. 3. 2014 ohledně bioodpa-
du (tráva, listí, větve). Máte pravdu, tento 
odpad do nádob na směsný komunální 
odpad nebo do nádob na tříděný odpad 
nepatří.

Město ML sběr této komodity od ob-
čanů z jejich soukromých zahrádek v sou-
časné době technicky nezajišťuje ani jej 
fi nančně nepodporuje. Pokud tento odpad 
občané sami nezkompostují na svých za-
hrádkách, kde jej zpětně využijí mohou ho 
odevzdávat za poplatek do sběrného dvora 
spol. Marius Pedersen, který se nachází ve 
Velké Hleďsebi v areálu bývalých kasá-
ren. Dotazem jsem zjistila, že poplatek za 
1 tunu biologicky rozložitelného odpadu 
činí 814,-- Kč bez DPH. DPH u fyzických 
osob za tento komunální odpad je 15%. 
Bioodpad je následně odvážen velkoka-
pacitními vozy na kompostárnu do Cho-
covic. 

Letecký ples v hotelu Continental
Jak se v průběhu uplynulých více jak deseti let již stalo tradicí, konal 
se dne 8. března 2014 v prostorách hotelu Continental opět letecký ples 
pořádaný 10. pobočkou Svazu letců ČR v Mariánských Lázních.

Pod záštitou Města Mariánské Lázně a Rádia Egrensis a za přispění desítek laskavých 
sponzorů a díky vstřícnosti vedení hotelu Continental podařilo se Ing.Němcovi, JUDr.
Polenskému, paní Budínské, jejich několika málo pomocníkům z řad Aeroklubu Toužim, 
z 10. pobočky Svazu letců ČR a z řad přátel Svazu letců a Letecké školy Luboš Umbraun 
zorganizovat příjemný zábavný večer v nekuřáckém prostředí. Mediálním partnerem 
plesu byly Mariánskolázeňské noviny.

Do společenského sálu hotelu Continental si přišlo „zaplesat“ téměř 200 hostů napříč 
věkovým spektrem. Vzhledem k datu konání plesu v Mezinárodní den žen každá dáma 
při vstupu do společenského sálu obdržela spolu s milým uvítáním dvou mladých po-
řadatelů květinu pro potěšení. Po krátkém úvodním slovu na zahájení plesu a přivítání 
českého kosmonauta Ing.Oldřicha Pelčáka se pak už pustila „do práce“ kapela JENNY 
CZ Party Music Band z Plzně. Díky retro rytmu skupiny ABBA, stále ještě známé i mezi 
mladšími ročníky, již při zaznění první skladby tanečníci zaplnili parket a vzhledem 
k širokému hudebnímu spektru skladeb včetně dechovky, country apod., tak tomu bylo 
s malými přestávkami na oddech kapely a při prodeji malovaných obálek se štěstíčky – 
dárky od sponzorů - po celý večer. 

Poslední vytrvalci se domáhali hudby ještě po 02:00 hod. ráno, kdy to však kapela již 
„vzdala“. I tak zábava u řady stolů pokračovala až do tří do rána. Poté účastníci plesu 
již postupně „vyklízeli své pozice“ a mnozí z nich si domů odnášeli hodnotné dárky 
jako rekreační lety, let balonem, hotelové pobyty v Praze, dárkové poukazy na divočinu, 
ryby, masáže, bytové doplňky, knihy, atd. Každý z hostů plesu, kdo neodolal zakoupení 
„štěstíčkové“ obálky malované dětmi z Mateřské školy v Úšovicích, si domů odnášel 
nějaký alespoň malý dárek poskytnutý sponzorem a víc jak deseti aerokluby ČR.      (JN)

Vážení přátelé a kamarádi, dovoluji si 
Vám všem oznámit smutnou zprávu,
že nás dne 13. března 2014 navždy 
opustil můj manžel 
Josef 
Křivohlavý. 

Děkuji všem za 
tichou vzpomínku 

Zdeňka 
Křivohlavá
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ofi ciální stránky města 
Mariánské Lázně: 

www.muml.cz
novinky, webkamera, virtuální 

prohlídky, galerie, fotky, dotazy.

KRÁTCE Z RADNICEJsou Mariánské Lázně městem pro mladé?
Ano i ne. Skutečností je, že v našem městě letos nastoupí do prvních 
tříd rekordní počet prvňáčků. Nejvíce za posledních pět let. Nová škol-
ka v Úšovicích je téměř plná, přestože její kapacita je 120 míst oproti 
75 místům ve školce staré. Také ve školce Vora bude vybudována celá 
jedna nová třída.

Kdo se postaral o takový přírůstek našich nových občánků? Starší a staří občané města 
asi pouze ve výjimečných případech. Další skutečností zůstává, že se ve městě postavilo 
okolo tří set nových bytů se státní dotací, za posledních deset let. A zase jsme u toho, 
obsadili je pouze důchodci? Určitě ne. Další realitou ale také je, že přesto všechno počet 
obyvatel Mariánských Lázní klesá. Často slyšíme, že mladí z města odcházejí. Ano, je to 
pravda. Ptejme se ale také proč? Nejčastěji proto, že se rozhodnou studovat školu, která 
ve městě není, především střední odbornou, nebo vysokou. Později pak často zůstávají 
tam, kde vystudovali, protože si tam najdou partnera a zaměstnání. Víme přece všichni, 
že nabídka pracovních míst v Mariánských Lázních je velice omezená a determinovaná 
převládajícím místním průmyslem, kterým je lázeňství, hotelnictví a služby. Ne každého 
láká kariéra v těchto oborech. Vidět je například na střední hotelové škole, která má 
problémy s naplněním již tak zredukovaného počtu míst. Co s tím město může dělat? 
Připraví například pozemek pro možnou průmyslovou minizónu, ale představa, že nová 
montovna přiláká mladé absolventy víceletého gymnázia, či držitele vysokoškolského 
diplomu, je zřejmě lichá. Ti budu hledat svou příležitost spíše v Praze, Plzni, Brně, Ně-
mecku, Rakousku a všude jinde, kde tyto příležitosti jsou a platové nabídky vysoce pře-
vyšují fi nanční nabídky v Mariánských Lázních.

Další příčinou úbytku obyvatel našeho města je třeba hledat v okolních obcích, kte-
ré získaly po roce 1990 samostatnost a začaly s lákáním našich občanů k přestěhování 
formou aktivní podpory individuální bytové výstavby a nabídky levných, zasíťovaných 
pozemků. Nové rodinné domy a volné pozemky v Drmolu, Velké Hleďsebi, Valech, 
Třech Sekerách, Krásnu, ale už také v Chodové Plané, Vlkovicích, Rájově či v Kyn-
žvartu jsou toho důkazem. Tady je evidentní selhání mariánskolázeňské samosprávy. 
Nebyla schopná se tomuto trendu postavit a za patnáct let připravit pro stavebníky nabíd-
ku, která by byla konkurenceschopná vůči okolním obcím. Tržní ceny mariánskolázeň-
ských parcel jsou určeny movitější klientele. Za tento přístup platí město dvakrát. Poprvé 
v podobě menších daňových příjmů od státu, podruhé zvýšením nákladů na infrastruktu-
ru, zdravotnictví a školství. Tyto služby však spotřebovávají také občané okolních obcí, 
aniž by na ně přispívali. Město již připravené pozemky na individuální bytovou výstavbu 
má. Mohlo by se v tomto směru rozhýbat, ale bohužel to zřejmě již nebude v tomto voleb-
ním období a zcela určitě ne za 1560 Kč za m2 nezasíťovaného pozemku, jak praví nový 
znalecký posudek.                                                                             Zdeněk Král, starosta

Stavba na místě synagogy
Pozemek po zničené synagoze nepatří 
městu. Patřil Židovské obci a ta ho prodala 
stávajícímu majiteli.

Instalace solárního systému 
na plavecký bazén

Na jednání zastupitelstva zaznělo, že 
výkon osazených solárních panelů je 
větší, než se původně očekávalo a než 
je potřeba na ohřev teplé vody ve spr-
chách, aní dohřívání velkého bazénu 
v letních měsících nevyčerpá tepelné 
zisky ze solární soustavy.  

Je předimezovaná. „Budeme uplatňo-
vat náhradu u projektanta, ale než se tak 
stane, schválili jsme rozpočtové opatření, 
abychom technologii mohli doplnit,“ řekl 
pan starosta. „Bylo navrženo technické 
řešení, které umožní v plné výši využít 
tepelné zisky ze solární soustavy, a dojde 
tak i k provozním úsporám za energie.  
Tak, jak je to vyprojektováno, není ten 
systém schopen teplo pohltit.  Zastupitel-
stvo proto schválilo rozpočtové opatření 
týkající se této akce. Náklady na něj  byly 
z 90% hrazeny z dotace.“                    (dkp)

Rekonstrukce 
Úzké ulice

Jedná se o ulici nad kolonádou, kde byl 
před několika lety rekonstruován dům 
Sněžka stojící na rohu Úzké a Masary-
kovy ulice, a nyní sousední dům Mánes. 

Obě budovy jsou ozdobou tamější lo-
kality a investoři chtějí opravit i Úzkou 
ulici (mimochodem si to zaslouží) a žádají 
spoluúčast města. Protože ale v projektové 
dokumentaci byly nejasnosti a spoluúčast 
se zdála zastupitelům příliš vysoká, byl 
tisk stažen z jednání.                             (dkp) 

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA
(pan starosta Král)

• V úterý 4. března zastupitelé schválili dotace z Fondu sportu. Velká většina klubů, 
která splnila podmínky, dostane od města peníze, o které žádala. Stejně je to s kulturními 
akcemi na rok 2014, jsou na ně v rozpočtu peníze a se subjekty, které akce budou pořá-
dat, se mohou uzavřít smlouvy. Je to zhruba 6 velkých akcí, které se každoročně opakují. 
Nejsou jen pro místní, ale i pro hosty.
• České dráhy nám nabízejí ne příliš atraktivní kousky pozemků kolem nádraží, ale nám 
jde také o to, abychom získali za přijatelnou cenu příjezdovou komunikaci za nákladním 
nádražím, která vede spodem do areálu TDS. Tam totiž město plánuje výstavbu průmy-
slové zóny a po této komunikaci by tam byl jednoduchý příjezd, nemuselo by se jezdit 
ulicí U Pily. Zatím jsme se ovšem s ČD nedohodli, protože požadovaly nepřiměřenou 
cenu, a to i vzhledem k dezolátnímu stavu komunikace. Naše rozhodnutí – koupíme po-
zemky, které nám nabízejí, ale chceme i jmenovanou komunikaci, ale za slušnou cenu. 
Jinak k dohodě nedojde. V tom případě budou muset projektanti řešit příjezdovou ko-
munikaci vrchem.
• Na zastupitelstvu nebyl trochu nepochopitelně přijat tisk číslo 9 – prodej pozemku 
pod garáží na Chebské poslednímu majiteli garáže, který pozemek ještě nevlastnil. Při 
jednání totiž padl protinávrh Ing. Gracy vykoupit garáže od vlastníků a zbourat, protože 
opravdu nevytvářejí pěkný vstup do města. Nicméně nebyl přijat ani prodej ani protiná-
vrh, takže se k tomu budeme muset vrátit, určitě ten tisk vyvolá ještě zajímavou diskusi, 
ale faktem je, že by si Chebská zasloužila skutečně něco lepšího, než jsou tyto docela 
ohavné garáže.
• Zastupitelé zatím odložili také tisk, který se týká prodeje areálu bývalého Bytova na 
Chebské ulici. Areál bude nyní volný, protože Zahradní a parková ukončila nájemní 
smlouvu, pronajata bude pouze plechová hala. Odložili jsme materiál, abychom mohli 
prověřit možnost nového pronájmu nebo případné využití městskými organizacemi. Po-
kud by se to nepodařilo, budeme dále zvažovat prodej.                                               (dkp)

Stezka pro pěší 
do Sklářů

Pan starosta Král: „Ta silnice je velmi 
frekventovaná, proto vybudovat tam cy-
klostezku nebo chodník je dlouhodobé 
přání. Náraží to ale na problém složitého 
vlastnictví pozemků. Současný návrh je 
vybudovat stezku podél stávající komuni-
kace, protože tam je příkop a za ním ještě 
několik metrů patří ke komunikaci, Kraj-
ská správa silnic by nás tam pustila, nebu-
de to ale nic snadného. Teď necháme zpra-
covat studii a uvidíme, jestli se to povede.  
Začátek bude vedle fi rmy Autospektrum, 
konec u odbočky na Chotěnov.“          (dkp)

CYKLOMAGISTRÁLA MÁ ZELENOU
Články o plánované, vyprojektované, ale hlavně nikdy nerealizované 
cyklomagistrále přes město by určitě vydaly na celou publikaci. 

Nebudeme pátrat, proč do dnešního dne neexistuje, protože v současné době má zele-
nou. Měla by vést od hotelu Pacifi k až k Antoníčkovu prameni, to je komfortní varianta, 
pokud město získá dotaci. Pokud nebude úspěšné bude realizována tzv. úsporná varianta 
– úsek 4 - 8 (cesta parkem  pod Lilem, k lávce přes Úšovický potok, pod tenisovými 
kurty, po nové účelové komunikaci nad Ferdinandovým pramenem, po stávající účelové 
komunikaci za žel. přejezd, po komunikaci v ulici Dobrovského k Antoníčkovu prameni). 
Hrubý odhad nákladů na úspornou variantu je cca 5 700 000 Kč, na komfortní 8 700 000 
Kč. Projektová dokumentace byla zadána chebské fi rmě Dopravní stavby a venkovní ar-
chitektura. „O cyklomagistrále se hovoří opravdu už nejméně 10 let, obvykle se počítalo 
s částkou několikanásobně vyšší, než je tato, ale nikdy nebyla mezi zastupiteli shoda,“-
dodal pan starosta. „Letos jsme řekli, že už je na čase gordický uzel rozetnout. Zvolila 
se tedy turistická trasa, která by měla propojit cyklostezky, které vedou v okolí města. 
V horní části povede po stávajících komunikacích tam, kde jsou dostatečně široké chod-
níky, které budou příčně rozděleny a označeny značkami pro kola a pro pěší. Jsem rád, 
že se podařilo tento záměr odsouhlasit a fi nančně ho přikrýt. Jak jste psala, budeme žádat 
o dotaci z některých titulů, ale důležité je mít to předfi nancováno. Věřím, že budeme 
v žádosti úspěšní a že se magistrála udělá celá, chceme, aby do zimy bylo hotovo.“   (dkp)

DOBRÉ HOSPODAŘENÍ UMOŽŇUJE 
MĚSTU VÍCE INVESTOVAT

Mariánskolázeňští zastupitelé, na svém posledním jednání, které se konalo v úterý 4. března, 
schválili nové investiční akce ve městě. Takové rozhodování jim bylo umožněno na zá-
kladě dobrých výsledků hospodaření města v roce 2013, kdy vznikl přebytkový rozpočet, 
který umožnil zapojit další fi nanční prostředky na realizaci nových investic v letošním 
roce. Jedná se především o tato rozpočtová opatření:
1. Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Panská Pole.
2. Rekonstrukce hráze na koupališti LIDO.
3. Stavební úpravy v mateřské škole Vora, kde se jedná o rozšíření stávající kapacity 
o celou jednu třídu.
4. Vybudování cyklomagistrály Mariánské Lázně. 
Také se uvažovalo o modernizaci části veřejného osvětlení. Ale bohužel nikomu stále 
není jasno, co by se mělo udělat, jakou technologií. Proto byl tento materiál stažen, sta-
noviska jednotlivých subjektů jsou nejasná.                  Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčí

Největší dotace 
do sportu 

v historii města
Přání se stalo skutečností a zastupitelé 
na svém jednání schválili dotace dopo-
ručené Sportovní komisí města, z Fon-
du sportu.

Celkem tedy bude mezi sportovní sub-
jekty, které si zažádaly o fi nanční podporu 
svých aktivit, rozděleno 3 724 000 Kč. 
Tato částka je nejvyšší od roku 1990, jaká 
byla v konkrétním roce rozdělena mezi 
sportovní organizace v Mariánských Láz-
ních.     Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčí
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ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – 
KDO, KDY, JAK?

Sexualita naprosto neodmyslitelně patří do lidského života. Bez ní by-
chom tu ani nebyli. Sexualita je krásná, přirozená a provází nás od 
narození až do smrti. Lidská sexualita má nejen líc - je projevem part-
nerské lásky a slouží k plození, ale má i rub – je projevem moci nebo 
úchylky. 

Lidská sexualita není nic nemravného nebo sprostého, pokud se s ní nakládá rozumně. 
Rozvíjet cítění, správné postoje a správné chování se díky komunikaci dotykové, vizuál-
ní a slovní učí děti už od narození. O sexualitu se děti zajímají mnohem dříve, než doká-
žou zformulovat otázku. Již tří až čtyřleté děti vědí hodně o sexualitě – vnímají mužskou 
a ženskou roli, mnohé děti masturbují. Velmi rychle se poučují o fyzických odlišnostech 
mužů a žen, dětí a dospělých. Pozorují nás, kopírují nás.  Mnozí dospělí neumí o sexuali-
tě otevřeně komunikovat ani se svým partnerem, natož pak se svými dětmi. Velmi často 
se ve své sexuologické ordinaci setkávám s naprostým nedostatkem znalostí rozdílů mezi 
mužskou a ženskou sexualitou. Kolik trpkých chvil, bychom si ušetřili, kdybychom znali 
a pochopili tyto odlišnosti. O kolik sexuálních nesouladů a z toho možná i rozvodů by 
bylo méně?

V dnešní tak uspěchané době mají všichni včetně dětí přístup ke všem možným sdělo-
vacím prostředkům, kde prezentují „ všichni“ možné i nemožné. Takže různými nesmy-
sly a mýty právě v oblasti sexuality se to všude kolem nás jen hemží. Je velmi reálné, že 
pokud do tohoto nezasáhneme jako rodiče, tak si tyto informace děti přirozeně nastaví 
jako normalitu, ze které budou vycházet a na které budou v budoucnu i stavět. 

Malé děti velmi rády napodobují nás dospělé. Sex pro malé dítě totiž není stejně emo-
cionálně významným jako pro dospělého, dítě se nebude vůbec červenat u otázek, týka-
jících se sexu. Pokud se s dětmi nebudeme bát mluvit o sexu, vytváříme tím příjemnou 
atmosféru důvěry a v budoucnu to naše děti povzbudí k citlivým a přátelským rozho-
vorům s námi. Pokud nebudeme na dětskou otázku o sexualitě znát jasnou odpověď? 
V klidu odpovězme: „ Tak to nevím, ale můžeme to společně vypátrat v moudré knize“. 
Neměli bychom odpovídat: „ To tě ještě nemusí zajímat, na to jsi moc malý!“ Nebojme 
se, že řekneme více, než by bylo zapotřebí. Dítě si z toho vezme jen tolik, kolik mu jeho 
rozumové schopnosti dovolí.

Předškolní věk je velmi důležitým obdobím k zasazení toho správného a zdravého 
semínka. Jak tedy s dětmi hovořit, co by měly vědět? Už u předškolních dětí máme 
podporovat sebedůvěru a schopnost prosadit se. Měli bychom je vyzbrojovat bezpeč-
nostními informacemi a návyky pro přežití, naučit je správným výrazům genitálu a ji-
ných částí těla – penis, pochva, děloha …..Dítě musí vědět, že nikdo nemá právo se ho 
dotýkat nepříjemným způsobem. Dítěti vštěpujme, že má právo odmítnout nechtěné či 
jinak nepříjemné dotyky, žádný dospělý tedy nemá právo dotýkat se jeho penisu, pochvy 
nebo na dítěti žádat, aby to provádělo jemu. Dítě má právo odmítnout dospělého, který 
ho požádá o něco ošklivého. Nikdo nemůže na dítě naléhat, aby mělo před rodiči nějaké 
tajnosti. Hrajme si doma s dětmi například na: „ Co bys udělal, kdyby tě oslovil cizí pán 
v autě….“ Nacvičujme určitá slova a situace. Také by měly mít děti jasno v tom, že je 
nepřinesl čáp nebo vrána. Podporujme v dětech pocit sebejistoty, šikovnosti, nešetřeme 
chválou. 

 Nepřipusťme, aby se naše děti dozvěděly většinu ne zrovna pravdivých informací o 
sexualitě z reklamy, tisku, médií a často i od špatně informovaných vrstevníků. My sami 
se naučme s partnerem o sexualitě hovořit, nestyďme se za nějakou nevědomost. Všichni 
mezi sebou komunikujme klidně a bez negativních emocí. Věnujme dětem více času, 
všímejme si změn nálad a chování u dítěte. Prohlubujme vzájemnou úctu, respekt, učme 
se s dětmi schopnosti kompromisu a tolerance. To vše dělejme velmi citlivě a taktně.

MUDr. Ivana Šmrhová (sexuoložka, gynekoložka )

Sál, kde se provádí dialýza.

13. BŘEZEN – DEN LEDVIN
V rámci Dne ledvin jsem položila panu primáři MUDr. M. Jírovcovi několik otá-
zek, na něž promptně odpověděl:

Dialyzační středisko slouží pacientům z Mariánských Lázní, Chebu, Aše, Tachovska 
a Tepelska od roku 1995. Bylo založeno americkou společností NMC, kterou pak v roce 
1997 převzala stávající společnost Fresenius Medical Care. Původní středisko bylo pro-
vozováno v prostorách lázeňského domu Windsor v Třebízského ulici, 1.12.2008 jsme se 
přestěhovali do stávajících prostor v Tepelské ulici. V posledním roce je počet pacientů 
léčených hemodialýzou stabilní a pohybuje se mezi 60 a 65, zaznamenáváme mírný ná-
růst pacientů léčených peritoneální dialýzou, kterých je v současné době 9. Pro naprostou 
většinu pacientů jde o trvalou léčbu, jen malé části zdravotní stav umožňuje podstoupit 
transplantaci ledviny. ( V roce 2013 podstoupili transplantaci ledviny tři pacienti z na-
šeho střediska). Vedle dialyzačního střediska slouží veřejnosti i nefrologická ambulance 
v Mariánských Lázních a v Chebu, ve kterých je sledována cca 700 pacientů. 

primář MUDr. Martin Jírovec 

Î MUDr. Věra Veselá (praktický lékař) - 
354 624 293. Po:8-12.30, 13 – 14.30, Ú: 8-13, 
S: 13-18, Č: 8-13, Pá 8- 12
Î MUDr. Jana Bátovská (kožní ambulance) 
606 416 064, Po:12-16.30, S: 12.30-16.30, 
Č: 12.30-16.30
Î MUDr. Vlastimil Novotný (revmatologie) 
357 070 970 – Pá 7.30-15.30
Î MUDr. Marie Praisová (interna) – Č: 8-15
Î MUDr. Pavel Fajt, Ladisl. Chlapec (chirur-
gická ambulance) – 354 602 011. Po: 7.30-17, 
Ú: 7.30-16, S: 7.30-18, Č: 7.30-16, Pá: 7.30-
15.30
Î MUDr. Jaroslav Rott (rentgen, sono) – 357 
070 965 Po-Pá: 7.30-15.00
Î MUDr. Dalibor Šperl – (gastroenterologie) 
354 422 801, 606 525 885 Po 8-12, 13-15, Stř., 
Pá: 8-12
Î MUDr. Miroslav Rous (praktický a sportov-
ní lékař) – 373 700 899, 774 118 313
Po: 8:00 - 13:00, odběr krve 7:30 - 9:00, 
Ú:12:30 - 17:30, na objednání 16:30 -17:30, 
S: 7:30 -13:00, odběr krve 7:30 -9:00, Č: 12:30 
-18:00, na objednání 16:30-18:00, Pá: 7:30 - 
12:00, odběr krve 7:30 - 9:00 
Î Bc. Koppová (rehabilitace)– 354 627 823, 
603 154 659, Po – Pá: 7.30 – 18.30
Î MUDr. Zdenka Ulrychová, MUDr. Valde-
mar Hollay (Oční ambulance) – 354 622 794
Po: 8-11.45 Ulr., Ú: 8-11.45 ulr., 13-15 dět. 
amb. Holl., 15-16.45 Holl., S: 8-11.45 objed. 
Holl., 13-15 Ulr., Č: 8-9 (glukomová por. Ulr.), 
9-12.45 obj. Ulr., Pá: 8-9 (glukomová por. 
Holl., 9-11.45 obj. Holl.
Î MUDr. Martina Benová (zubní) – 354 595 896. 
Po: 8-12, 13-16, Ú 8-15, S: 13-19, Č: 8-15, Pá: 
8-12
Î MUDr. Dimitrios Šilov (zubní) – 354 623 
100. Po:7.30-19.45, Ú:6-9.30, Č: 7.30-19.45, 
Pá:6.15-9
Î VZP – 952 229 420 –Po: 8-11.30, 12.30-17, 
Ú, Pá: 8-11.30, 12.30-14
Î MUDr. Zdeněk Hess (praktický lékař) – 
774 363 884, 354 622 202
Po, Ú, S, Pá: 8-11, 11-14, Č: 7.30-1945.

Î MUDr. Ivana Šmrhová, MUDr. Černý (gy-
nekologie)– 602 449 974. Po: 8-15 (Čer.), Ú: 8- 
19 (MUDr. Šmr., S (liché) 8-15(Šmr.), Č: 8-16 
Šmr., Pá: 8-14 Čer.
Î MUDr. Zdeno Virčík (interní ambulance)– 
357 070 961 – Po: 7.30-11.30, 12-16.30,17.-
18.30, Ú:7.30-11.30, 12-15.30, S:7.30-
11.30,12-14, Č:7.30-11.30, 12-15.30
Î Mgr. Libuše Marešová (logopedie) – 354 
625 837, 604 947 189. Po: 7.30-13, Ú: 7.30-
15.30, S: 8.- 18, Č: 7.30-15.30, Pá: 7.30-13
Î MUDr. David Marek, MUDr. Marie Háj-
ková ORL, tel.:732 168 866. Po: 12-16, Ú: 
8-16, S: 8-15 foniatrie MUDr. Hájková, Č: 
8-14, Pá 8-14
Î MUDr. Ivana Hechtová, ortodoncie, tel.:377 
533 568 – stř.: 8-12.30
Î Jindra Hráská, dentální hygiena, tel.: 354 
595 896
Î Martin Sůva, zubní laboratoř, Po – Pá: 8 – 16
Î Odběr krve – Po – Pá: 6-9.30

Telefonní čísla lékařů na poliklinice
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Členové Klubu výtvarníků na vernisáži. (Foto D. Kurc)

Z uzavřeného kruhu příbuzenství 
vybočil Edward (Na snímku 

s novomanželkou). V březnu 1863 
si řekli ano s dánskou princeznou 

Alexandrou. Dánové ani ona 
ale přátelské vztahy k Vilémovu 

Německu nikdy nesdíleli.

ALICE KEPPEL A CAMILLA
Dlouho po Edwardově smrti, přichází ještě téměř dramaticky překva-
pivé rozuzlení složitých královských vztahů. - Camilla, nejdříve milen-
ka a současná žena korunního prince z Walesu - Charlese, svoji praba-
bičku poznat nemohla. 

Byla jí ale, s pravděpodobností rovnající se té-
měř jistotě, babička Camilly - Sonia Keppel. Tato 
dáma se narodila jako dcera Edwardovy milenky 
a favoritky Alice. Většina historiků tomu věří, přes-
tože se to ofi ciálně nikdy zcela jasně nepotvrdilo. 
Pak by měli být manželé Camilla a korunní princ 
Charles, údajně zároveň vzdálenými příbuznými 
a Camilla by mohla být pravnučkou Alice Keppel. Jak 
si dovedou osud a láska nečekaně zahrát se životy i na 
té nejvyšší úrovni!

Ale proč by se i tahle historie sahající do současnos-
ti nemohla stát vizitkou  - láskou proslulou lázeňskou 
tradicí. I to by mohlo být jedním z důvodů větší při-
tažlivosti Mariánských Lázní. Proč se nevrátit k  takto 
nesmírně lidsky blízké stránce historie, už přes sto let 
vzdálené, nejslavnější doby rozkvětu našeho města. 
Edward VII. a jeho devět pobytů v Mariánských Láz-
ních byli středem evropského dění. Podle mne, ne příliš 
zasvěcení pisatelé tuto éru považují za období přípra-
vy dohod o obklíčení císařského Německa, vedoucích 
k válečné katastrofě – ke krvavě kruté Velké válce, jejíž 

stoleté výročí na letošek připadá. Jiní, kterých se zdá být méně, zase označují tuto politiku 
a jejího tvůrce - anglického krále prvního desetiletí minulého století – za snahu, která 
měla vést k porozumění a Edwarda za mírotvorce Evropy. 

Jak tomu bylo skutečně? – Byl Edward „peacemaker“, který se snažil hrozící válečnou 
litici zapudit, nebo v Mariankách spřádal temné sítě dohod, v nichž uvízl svět vražedným 
konfl iktem, jehož stoleté výročí vypuknutí a následné miliony obětovaných lidských ži-
votů vzpomeneme? Myslím, spíš jsem o tom přesvědčen, že člověk, který tolik miloval, 
válku nemohl chtít ani náhodou! – Co si o tom myslíte vy? Já sám se pokusím svůj názor 
na působení Edwarda v tomto politickém směru vylíčit v některém z dalších vydání 
Mariánskolázeňských novin.                                             Josef Ondrouch

Fryderyk Chopin – 
o česko-polské vzájemnosti
Před pěti lety jsme Vám, vážení čtenáři, vnutili otázku, zda je výročí 
50 let Společnosti F. Chopina a festivalů k oslavám dost nebo málo. 
V letošním roce Vás zveme k návštěvě už 55. Chopinova festivalu. Čes-
ko-polskou vzájemnost vytvořil už za svého života pianista a skladatel 
Fryderyk Chopin.

Prvním učitelem hudby šestiletého Fryderyka 
byl maestro Vojtěch Živný, skvělý český pedagog. 
Právě Živný rozpoznal velkou lásku, náklonnost 
k hudbě, dětskou schopnost učit se a improvizo-
vat na klavíru. Osmiletý Fryderyk vystoupil popr-
vé veřejně na koncertě a dobyl si rázem velkého 
úspěchu. Byl zván do domů nejpřednější polské 
šlechty, často hrál v klášteře Visitek. Vojtěchu 
Živnému složil Polonézu As dur, jejíž rukopis je 
první známé dochované skladatelovo dílo.

Druhým učitelem hudby se stal rektor Varšav-
ské konzervatoře Józef Elsner, který ho učil di-
rigování, harmonii, kontrapunktu a hudební 
teorii. Po ukončení studií v roce 1829 se Fryderyk rozhodl cestovat, ověřit si ta-
lent a způsob přednesu svých skladeb. Kam jinam, než do Mekky hudebníků 
– do Vídně, kde už dávno před ním tvořili Mozart, Haydn, Beethoven. Mezi vy-
nikajícími umělci, s nimiž se tam stýkal, uvádí ve svých dopisech rodině i Če-
cha Vojtěcha Jírovce. Nejvíce dobrého však tehdy Chopinovi prokázal starý pří-
tel z Varšavy, v té době již ředitel Divadla u Korutanské brány, Čech Vilém Václav 
Würfel. Uspořádal ve Vídni dva Chopinovy koncerty, které měly velký úspěch, 
a otevřel tak před skladatelem koncertní síně velkého hudebního světa. 

V. V. Würfel má také zásluhy o prohloubení Chopinových vztahů k Čechám. Vy-
zbrojil ho doporučujícími listy pro přední umělecké osobnosti v Praze – pro profesora 
pražské konzervatoře a houslového virtuose B.V.Pixise, pro J. N. Štěpánka, ředitele Sta-
vovského divadla v Praze, a pro Václava Hanku, knihovníka Muzea království českého. 
V.Hankovi dedikoval Mazurku G dur, kterou vepsal do památníku jako vzpomínku na 
významného českého slávistu. 

V Chopinovi dozrálo rozhodnutí, že se musí vydat do světa na umělecké turné. Vy-
dává se v listopadu roku 1830 znovu do Vídně, kde ho zastihuje zlomová zpráva z jeho 
země. Povstání bylo carskou armádou Alexandra I. potlačeno. Rozhoduje se nevrátit se 
zpět do Varšavy. Chopina podpořili polští přátelé, ale i čeští krajané – Hummel, Würfel, 
Čapek. S upřímným přítelem, houslistou Čechem Josefem Slavíkem společně kompono-
vali skladbu na motiv z Beethovena. 

Pařížská léta přinesla Chopinovi největší umělecké úspěchy. Také tady se setkává 
s řadou umělců pocházejících z Čech – s A. Rejchou, členem Francouzské akademie, 
s pianisty J. Moschelesem a J. Schulhoffem, houslistou V. Ernstem. Velkou důvěru měl 
k Pražanu Josefu Dessauerovi, kterému dedikoval dvě polonézy op.26.

V roce 1835 přijímá pozvání do Děčína k rodině hraběte Thun-Hohensteina, dceři 
Juži vpisuje do památníku Valčík As dur op.34č1. V dalším roce v Mariánských Lázních 
získává řadu nových českých přátel. Přestože polský skladatel už od té doby do Čech 
nepřijel, jeho hudba zaznívá v našich koncertních sálech stále častěji. Bedřich Smetana 
byl Chopinovým obdivovatelem a také mimořádným interpretem. Položil základ úcty 
a pochopení, jemuž se dílo Fryderyka Chopina v naší zemi těší: „Od té doby, co jsem 
Chopinovy skladby poznal a pochopil, věděl jsem též, co mojí úlohou jest v budoucnosti.“

Společnost F.Chopina, R.Knedlíková

PRVNÍ LETOŠNÍ VÝSTAVA V MUZEU
Novou sezónu 2014 v městském 
muzeu zahájil  v úterý 4. března 
v podvečer mariánskolázeňský 
Klub výtvarníků. Členové zaplnili 
svými díly přízemí i první patro, 
tentokrát, podle předsedy pana 
Zbyňka Moravce, přibylo hodně 
nových obrázků, které hosté ob-
divovali. Největší pozornost bu-
dil vyřezávaný betlém „Narození 
Krista“  pana Marka Mináře, který 
opravdu stojí za zhlédnutí, ale ne-
jen on. Bylo nač se dívat - zajímavé obrázky, techniky, náměty, inspirace. Vystavovalo 
všech 13 členů klubu a jejich díla jako vždy potěšila přítomné. Nebyla to jejich poslední 
výstava, druhá bude na podzim v hotelu Hvězda.                                                          (dkp)

MOZART A BEETHOVEN
Na pátečním (7. 3.) abonentním koncertu ve Společenském domě Casi-
no se představil vídeňský klasicismus. 

Sálem zněla v první polovině Koncertní symfonie pro hoboj, klarinet, fagot a lesní 
roh Wolfganga Amadea Mozarta. Sólisty na jmenované nástroje byli opravdu jedničky 
ve svém oboru: sóloklarinetista v Plzeňské fi lharmonii Jan Oblištil, 1. hobojista orches-
tru opery ND v Praze a sólohohobojista Pražského komorního orchestru bez dirigenta 
Vratislav Vlna, fagotista Plzeňské fi lharmonie a 1. fagotista orchestru divadla J.K. Tyla 
Vratislav Vlna a mladičká Simona Brogelová z orchestru  divadla J.K.Tyla ovládla lesní 
roh. Vše se odehrávalo pod taktovkou dirigenta Jana Mikoláše, který je v |Mariánských 
Lázních častým hostem. Většina Mozartových děl patří klavíru a houslím, napsal však 
také řadu děl pro sólové dechové nástroje a tato symfonie je jednou z nich. Je nádherná 
a výkon všech protagonistů tak nadchl publikum, že potlesk nebral konce. • Ve druhé 
polovině se dostal ke slovu Beethove a to svojí symfonií č. 3 Es dur „Eroica“ zvanou též 
Hrdinská. Byla napsána pro Napoleona, když ještě vyhrával ve jménu Velké francouzské 
revoluce. Později Beethoven věnování zaškrtal a napsal nové - „památce hrdinů“. Při 
prvním uvedení v roce 1805 ve Vídní, kdy dirigoval sám autor, tato symfonie naprosto 
propadla. Pro posluchače byla příliš dlouhá a nebyli sto ji pochopit. Mariánskolázeňské 
publikum ale napjatě poslouchalo 50 minut nádherné hudby a mohutný potlesk svědčil 
o tom, že Beethoven byl v Casinu pochopen.                                                                (dkp)
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Autorka Eva Hubatová a kurátor-
kou paní Šárkou Šestákovou.

KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně

tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz

Î  20.- 21.března 17,00 a 19,30 
hod. 10 pravidel jak sbalit hol-
ku, komedie, ČR
Î  22.- 23. března 17,00 hod. 
Bella a Sebastián, dobrodružný, 
Francie
Î  22.- 23. března 19,30 hod. 10 
pravidel jak sbalit holku, ko-
medie, ČR
Î  24.- 26. března 17,00 hod. 
FAIR PLAY, drama, ČR
Î  24.- 25. března 19,30 hod. 
Pompeje  3D, dobrodružný, USA/ 
Německo
Î  27.- 30. března 17,00 hod. 
Zvonilka a piráti  3D, animova-
ný, USA
Î  27.- 30. března 19,30 hod. 
Noe  3D, dobrodružný, USA
Î  1.-2.dubna 17,00 hod. 10 pra-
videl jak sbalit holku, komedie, 
ČR
Î  1.-2.dubna 19,30 hod. Přežijí 
jen milenci, drama/horor, USA/
Francie
Î  3.-6.dubna 17,00 hod. Cap-
tain America, akční/dobrodruž., 
USA
Î  3.-4.dubna 19,30 hod. Noe, 
akční/dobrodružný

Î  25. 3. úterý, Městské divadlo - DIVADELNÍ GALERIE individuální prohlídka 
výstavy od 14.00 do 17.00 hodin, vstup zdarma 
Î  26.3. středa, 19.30 hodin - Reginald Rose: DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH 
MUŽŮ 250,- 230,- 150,- Východočeské divadlo Pardubice; režie: Petr Kracik j.h.Vinen 
či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi. Hrají:  Petr Kostka j.h., Jan Hyhlík, 
Pavel Novotný, Ladislav Špiner, František Švihlík j.h., Josef Vrána, Petr Dohnal, Josef 
Pejchal, Jan Musil, Radek Žák, Jiří Kalužný, Alexandr Postler a Jindřich Kratochvíl. 
(2. titul jarního předplatného, doprodej vstupenek)
Î  28. 3. pátek, 19.30 hodin: VIVAT MOZART, VIVAT ROSSINI. Koncert Zá-
padočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně 250,- 230,- 180,- Dirigent: Jan 
Mikoláš
Î  29. 3. sobota, 15.00 hodin - JARNÍ KONCERT 90,- 70,- 50,- Koncert Dechového 
orchestru mladých a mažoretek ZUŠ  F. Chopina Mariánské Lázně
Î  1.4. úterý, PROHLÍDKA DIVADLA S PRŮVODCEM, zdarma. Městské divadlo 
od 14.00 v češtině, od 15.00 v němčině
Î  1.4. úterý, 19.30 hodin - Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ  290,- 270,- 200,- 
Divadlo Kalich Praha; režie: Jakub Nvota Situační i konverzační komedie plná černého 
humoru, který v některých případech nenechá jedno oko suché. Hrají: Iva Janžurová, 
Barbora Munzarová, Sabina Remundová a Miroslav Vladyka. Třetí titul jarního před-
platného.
Î  2.4. středa,19.30 hodin - KOUZELNÁ ŘEČ HUDBY 230,- 210,- 180,- Účinkuje 
soubor Linha Singers. Soubor je tvořen skupinou zpěváků a instrumentalistů, jejichž 
hudební řeč nerespektuje hranice jednotlivých žánrů. Instrumentalisté: K. Chudobová - 
fl étna, J. Navrátilová – cembalo, klavír, R. Fischmann - fl étna, P. Kořínek – kontrabas, E. 
Rousek – bicí. Zpěváci: P. Ježková – soprán, M. Marinová – alt, J. Piherová – soprán, J. 
Rydvalová – alt, P. Jindra – tenor, J. Linha – tenor, baryton, K. Zochr – bas ad.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
INFOCENTRUM, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel. 354 62 24 74, fax 354 62 58 92. 
Otevřeno: Po - Ne 9.00 - 18.00 hodin.
DIVADELNÍ POKLADNA, Třebízského 106, Mariánské Lázně, tel. 354 62 20 36
Otevřeno: 1 hodinu před představením pro dospělé, půl hodiny před představením pro děti.

Vstupenky si můžete také zarezervovat či zakoupit doma přes internet a to na adrese 
http://vstupenky.marianskelazne.cz. Další informace získáte na www.kisml.cz.

PROGRAM KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

22.3.2014 od 19.30 Country&folk ,,Naruby”
29.3.2014 od 19.00 Pralessanka k poslechu a tanci

Objednávky a rezervace: 
602 607 087

Malíř, grafi k, sochař 
Jan Odvárka

Jeho krásné obrazy Vysočiny, plné po-
hody a klidu, můžete vidět v divadelní 
galerii až do 4. dubna.

Od roku 1980 žije a tvoří pan Odvárka 
ve Svratce. Profesionálně se věnuje malo-
vání od roku 1977. Jeho tvorba zahrnuje 
malbu, kresbu, akvarel, kombinovanou 
techniku, grafi ku, keramickou plastiku, 
dřevěné plastiky, reliéfy, sochy s tepa-
nou mědí, železem. Patří mezi nejlepší 
současné malíře inspirované krajinou Vy-
sočiny. Umělec není poplatný žádnému 
vzoru,  jde vlastní cestou. O jeho mistrov-
ství svědčí převážně používaná technika 
akvarelu. Kdekoliv jsou vystaveny jeho 
obrazy, přitahují vždy největší množství 
návštěvníků. Když některá galerie vysta-
vuje „Odvárku“, má vždy jistotu velké 
návštěvnosti a také prodeje.

Paní Eva Smejkalová, rodačka z ma-
lebné Vysočiny, na vernisáži 11. března 
řekla, že bohužel Mistr nemohl přijet, je 
nemocný a navíc ztratil hlas. Nicméně za 
něj promlouvají  jeho akvarely, převážně 
s námětem předjaří, které je většinou pro-
vázeno nevlídným počasím, Mistrova díla 
jsou přesto vlídná a milá. Jak nám slíbila 
paní Smejkalová, není Jan Odvárka po-
slední malíř Vysočiny, jehož díla uvidíme. 
Příští vernisáž bude v úterý 8. dubna 2014 
v 17.00.                                               (dkp)

Jak se připravuje zahájení 
lázeňské sezóny

Přítomna jako host na jednání Komise 
lázeňství a cestovního ruchu byla paní 
Petra Šmídová, které zastupuje pořada-
tele zahájení společnost Tennis Agens. 

Zeptala jsem se jí, zda budou nějaké 
novinky: „Žádné velké změny se nechys-
tají. Drželi jsme se osvědčeného scénáře, 
který zde už nějakým způsobem funguje 
a snažili jsme se tuto akci trochu oživit. 
Takže dostali prostor místní, ale i kluby 
a soubory i jiných regionů, a protože 
herečka Ivana Jirešová měla loni velký 
úspěch a hodně lidí žádalo znovu její pří-
tomnost, poprosili jsme ji letos opět. Bude 
tedy moderovat společně s panem Kebl-
úškem a ofi ciální část, kterou připravuje 
KIS, bude provázet osvědčená dvojice pan 
Komarnický a paní Herbertová.“     (dkp)

JARNÍ KONCERT
Pátek 4. dubna 2014 – Společenský dům 
Casino – 19.30 hodin. Otto Nicolai – Ve-
selé paničky Windsorské – předehra. Max 
Bruch – Houslový koncert č. 1 g moll. 
Georges Bizet – Arlesanka – suita č. 1  
op. 23 (L’Arlésienne Suite), Martin Kos 
– housle, Klaus Linkel (SRN) – dirigent.

Paní Eva Hubatová ve Hvězdě
Umělecká fotografka, fotoreportérka publicistka a vý-
tvarnice Eva Hubatová vystavuje své jedinečné fo-
tografi e – v atriu hotelu Hvězda. Hosté obdivovali 
její fotoinformely (tak je nazvala) a paní Hubatová 
se nenechala pobízet k povídání . – Čím se hlavně 
zabýváte – reportážní fotografi í, nebo fotoinfor-
mely? – „Reportážní fotografi í se zabývám už 17 let 
a dělala jsem to při své civilní práci sekretářky. Nyní 
už nepracuji. Před pěti lety jsem začala dělat tyto 
umělecké fotografi e. A protože ráda dělám věci po-
řádně, skutečně se tomu věnuji. I když mě reportážní 
fotografi e a publicistika velmi baví, je už jen na okraji 

mého zájmu, a to hlavně z časových důvodů.“ – Dočetla jsem se, že fotoinformely 
máte patentované. – „Ano, získala jsem ochrannou známku, což je v uměleckém oboru 
velká vzácnost. Přiznal mi ji Úřad průmyslového vlastnictví v Praze za originální tvorbu 
na základě mých podkladů. Podkladem je fotografi cký záznam, poté ho rozpracovávám 
v počítači – počítačová grafi ka – a výsledek se netváří jako fotografi e, ale víc jako umě-
lecký výtvarný projev. Hned na začátku jsem těmto dílům dala adekvátní název foto-
informel, protože je tam obsažena fotografi e a informel znamená spontánní abstraktní 

malba. Pojmenování té techniky mi my-
slím hodně pomohlo k získání ochranné 
známky. Věci se prostě mají dotahovat do 
konce. Vážím si toho, že už se mohu vě-
novat pouze výtvarné činnosti a díla před-
vádět je lidem. Výstavy jsou pro mne ne-
smírně podnětné.“  Na závěr nutno dodat, 
že nejen v Čechách můžeme obdivovat její 
díla, ale paní Hubatová vystavovala také 
v Kanadě, Kolumbii, Africe, v Německu. 
Fotoinformely najdete v Galerii Atrium 
hotelu Hvězda.                                    (dkp)
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TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007

DENNÍ MENU

bistrocafe.newyorkml.czbistrocafe.newyorkml.cz

venkovni dětské hřiště

Po-Pá teplá jídla 11.00- 14.00 h.! 

Čtvrtek 20.3.
Česnečka s opečeným chlebem 15

Vepřový vrabec, špenát, knedlík 80
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 79

Čočka na kyselo s cibulkou, uzenina, okurka 70
Zeleninový salát s tuňákem, vejcem, olivy 70

Pátek 21.3.
Čočková 15

Boloňské lasagne se sýrem 79
Kuřecí steak na žampionech, dušená rýže, salát 79

Smažené rybí filé, vařené brambory 75
Pondělí 24.3.

Polévka – Hovězí s masem a nudlemi  15
Kuřecí směs se zeleninou, dušená rýže  79

Vepřový steak s angl. slaninou, americké br. 79
Vaječná omeleta se šunkou a žamp., vař. br.  69

Řecký salát, pečivo  69
Úterý 25.3.

Polévka – Zeleninový krém  15
Záhorácky závitek, dušená rýže  79

Smažený kuřecí řízek, vař. brambory, okurka  79
Torteliny s vepřovým masem, sýrová omáčka  70 

Rýžový nákyp s ovocem  65
Středa 26.3.

Polévka –  Kroupová s uzeným masem  15
Svíčková na smetaně, brusinky, knedlík  80
Přírodní kuřecí řízek, dušená rýže, salát  79 

Smažený karbanátek, vařené bramb., okurka  75  
Čtvrtek 27.3.

Polévka – Zelná 15
Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže  79

Smažený vepřový řízek, vařené brambory  79
Hrachová kaše s cibulkou, uzenina, okurka  69

Zeleninový salát s tuňákem, olivy  70
Pátek 28.3.

Polévka –  Drůbeží vývar s nudlemi  15
Zbojnická hovězí pečeně, knedlík 79

Uzené kuřecí stehno, šťouchaný brambor  75
Kuř. roláda plněná angl.  sl. a sýrem, duš. rýže  75 

Pondělí 31.3.
Polévka –  Kuřecí vývar s masem a zeleninou 15

Hovězí na slanině, těstoviny  79
Holandský řízek, bramborová kaše, okurka  75

Špagety s boloňskou omáčkou, sýr  70
Úterý 1.4.

Polévka –  Hráškový krém s opeč. chlebem  15
Mexický guláš, dušená rýže  79

Smažený vepřový řízek, bramborový salát   79
Fazole po mexicku, uzené maso, okurka  75

Středa 2.4.
Polévka – Hovězí vývar s celestýn.nudlemi 15

Pečená kachna, červené zelí, knedlík  79
Vepř. kostky na pepři, vařený br., červ. řepa  79
Zeleninový salát s kuř. nudličkami, dresink  70

Čtvrtek 3.4.
Polévka – Fazolová s uzeninou   15

Pečená vepřová krkovice, špenát, housk. kn.  99
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory  79

Francouzské brambory, kompot  70
Kynuté ovocné knedlíky s tvarohem  68

Pátek 4.4.
Polévka –  Žampiónový krém  15

Vepř. kotleta s kostí, hranolky, ďábelská om. 85
Pečené kuřecí stehno, dušená rýže  75

Smažený hermelín, vař. br., tatarská omáčka  70

POHLED Z DOLNÍHO KONCE
Mariánské Lázně dlouhodobě postrádají parcely připravené pro vý-
stavbu rodinných domků. Tento nedostatek se už pokusila řešit minulá 
radniční koalice a ta současná v tom pokračovala až do dnešního, po-
někud hořkého konce. 

Začátkem loňského roku se objevil na webových stránkách města optimistický text 
pana starosty nazvaný „2012 úspěšný rok pro Mariánské Lázně“. V něm jsme se mimo 
jiné dočetli, že vedle bývalých kasáren vznikne nová čtvrť Hamrníky II, kde budou nabí-
zeny pozemky pro výstavbu rodinných domků. 

Všechno to začalo v roce 2008, kdy město vypsalo soutěž na projekt „Revitalizace 
opuštěného vojenského území“. Tu vyhrála fi rma GEOLINK Praha, a.s. Firma, jejímž 
jediným předmětem podnikání byla a dodnes je koupě zboží za účelem jeho dalšího pro-
deje. Vedle bývalých kasáren ležely ladem zajímavé pozemky, a tak zřejmě slovo dalo 
slovo a v polovině roku 2009 přišla na svět vylepšená smlouva, která krom té hamrnické 
ruiny zahrnovala i pozemky o rozloze více než 6 ha, na kterých měla být realizována 
další akce a to „Příprava území pro rozvoj bydlení“. Ze smlouvy lze mimo jiné vyčíst, že 
město žádá po Geolinku provést výstavbu inženýrských sítí a komunikací a že za to za-
platí částku rovnající se 50 % z ceny prodávaných pozemků. Je obvyklé, že pro takovou 
transakci realizovanou z veřejných prostředků se vypisuje soutěž (a městské pozemky 
proměněné na peníze veřejnými prostředky jsou). Zda taková soutěž proběhla už dnes 
nelze zjistit, se změnou vzhledu městského webu zmizely všechny archivní informace. 

Po čtyřech letech snažení radničních úředníků a manažera města dál roste na pozem-
cích místo rodinných domků jen tráva a křoví. Jakkoliv je podle zpráv z radnice naše 
město specifi cké a krize, kterými se okolní svět otřásá, se mu údajně vyhýbají, tak se 
nikomu nechce ty zatracené pozemky zainvestovat, aby to pro město bylo bez práce. 
I tak „zkušený“ developer, jakým fi rma Geolink je, se na konci loňského roku s městem 
rozešel. Nebo město s ním, na výsledku to ale nic nemění. 

Zatím poslední pokus, jak věc řešit, se měl odehrát na jednání zastupitelstva 4. 3. 
2014. Manažer města chtěl zachránit situaci nápadem prodat 5 ha této vpravdě panenské 
plochy za 1000 Kč/m2, nakonec však o tom zastupitelé nejednali. Možná i proto, že na 
tomtéž jednání prodali za méně než polovinu kus zastavěného a zasíťovaného pozemku 
v Tepelské ulici.                                                   Dušan Vítek (www.saveml.webnode.com)

Jak to vypadá 
s úklidem města?
TDS přistoupil již v únoru k jarnímu 
úklidu města. 

V první řadě bylo třeba vyčistit měst-
ské komunikace nahrubo, tzn. odklidit 
a zamést drť z chodníků a silnic strojně 
i s přispěním pracovníků ručního úklidu.

Od poloviny března TDS provádí dru-
hou fázi jarního úklidu a to blokové čiště-
ní města, které započalo v lázeňské části 
města a postupuje směrem do dalších 
městských čtvrtí. Podobně postupuje TDS 
i s mytím bílých odpadkových košů. TDS 
také začal s čištěním historických replik 
sloupů veřejného osvětlení a postupně 
také rozváží opravené lavičky apod. 

Samozřejmě jarní práce obsahují také 
jarní vyhrabání listí, prořezy keřů a stromů 
městské zeleně i kolem komunikací, čiště-
ní česel, mostních propustků, dopravního 
značení atd .TDS by chtěl dokončit jarní 
úklid do Velikonočních svátků, aby obča-
né a lázeňští hosté mohli prožít sváteční 
čas v čistém městě.                               (DJ)

Harmonogram blokového čištění města 
v roce 2014

Î  17.3. Chopinova, Ibsenova, Nehrova, Fibichova, Vrchlického, Purkyňova
Î  18.3. Lesní, Úzká, Masarykova, horní část Goethovo nám.
Î  19.3. Dusíkova, Masarykova pěší (pod kolonádou), Anglická ke křižovatce s Zeyero-
va, Klíčova, část Pod Panoramou (od ostrůvku na Anglickou), Reitenbergerova
Î  20.3. Pod Panoramou (od ostrůvku - na Zeyerova), Zeyerova (celá !), Anglická od 
křižovatky s Zeyerova ke křižovatce  s Křižíkova, z Anglická okolo Lilu na Hlavní tř.
Î  21.3. Boženy Němcové, Máchova, Lužická (levá strana), Komenského (levá strana), 
Jiráskova, Křižíkova.
Î  22.3. Třebízského (od Pramenská k divadlu), Za divadlem, Hlavní tř. (od Pacifi k ke 
křižovatce s Ruskou)
Î  24.3. Pramenská, Ruská, Mladějovského, Hlavní tř.
Î  25.3. Ruská (od školy Sever ke Slovanu), Příkrá, Za Slovanem, Hlavní tř. (od Slovanu 
ke spořitelně)
Î  26.3. Lidická, Dykova, Hlavní tř. (od Slovanu k Dykova-Baťa)
Î  27.3. Před poštou, Poštovní, Masarykova ( od kruh. objezdu k poště), Před hotelem 
Crista, Hlavní tř. (od Cristalu ke kruh. objezdu)
Î  28.3. Tyršova, Nerudova, Luční, K bazénu, K zim. stadionu
Î  29.3. Dvořákova, Lužická (pravá strana), Komenského (pravá strana)
Î  31.3. Husova (od Chebské k ul.Žižkova), Stavbařů, Žižkova (levá strana), Na Třešňovce
Î  1.4.  Družstevní, Bezejmenná (+ parkoviště v nové zástavbě), Dřevěná
Î  2.4. Janáčkova, Smetanova, Mánesova
Î  3.4. Na Výsluní, Žižkova (pravá strana), Libušina, U Pily, Husova (od ul. Žižkova 
k nádraží)
Î  4.4. Nákladní, Příčná, Nádražní náměstí
Î  5.4. Kollárova (okolo Berlína), Kolárova, Plzeňská sídliště, Plzeňská
Î  7.4.  Kollárova (od Palackého na Plzeňskou), Na Průhonu, Průběžná, Růžová, Za-
hradní, U Ploché dráhy
Î  8.4. U Nemocnice, Za Zastávkou, U Rybníčka, Palackého, Palackého 2 (před Kovárnou)
Î  9.4. 17. listopadu, Česká, Šafaříkova, Hroznatova (parkoviště)
Î  10.4. Skalníkova, Tepelská + domov důchodců, Za Lunou, Ke stacionáři
Î  11.4. Za Školou, Ke Kostelu, Dobrovského, Antoníček, Palackého (od Kovárny)
Î  14.4. Polní, Kubelíkova, Dukelská, Kosmonautů, Mládežnická, Přátelství, 1. máje, 
Škroupova.
Î  15.4. Americká, Seifertova, Havlíčkova, Franze Kafky.
Î  16.4. Dyleňská, Podhorská, Za Tratí, Na Voře dole, Na Voře nahoře.
Î  17.4. Na Vyhlídce pravá strana, Krátká, Potoční, Zelená, Ve Vilkách, Boční, Na Vy-
hlídce levá strana.
Î  18.4. Školní, Čapkova, Ladova, třída Vítězství
Î  Ulice Třebízského, Praženská, U hřbitova byly již uklizeny do 14.3.2014.
Î  Ulice Karlovarská, od hotelu Esplanade směrem na Goethovo náměstí, bude,vzhle-
dem k probíhající stavbě, uklizena zatím pouze ručně.
Î  K celkovému, komplexnímu úklidu v této lokalitě bude přistoupeno po dokončení 
stavby, na přelomu dubna a května.

Ing. Michal Polák, ekonom společnosti TDS Mariánské Lázně s.r.o.
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Hlavní 233, Mariánské Lázně, 
tel.: 776 007 921

RESTAURACE, 
BAR A KAVÁRNA

OTEVŘENO: Ne-Čt 9.30-23 hod., 
Pá-So 9.30-01.00 hod.

VÍCE NA 

www.newyorkml.cz 

Čtvrtek 20.3. 
Kuřecí s masem a vejcem 20

Vepřové na paprice, těstoviny 89
Míchaný salát s kalamari,česneková omáčka, toast 85

Pátek 21.3.
Bramborový krém se žampiony 20

Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka 85
Špagety alio-olio s vepřovou panenkou,

parmazán 85

Pondělí 24.3.
Polévka – Frankfurtská  20

Kuře pečené na rozmarýnu, vařené brambory  89
Míchaný salát s tuňákem, vejce, cibule, toast  80

Úterý 25.3. 
Polévka – Kuřecí s masem a zeleninou  20

Vepřový steak na zeleném pepři, hranolky  89
Čočka na kyselo, uzenina, okurka  80

Středa 26.3.
Polévka – Čočková s párkem  20

Lasagne s lososem a špenátem  89
Těstovinový salát se šunkou a sýrem  80

Čtvrtek 27.3.
Polévka – Hovězí s masem a vejcem  20

Bramborové knedlíky plněné uzeným, zelí, cibulka  85
Fazolky pikant s klobásou, chléb  79

Pátek 28.3.
Polévka – Hrášková jemná s krutóny  20

Kuřecí frikasé, dušená rýže  89
Bramborové noky s kuřecím masem, 

špenátem a smetanou  85

Pondělí 31.3.
Polévka – Fazolová s uzeninou  20

Domácí sekaná, bramborová kaše, okurka  85
Rýžový nákyp s ovocem  75 

Úterý 1.4. 
Polévka – Žampiónový krém  20

Kuřecí nudličky na kari, těstoviny  89
Zeleninový salát se šunkou a sýrem, toast  80

Středa 2.4.
Polévka – Kulajda  20

Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže  89
Špagety Aglio-olio s kuřecím masem, parmazán  85

Čtvrtek 3.4.
Polévka –  Kuřecí s celestýnskými nudlemi  20
Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík  89

Smažené rybí filé, brambor, salát  85

Pátek 4.4.
Polévka – Bramboračka  20

Smažený vepřový řízek, petrželkový brambor  89
Těstoviny zapečené s kuřecím masem a sýrem  80

DENNÍ MENU

STAVEBNINY 
VALKO

Ě  SÁDROKARTONY + př.
Ě  OSB DESKY
Ě  DURELIS DESKY
Ě  TEPELNÉ IZOLACE
Ě  ZÁRUBNĚ A DVEŘE
Ě  FASÁDNÍ OMÍTKY
Ě  FASÁDNÍ ZATEPLENÍ
Ě  CETRIS DESKY

Purkyňova 1/4, Velká Hleďsebe
mob.: 608 230 591, 775 630 450

Po - Pá 7 - 16, So 8 -12
(průmyslový areál za benzinkou)

DOVOZ ZDARMA

Řešení 1. kola

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Třeboň – město, které uzdraví tělo i ducha. Název se vysvětluje tak, že osada vznikla 
tříbením, tj. mýcením lesa. Velkého rozkvětu dosáhlo město za vlády Rožmberků, ze-
jména poté, co … (1. tajenka) prodal krumlovské panství císaři Rudolfu II..Charakter 
krajiny i … (2. tajenka) byly dány tím, že se zde od 14. století zakládaly rybníky. Po 
třicetileté válce získali panství Schwarzenberkové, kteří zde sídlili do počátku 20. století 
a k rozvoji přispěli tím, že město připojili k železniční síti. V roce 1883 otevřel třeboňský 
učitel Václav Hucek soukromé slatinné lázně. 

VODOROVNĚ: A. Rover; chroust; vůz tažený koňmi. - B. 1. TAJENKA. - C. Primát; 
široké údolí; zástava ve hře; ne tam. - D. Radiolokátor; dekly; germánské znakové písmo; 
značka cínu. – E. Cetka; barva v kartách; končetina; druh pepře. - F. Golfový výraz; 
činy; dámské jednodílné prádlo; vyhynulý kočovník. - G. Otec; Chaplinova manželka; 
patřící dravci; část žaludku přežvýkavců. - H. Modré barvy; řešeta; dobový vkus; ang-
licky „to“. - I. 2. TAJENKA. - J. Otec nymfy Kalypsó; mléčný nápoj; ruské pohoří.
SVISLE: 1. Tělesná cvičení; okázalost stavěná na odiv. - 2. Pláštěnka; mongolský pas-
tevec; pracoviště v dole. - 3. Technická atmosféra (zkratka); rána; ústní voda. - 4. Utrh-
nout; promenády. - 5. Podoba; kalaba; SPZ Plzeň - sever. - 6. Zármutek; provinění; tes. 
- 7. Zkratka jednoho z Rukopisů; jižní plody; chemický prvek. - 8. Protiklady; krámek. 
- 9. Popelnice; zemní olej; ukazovací zájmeno. - 10. Kocour; červení; čínské mužské 
jméno. - 11. Zkratka palladia; okrasné dřeviny; bezvědomí. - 12. Ola; stanice metra na 
trase B. - 13. Váhové jednotky; podnik v Letňanech; pšt. - 14. Slůvko pochopení; stráň; 
palma. - 15. Ofi ciální státní píseň; oráč.
Nápověda: ita.

Řešení křížovky i sudoku 3. kola posílejte do 10. dubna 2014 na adresu: V. Kučavová, 
LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu 
V.Kucavova@seznam.cz 
Únorové tajenky:
… vzniku se podílel, … tažné elektrické; … dominantou města, … zvaná Čertova zeď
V únoru byla vylosována paní Milena Kašparová.                              VK 

A
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D
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F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8. ročník „O krále sudoku“ - 3. soutěžní kolo   
DVĚ KLASICKÁ SUDOKU     
Vyplňte tabulku čísly 1 - 9 tak, aby v každém řádku, sloupci a ohraničeném čtverci 3x3 
bylo každé z nich právě jednou. V podbarvených políčkách jsou lichá čísla.  
        
       
 
        
       

Reakce na článek 
Ing. Trávníčka „Zastupitelé občanů?“
Vzhledem k dezinformacím, které se 
stále objevují kolem nové mateřské 
školky Skalníkova v Úšovicích, bych 
rád uvedl fakta, která souvisí s výstav-
bou a provozem této školky.

Dle vyjádření odborníků, která před-
cházela rozhodnutí o výstavbě nové MŠ, 
by pouhá rekonstrukce MŠ Skalníkova 
byla výrazně dražší než výstavba nové. 
Navíc stavební prvky původní MŠ obsa-
hovaly azbest, který by při stavební mani-
pulaci a odhalení těchto prvků unikal. Za-
mezení úniku azbestu by rovněž neúnosně 
zvýšilo náklady na rekonstrukci. Proto 
rozhodnutí o likvidaci původní školky 
a výstavbě nové bylo správné.

Investiční prostředky na výstavbu nové 
MŠ byly zahrnuty postupně do rozpočtu 
města v roce 2009 (1 mil. Kč), 2010 (37 
mil. Kč) a 2011 (55 mil. Kč). V roce 2009 
až 2010 byla provedena projektová čin-
nost za 3,9 mil. Kč a demolice původního 
objektu školky za 7,2 mil. Kč. Zbylá in-
vestice, vlastní výstavba nové školky, se 
posunula do roku 2011 a do rozpočtu 2011 
byla schválena částka 55 mil. Kč. Všech-
ny částky rozpočtu i následující dosažené 
investiční náklady jsou včetně DPH.
Dosažené investiční náklady na výstavbu 
nové školky, mimo projektovou činnost 
a demolici původního objektu, dosáhly 
výše 54,9 mil. Kč, a to v této skladbě:
43,7 mil. Kč vlastní budova MŠ včetně 
rekonstrukce přípojek
1,9 mil. Kč vybavení kuchyně
5,4 mil. Kč interiér
0,96 mil. Kč oplocení
1,44 mil. Kč nové parkoviště
1,5 mil. Kč akustická neprostupnost, dět-
ské hřiště

Z uvedeného vyplývá, že plánovaný 
rozpočet stavby byl dodržen i přes úhradu 
nákladů, se kterými rozpočet nepočítal. 
Kapacita původní školky byla 75 dětí. 
Umístěno bylo pouze 50 dětí, protože jed-
na třída musela být na základě rozhodnutí 
statika uzavřena. V nové školce je umístě-
no 135 dětí. Přes navýšení kapacity o 85 
míst se stále nedaří uspokojit všechny po-
žadavky rodičů na umístění dětí. Pokud by 
v roce 2011 nebyla postavena nová škol-
ka, situace by již dnes byla katastrofální. 
Dřevostavba školky není bouda stlučená 
z prken, ale vysoce ekologická a ener-
geticky úsporná stavba. Jednoznačným 
důkazem je spotřeba tepla, která ve staré 
školce byla za rok 2008 869 GJ, v roce 
2009 867 GJ, v nové školce v roce 2012 
367 GJ, v roce 2013 325 GJ.

Ing. Oldřich Tobrman, člen rady města
Změna pro Mariánské Lázně
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JAK SE OSVĚDČIL ELEKTROBUS 
V NAŠEM MĚSTĚ?

Před několika dny opustil Mariánské Lázně elektrobus SOR, který 
jezdil ve městě několik měsíců ve zkušebním provozu. Podle článku, 
který vyšel 5.12.2013 v MF Dnes, se vůz v provozu osvědčil, pochvalo-
vali si ho jak řidiči, tak cestující. Toto vyjádření však vzešlo ze strany 
pana místostarosty Horkého a manažera města pana Chvala. V opozici 
stojí však nespokojení cestující a často i řidiči, jejichž reakce se objevi-
ly v internetových diskuzích. Ráda bych zde pár příspěvků odcitovala 
a okomentovala, aby i tato strana dostala stejný prostor.

Jeden z řidičů již v listopadu na internetu konstatoval: „Dojmy nejsou úplně nejlepší.“ 
Jako příklady uvedl: „Docela velká spotřeba nafty na topení (20 l denně), malá kapaci-
ta ve špičkách (město myslí vytížením přetížení), pomalá jízda do svahu, blbě řešené 
stanoviště řidiče a tak dále...“ Taktéž se vyjádřil, že by i místním radním „moc přál 
8hodinovou šichtu v tom zkušebním elektrobuse. Nejlépe v současném počasí. Ono být 
zavřený v pixle od sardinek při teplotě nějakých 15 stupňů při zaplých všech možných 
topeních včetně naftového (kdepak je ta ekologie?) je fakt pecka. Nehledě na to, že při 
plném obsazení se i do mírnějšího kopečka (např. počátek Ruské ulice) v půlce zastaví 
a následně jede tak rychlostí 2 km/h.“ (k-report.net, 7.11.2013) Když pak zkušební doba 
elektrobusu končila, na internetových stránkách se objevovala konstatování typu , že 
„vůz s výklopnými dveřmi, které brousí hrany zastávek, naftovým topením s poměrně 
velkolepou spotřebou a absolutní tmou uvnitř vozu, díky které má řidič pocit, že veze 
tlupu netopýrů, patří do propadliště dějin.“ (tamtéž 6.2.2014)

Také cestující neprojevovali novému způsobu dopravy právě náklonnost. „Když jsem 
v sobotu v podvečer stála v přeplněném trolejbusu linky 7 namáčklá na zadních dveřích, 
říkala jsem si, zaplaťpánbůh, že nejede ten malý autobus, co jezdil v pracovní dny, to by 
půlka lidí musela jet na střeše,“ konstatovala jedna cestující. V diskuzi na idnes.cz také 
jeden z cestujících upozornil: „Renovace kompletního trolejového vedení a měnírny by 
vyšla na 55.000.000,- Kč, důležité je však upozornit na to, že trolejbusy zajišťují provoz 
ze 75% celkového výkonu MHD v Mariánských Lázních. Podle usnesení rady města se 
plánuje v listopadu 2014 nákup autobusů v celkové výši 39.500.000,- Kč... No a pak, že 
nejsou peníze! A co je do nebe volající LEŽ místostarosty, že trolejbusy jezdí prázdné!“ 
Jiný na účet elektrobusů uvedl: „Kolikrát jsem psal, že je to nesmysl a oni se toho pořád 
drží. Ale budiž. Obyčejnými kupeckými počty můžu dokázat, že jsou trolejbusy výhod-
nější.“ A ve svém příspěvku velmi podrobně spočítal, kolik elektrobusů by bylo potřeba 
pro provoz jednotlivých linek v současném rozsahu vzhledem k dojezdu vozu na jedno 
nabití baterie, z čehož mu vyšlo, že by bylo nutné mít minimálně dvojnásobek elektro-
busů, než kolik stačí trolejbusů. (stejný zdroj) Jaromír Šilhánek, ředitel plzeňské Škody 
Electric, shrnul v rozhovoru pro E15 problémy elektrických autobusů na příkladu jejich 
provozu v Číně: „Byl to velký hit, ale dnes tyto autobusy v Číně téměř neuvidíte. Jezdily 
rok a zjistilo se, že baterie po této době přestanou fungovat. Dvě tuny baterií navíc snižují 
kapacitu těchto vozidel. V tomto světle jsou trolejbusy dnes naprostou jistotou, chcete-li 
dlouhodobě spolehlivé, maximálně užitečné a komfortní vozidlo.“ (nazory.euro.e15.cz, 
3.6.2013)

V článcích, které v poslední době vyšly, se stále častěji dozvídáme ze strany radních 
různé ceny vozidel. Proto pro pořádek dodejme, že jeden takový elektrobus, který byl 
v Mariánských Lázních testován, stojí 11 milionů Kč (údaj z Ostravy, která několik 
těchto vozů provozuje jako posilové ve špičce na autobusových linkách), elektrický mi-
nibus Siemens Rampini s maximálně třetinovou kapacitou oproti klasickému trolejbusu, 
který na stránkách města propaguje pan starosta, dokonce 14 milionů Kč. Podíváme-li 
se na trolejbusy, například královéhradecký dopravní podnik nakoupil v loňském roce 
12metrové nízkopodlažní trolejbusy od plzeňské Škody za cenu 9 milionů Kč za kus (po-
tvrzeno tamním dopravním podnikem). Po uvážení těchto údajů můžeme jen spekulovat 
o tom, proč město záměrně mlží a propaguje nejdražší dopravní prostředek se záhadnými 
argumenty o šetření městské pokladny.                                                      Anna Sýkorová

(Citované příspěvky byly autorkou upraveny a kráceny.)

O slovo odborníka jsme požádali 
Ing. Jiřího Klusoně, prokuristu MDML 
Úvodem příspěvku je třeba uvést, že cílem zkušebního nasazení elektrobusu 
(v tomto případě typu SOR EBN 10,5) do provozu MHD v Mariánských Lázních 
byl zájem ověřit tuto technologii pohonu přímo v Mariánských Lázních. 

Dalším požadavkem bylo, aby zkušební provoz probíhal  v zimních podmínkách, 
po dobu několika měsíců a při plném zatížení cestujícími. Když se nám podařilo, díky 
naprosto perfektnímu přístupu fi rmy SOR Libchavy, dojednat a k vyzkoušení zapůjčit 
jeden z jejich elektrobusů, vůbec jsme neváhali. Za to musíme ještě jednou vedení spo-
lečnosti SOR poděkovat. Je nutné  ještě  znova  zdůraznit, že vlastní  konstrukční  prove-
dení elektrobusu, včetně např. jeho délky (a tím i přepravní kapacity), řešení a vybavení 
stanoviště řidiče, uspořádání prostoru pro cestující apod. nebylo hlavním sledovaným 
kriteriem. Samozřejmě, že získané poznatky, a to jak pozitivní, tak negativní, využijeme 
v budoucnu, při případném projednávání nákupu nových vozů. Že diskutovaný  elektro-
bus do  doby než „dorazil“ do Mariánských Lázní „pracoval“ v úplně jiných podmínkách  
je, díky reklamnímu polepu, evidentní. 

Vraťme se však k vlastnímu provozu v Mariánských Lázních. Elektrobus byl nasazen 
na všech linkách a bez problémů zvládal i spoje na Krakonoš nebo stoupání v Ruské 
ulici. To, že při rozjezdech do stoupání neměl takovou dynamiku, resp. zrychlení jako 
trolejbus, není dáno ani tak absencí odpovídajícího výkonu motoru, či přesněji kroutícího 
momentu, ale technickým nastavením jeho regulace. Z ostatních sledovaných parametrů 
stačí uvést, že výrobcem deklarovaný dojezd v plném městském provozu 140 km byl vůz 
schopen zvládnout bez problémů. V případě využití  rychlodobíjení (pozn. nevyužívali 
jsme, neboť jsme pro připojení neměli k dispozici odpovídající instalovaný příkon), by 
tento dojezd prakticky pokryl téměř úplně potřeby grafi konů linek, samozřejmě zásadně 
přepracovaných. Ono totiž podstatným a zásadně ovlivňujícím faktorem (zpravidla ne 
vždy již uváděným), jsou „místní“ reálné podmínky, resp. přesné defi nování požadavků 
na výrobce elektrobusů. Právě provozní podmínky mohou být u jednotlivých měst dost 
rozdílné, zejména ve vztahu k limitování dojezdů na jedno nabití baterií, způsob a mož-
nosti rychlodobíjení a pod. Tato hodnota se může dost výrazně ovlivnit trasováním linek, 
oběhem vozů, přejezdy mezi linkami a současně i stanovením cyklů a způsobu dobíjení 
přímo na linkách. Potom nemusí být vyšší požadavky na dojezd, počty provozovaných 
vozů nebo pracovní fond  řidičů. Že zde nezanedbatelný význam má i velikost obsluho-
vaného území a počet provozovaných elektrobusů, asi není nutné dodávat. Proto není 
úplně vhodné srovnávat elektrobusy se standardními autobusy nebo trolejbusy, neboť 
každý z těchto dopravních systémů má své výhody i nevýhody a způsob jejich  provoz-
ního nasazení musí být odlišný. 

Je však zřejmé, že pro Mariánské Lázně by bylo  potřebné zajistit kromě vozů s kapa-
citou míst srovnatelnou se zkoušeným vozem také  elektrobusy kapacitnější, odpovída-
jící ekvivalentu 12 metrových vozů (trolejbusů). U hodně diskutované otázky životnosti 
baterií nelze v současnosti dospět k jednoznačnému závěru, neboť praktické výsledky 
nejsou u žádného z výrobců k dispozici. Některé odborné publikace již uvádějí garanci 
životnosti 6 let. Dodáváme, že zkoušený elektrobus byl provozován již tři roky a na stavu 
baterií nebyl zjištěn (resp. naměřen) úbytek kapacity související s jejím stárnutím. Vše se 
samozřejmě odvíjí od rozsahu provozu a způsobu údržby, resp. počtu nabíjecích cyklů. 
Co je však neoddiskutovatelné, jsou náklady na ujetý kilometr. Ty dosáhly hodnoty ne-
celé jedné kilowatthodiny na kilometr (přesně 0.96 kWh/km). To v našich podmínkách 
dobíjení v denní i noční době (a běžných sazbách za kWh) představovalo cca 2,46 Kč 
na kilometr (částka srovnatelná s osobním autem)!!! Samozřejmě, že je zde ještě otázka 
zajištění vytápění vozu. V tomto případě byl vůz vybaven standardním naftovým agre-
gátem a možnost optimální regulace teploty tak byla omezena. Výrobci však počítají 
i s možností elektrického způsobu temperování včetně klimatizace celého vozu a to po-
dle přání zákazníka. Z pohledu nákladů na temperování však vychází fi nanční rozdíl 
mezi elektrickým vytápěním (např. u provozovaných trolejbusů) a vytápěním naftovým 
minimální, takže úspory lze dosáhnout především účinnou, např. automatickou regulací. 
Obecně lze konstatovat, že otázek k požadavkům optimálního provedení a parametrů 
elektrobusů, konkrétně pro naše město, je ještě řada, nejsou však neřešitelné. Samo-
zřejmě, že jedním z rozhodujících faktorů je již zmiňovaná cena. Ta se nyní skutečně 
pohybuje na přibližně dvojnásobku ceny standardního městského autobusu a je srov-
natelná s cenou trolejbusu. Za takovýchto fi nančních podmínek ale zřejmě nikdo (ani 
v „bohatších“ regionech), elektrobusy ve větších počtech pořizovat nebude. Diskutovány 
jsou však možnosti fi nanční podpory, a to jak z evropských dotačních programů, tak 
i vládních a tento vývoj samozřejmě pečlivě sledujeme.         Ing. Jiří Klusoň, prokurista 

Květinová výzdoba 
ZAHRADNICTVÍ DRMOUL  
PO- PÁ 8- 17 , SO 8-12 HOD. 
TEL.: 354 671 190 
  
 ŠIROKÝ SORTIMENT  

JARNÍ A LETNÍ VÝSADBY 
 SADBOVÉ BRAMBORY 
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NABÍZÍME P�J�ENÍ A KOUPI:

svatebních šatů a doplňků
společenských šatů a obleků
plesových šatů

DÁLE NABÍZÍME:

Dykova 144, 353 01 Mariánské Lázn�

3. patro obchodního domu BA�A - vstup bo�ním vchodem

Po-Pá 10-18
So     10-16

Mimo provozní dobu po domluvě
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e-mai l :  info@studiobarbora.cz

Tel.: 6
06 507 398

informace-objednávky-rezervace

 

zastávka
trolejbusu
CRISTAL

zastávka
trolejbusu
CRISTAL

3. patro

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH A SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

profesionální poradenství, svatební a společenské líčení
      dekoraci Vaší svatby na míru  
           celkovou koordinaci Vaší svatby
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Další etapa rekonstrukce parků už je v plném proudu. Patří do ní též odstranění betonových 
koryt na květiny na kolonádě.

Výsledky HC Mariánské Lázně

Výsledky utkání 3. A 4. tříd HC M.Lázně/Tachov
V SOBOTU 8.3.2014 SEHRÁLA:
mužstva 3. tříd HC Tachov/ M.Lázně utkání proti mužstvu HC Rebel Nejdek; mužstvo 
4. třídy HC Mar. Lázně/Tachov utkání proti Energii K.Vary na ZS v Tachově s těmito 
výsledky:
3. třída: HC Tachov / M.Lázně- Rebel Nejdek 28:23
4. třída: HC Tachov/M.Lázně - HC Energie K.Vary 5:3 po třetinách 2:1,1:1,2:1 

Mariánské Lázně . cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
a OBLAST KARLOVARSKÝ KRAJ

za fi nanční podpory města Mariánské Lázně pořádají 16. ročník

Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti
Sobota 22. března 2014

Start: individuální – dostředná akce. Startovné: 40 Kč; člen KČT 30,-Kč (z toho 10 
Kč na podporu výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře). Odměna: V ceně účastnic-
kého poplatku pamětní list, vstup na setkání v restauraci Zámeckého hotelu Metter-
nich, krásné zážitky v probouzející se jarní přírodě, zajímavosti cestou i v cíli a v okolí 
(Turistická známka č.298). Cíl :  Sál Zámeckého hotelu Metternich u zámku Kynžvart 
(50°0‘10.422“N,12°36‘31.324“E) v čase 10.00 až 16.00 hodin. K poslechu a tanci hraje 
PRALESSANKA! V restauraci lze po zakoupení stravenek v cíli poobědvat za speciální 
turistickou cenu Kč 85,- (polévka + kuřecí stehno s bramborem + salát). Trasy: (Turis-
tická mapa KČT č.2). Informace: Kontaktní osoby - Milena Kafková, tel: 607508740, 
Růžena Balatá, tel: 733579558, kafkova.milena@seznam.cz; ribaml@seznam.cz; 
jcerny.ml@seznam.cz

Nikola Nováčková to s raketou umí
Studentka II. ročníku Gymnázia Mariánské Lázně Nikola Nováčková 
(nar. 15.2.1997) je jednou z nadějných mariánskolázeňských sportov-
kyní. V rámci soutěže družstev si od žákovských kategorií plní své po-
vinnosti v mateřském oddílu TCF PURUM Mariánské Lázně. Od roku 
2012 pravidelně nastupuje za družstvo dospělých v divizních soutěžích. 

V roce 2013 dostala Nikola příležitost si zahrát za 
mateřský oddíl v prestižní tenisové soutěži Extraliga. 
Zde odehrála zápasy s hráčkami z první světové stovky 
tenisového žebříčku a to v atmosféře srovnatelné s nej-
většími turnaji. V témž roce Nikola přijala nabídku ně-
meckého tenisového týmu NHTC Nürnberg a pravidelně 
nastupuje v soutěži družstev v kategorii žen. 

Skutečnost, že bude Nikola dělat nějaký sport, byla 
v podstatě předurčena i tím, že oba rodiče byli profesio-
nální sportovci. Pro ně bylo důležité, aby Nikola získala 
základy pohyblivosti a obratnosti a přihlásili ji tak do od-
dílu gymnastiky. Záměr rodičů byl naplněn, ovšem jak 
se postupně ukázalo, tak gymnastický dril nebyl to, co 
by Nikolu naplňovalo. Od roku 2003 se začíná realizovat 
v oddílu aerobiku pod vedením Patricie Kondelové. V témž 
období a po prvních amatérských začátcích předávají ro-
diče Nikolu do rukou jejího prvního tenisového trenéra 
Petra Jedličky. Přestože se v aerobiku Nikola stala v roce 
2006 vítězkou západočeské oblasti a dvakrát si vybojo-
vala účast na MČR, tak se s tímto sportem, především 
z důvodu další neprovázanosti na starší kategorie, postupně rozloučila. Teprve další 
sportovní začátky se týkaly tenisu. První tenisová změna nastala na podzim 2005, kdy 
Nikola přešla pod trenérské vedení Františka Polánky. Tato zprvu neočekávaná a hlavně 
neplánovaná změna se později ukázala pro další tenisový růst Nikoly jako zásadní. Od 
tohoto okamžiku se začíná odvíjet její tenisová kariéra pod křídly tenisového oddílu TCF 
PURUM Mariánské Lázně. V této souvislosti není možné vynechat ostatní trenéry, kteří 
různou měrou a v různých dobách přispěli svými radami k dalšímu tenisovému růstu: 
Marek Faust (TCF PURUM M.L.), Eva Krejčová (TK Slavia Plzeň) nebo trenéři TK 
Precheza Přerov Marek Neruda a Petr Huťka. 

Rodiče začínají společně s Nikolou rozbíhat kolotoč tréninků a turnajů. Nikola se začí-
ná postupně objevovat na medailových umístěních v rámci západočeské oblasti a i v rámci 
celé České republiky. Jak to ve sportu bývá, tak úspěchy někdy střídají i nezdary. Už 
v roce 2008 se Nikola může chlubit řadou vavřínů. Mezi první výraznější úspěchy lze 
zařadit první vyhraný celorepublikový turnaj konaný v Praze - kategorii mladších žá-
kyň v roce 2008, oblastní přebor -kategorie starší žákyně – Plzeň v roce 2011, medaile 
z mezinárodních turnajů ETA do 16 let, vítězství ve čtyřhře na světových hrách dětí 
v jihokorejském Daegu, medaile z Olympiády dětí a mládeže, ocenění v rámci Karlo-
varského kraje a mnoho dalších medailových umístění z turnajů pořádaných po celé ČR. 

Tak, aby Nikola mohla alespoň částečně konkurovat soupeřkám, které jsou součástí 
velkých tenisových středisek, došlo i na zavedení tréninkových jednotek v době škol-
ní docházky. V této souvislosti patří poděkování učitelům a vedení jak Základní školy 

v Úšovicích, tak v současné době Gym-
náziu Mariánské Lázně, kteří vycházejí 
vstříc jejím tréninkovým potřebám. Dal-
ším faktorem, který se podílí na výsled-
cích, je dnes už pravidelná spolupráce ve 
formě letní i zimní přípravy v TK Precheza 
Přerov. Svým způsobem lze konstatovat, 
že zde Nikola, kromě mateřského oddílu, 
našla další zázemí pro svůj tenisový růst. 
Nadějná Nikola to s raketou opravdu umí. 
Držíme jí palce do začínající jarní sezony! 
                                        Václav Větrovský

Nikola Nováčková.



KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím v Mariánských Lázních byt 1 + 1 
do 44m2, od 2. p. výtah, do 650 000,-Kč. Co 
nejdříve. Nejsem RK. Tel.: 725000369.
• Koupím garsonku v M.L. Platím hotově. 
Tel.: 721676543.
• Koupím skútr plně automatický 125 ccm v 
dobrém technickém stavu. Cenu respektuji. 
Spěchá. Tel.:731218113
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám ložnici, obývací stěnu, gauč, stolek, 
křesla, el. sporák  a jiné, vše velmi levně-po-
zůstalost. Tel.: 605229752.
• Prodám zánovní rohovou sedací soupravu, 
rozkládací s úložným prostorem. Pův. cena 
37 000,-Kč, nyní 15 000,-Kč. Kdykoliv k na-
hlédnutí. Tel.: 731218113.
• Prodám obývací stěnu tm. ořech, prosklenou, 
kombinace šatník, v dobrém stavu za 6 000 Kč. 
Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113
• Prodám menší křišťálový lustr. Cena 3 000,-
Kč. Tel.:722809794.
• Prodám st. chladničku s mrazákem (asi 
50l) za 800,-Kč. Dohoda možná. M.L. Tel.: 
725000369.
• Prodám knihu Františkovy Lázně – kres-
by Jan Spáčil z r. 1959, 23. publikace, tel.: 
725000369.
• Prodám peřinu a prošívanou péřovou deku – 
levně. Stěhování. Téměř nepoužívané, přidám 
povlečení. Tel.: 725000369.
• Prodám rozkládací pohovku, dvě lůžka, la-
melový rošt, madrace, potah, cena 1 000.-Kč. 
Tel.: 605298548.
• Prodám obývací stěnu, gauč, stolek, křesla, 
el. sporák  a jiné, vše velmi levně-pozůstalost. 
Tel.: 605229752.
• Prodám kamna na tuhá paliva. Cena 500,-
Kč. Tel.:606337520.
• Prodám za rozumnou cenu byt 3 + 1 v OV, 
95m2, 1. patro,na Hl. třídě vedle hotelu Con-
tinental, zadní trakt, rozumná investice. Tel.: 
731218113.
• Prodám zánovní protipožární dveře – levé 
80, světlý žíhaný ořech, za poloviční cenu. 
Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113.
• Prodám autorádio, funkční. Cena 300,-Kč 
Tel.|: 606337520.
• Prodám jídelní stůl, sv. hnědý, rozkládací 
100 + 60 x 65 x 75, zachovalý, levně. Úšovice. 
Tel.: 602852910.
• Prodám vybavení fotokomory, fotoaparáty, 
kamery, mont. Knihu Foord fi esta, náhrad. 
Díly, pletací stroj. Levně. Tel.: 723471501.

• Prodám parcelu 2000 m2 a rybník 500m2, 
Velká Hleďsebe, Husova ul.. Cena 1 500 000,-
Kč. Tel.: 725788951.
• Prodám byt 3 + 1 v OV, panel, 75m2 + bal-
kon + sklep. Volejte prosím po 15. Hod. Tel.: 
737353567.
• Prodám garáž, vrata na dálkové ovládání, v 
ulici bezejmenná. Tel.:724858064.
• Prodám 1 + KK v OS – Vora. Spěchá. Cena 
550 000,-Kč. Tel..602134085.
• Prodám chatu u Mže, katastr Vížka u Plané, 
dřevěná, vlastní pozemek, zařízená, elektrika, 
záchod. Dohoda. Tel.:354624097, 721345535
• Prodám invalidní chodítko s brzdou. Cena 
1 000,-Kč. Tel.:604264640
• Prodám dlouhé šaty, růžové, na štíhlou po-
stavu, korzetové. PC 9 000,-Kč, nyní 1 500,-
Kč. Tel.: 728822705.
• Prodám zahradu s chatou a skleníkem v 
zahrádkářské kolonii v Lázních Kynžvartu. 
Tel.:777322211
• Prodám garáž 17m2, Dřevěná ulice, cena 
160 000,-Kč. Tel.: 732443081.

POPTÁVKA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Mateřská škola Velká Hleďsebe hledá lekto-
ra/ku angličtiny. Bližší info na tel: 354 622 635.

• Přijmu kadeřnici na živ. list. Ludmila 
Humlová. Tel.: 777764783.
• Hledám práci – mluvím rusky, česky, část. 
německy, spolehlivá, inteligentní, PC na po-
kroč. Úrovni.. Tel.: 731263398.

• Firma Fidelio přijme brigádníky na roznos 
propagačních materiálů na kulturní akce. NJ, 
RJ výhodou. Tel.: 606267032
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Garáž k pronájmu na Třešňovce. Tel.: 
724109062.

• Zhubněte do jara zdravě a navždy. Konzulta-
ce s výživovým poradcem do 6. 2. 2014 zdar-
ma. Volejte 775723993.
• Pronajmu nový byt 2 + 1 v Úšovicích, čás-
tečně zařízený – kuchyňská linka, spotřebiče, 
balkón. Nájem + energie 10 000,-Kč + kauce. 
Tel.: 606650089.
• Nabízím doučování učiva ZŠ – učitelka. 
Tel.: 723359299.
• Pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1, Nákladní 522 
od 1. 3. 2014. Cena nájmu při jednání. Tel.: 
603701930.
• Pronajmu dlouhodobě garáž v Úšovicích 
vedle polikliniky. Tel : 603251435.
• Pronajmu 2 + KK, 44m2, cihlový dům, 
Husova ul., 1. P. Nájem 4 000,-Kč + elek-
třina, voda, popelnice. Kauce 8 000,-Kč. 
Tel.:604776772.
• Aviváž – zelená 2l 55,-Kč, Aviváž modrá 2l 
55,-Kč, Aviváž bílá m2l 55,-Kč, tekutý prací 
prostředek 1,5l 65,-Kč, Univerzální čistič 1ll 
m35,-Kč, tekuté mýdlo višeň 1l 30,-Kč. www.
axxilon.cz.

• Pronajmu garáž na Panských Polích. Tel.: 
721676543
• Pronajmu byt 1 + KK, zařízený, Úšovice za 
Penny. Ihned. Cena 6 000,-Kč + 1 kauce. Tel.: 
607973555.
• Pronajmu menší nebyt. prostor na Hlavní 
třídě o velikosti 45m2, v blízkosti Chebské 
křižovatky, vhodný na obchod, služby, kan-
celář, výhodné podmínky, malé náklady. 
Tel.:603159602.
• Pronajmu nebyt. prostory M.L. Kollárova 
ul. – 106 m2 Cena 12 000,-Kč +ě služby. Rych-
lé jednání. Tel.: 606604989. 
• Pronajmu místnost v zavedeném studiu na 
Hlavní třídě, kde jsou již provozovány služby i 
kosmetika, kadeřnictví, modeláž nehtů. Luxus-
ní prostředí. Tel.: 603159602.
• Pronajmu byt 2 + 1, dva balkony, novostav-
ba Na Třešňovce. Cena 10 500 včetně nákladů. 
Tel.: 734674571.
• Pedikura do domu, vhodné pro seniory. Ja-
roslava Danková, tel.: 774589608.
• Pronajmu garáž v M.L. – Úšovicích (v blíz-
kosti Uralu) za 1 000,-Kč/měs. Volná od 1. 4. 
Tel.: 722800691.
• Pronajmu byt 3 + 1, 1.p., cihlový dům v 
M.L. Nájem 7 000 + služby cca 4 700,-Kč. 
Tel.:607913038.
VÝMĚNA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním byt  3 + 1 100m2 za menší v příze-
mí v M.L. Byt je na atraktivním místě, event. 
Prodám. Tel.: 723471501.
OSTATNÍ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Dospělá mourovatá kočička hledá domov. Je 
zvyklá i na zahradě. Tel.: 739849903.
• Ráda bych se seznámila s mužem do 68 let, 
který má stejně jako já rád přírodu a zahrádku. 
Tel.:602420513
• Jan 25 let hledá partnerku, věk 25 – 30 let, v 
M.L. a blízkém okolí. Tel.: 777033181
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• Prodám tiskárnu, cena dohodou, Tel: 
777152354

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu z 
novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání). 

KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCIKUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI 
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......………. 

Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma)   Ď prodej a pronájem bytů a domů (50 Kč)
     Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)

Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní !

Text inzerátu:
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 
tel. 605 288 641

• Přijmeme kadeřnici na ŽL. Tel.: 
732582094.

• Hledám paní na pedikuru, manikuru, 
event. nehtovou modeláž do zavedeného 
salonu na Hlavní třídě v M.L..Informace na 
tel. č. 608770123.

• Nabízíme rekvalifi kační kurzy: masér, 
saunér,  pedikúra, manikúra a nehtová mo-
deláž. Akreditováno MŠMT ČR, MAV0 s. 
r. o, individuální výuka! Dále učíme ma-
sáže - lymfatická, refl exní terapie nohou, 
obličeje, horkými lávovými kameny, se-
dativní, aromaterapie, shiatsu, baňkování, 
odbourávání celulitidy, odblokování, měk-
ká reponace celé páteře a další  www.vip-
-relax.cz, www.mavo.eu  Tel: 602478448, 
604238911.

MARIÁNSKOLÁZEŇŠTÍ PLAVCI 
OPĚT VYRAZILI ZÁVODIT

15. března 2014 se družstvo PKML zúčastnilo svých dalších závodů.
Bazén v Plzni nabídl skvělou atmosféru a tím zahnal nervozitu. Návštěvnost na tzv. 

Plzeňském vytrvalci, kde hlavním závodem byl 800m volný způsob, byla opět veliká, 
i když se ho kromě velkého množství českých klubů zúčastnili „jen“ plavci z Maďar-
ska. Závody byly open, tedy mohl se jich zúčastnit kdokoliv. Nenechala si je ujít ani 
nejúspěšnější plavkyně současnosti Simona Baumrtová, mnohonásobná mistryně ČR 
a držitelka 5 českých rekordů. Zde si obnovila rekord Plzeňského vytrvalce na 200m 
polohového závodu a 100m znak. Podpořit mladé plavce přijel také Jan Micka, držitel 
2 českých rekordů a účastník LOH v Londýně.

A jak si vedli Mariánskolázeňští? Štěpán Hengerič vybojoval stříbrnou medaili na 
50m volný způsob. A ačkoliv ostatní – Petra Beránková, Izabela Zekuciová, Philip Ry-
šavý a Barbora Blovská odjeli bez medaile, potěšili sebe i své trenéry neustále se zlep-
šujícími časy. Přes velké množství účastníků opět ukázali, že i takový malý klub, kterým 
PKML je, dokáže na sebe upoutat pozornost, poprat se s velmi silnou konkurencí a odjet 
domů s úsměvem na tváři.                                        Petra Beránková
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...oblíbená realitka!

Ruská 608/52, 35301 Mariánské Lázně
tel.: 775 167 748, 606 786 713

Provozní doba: Po – Pá 9:00 - 17:00

381039   Velká Hleďsebe

1.450.000 Kč     tel.: 800 100 446

Rodinný dům 4+1 po částečné rekon-
strukci, plast. okna, nová koupelna. 

363507           Mrázov - Teplá

690.000 Kč       tel.: 800 100 446

Rodinný dům 4+1, 1421 m2, 
částečně podsklepen. 

378092   Milhostov

2.290.000 Kč     tel.: 800 100 446

Rodinný dům 3+1, podskl., kompletně 
zateplený, pozemek 1500 m2.  

361735        Mariánské Lázně

3.290.000 Kč     tel.: 800 100 446

Rodinný dům 7+1 v Hamrníkách, 
po celkové rekonstrukci.  

376447        Mariánské Lázně

2.190.000 Kč     tel.: 800 100 446

Rodinný dům 5+2 v Hamrníkách, 
v původním ale zachovalém stavu.  

352893                  Tři Sekery

2.150.000 Kč     tel.: 800 100 446

Rodinný dům 4+1 po kompletní 
rekonstrukci, bazén.  

373894        Mariánské Lázně

1.690.000 Kč     tel.: 800 100 446

 Rodinný dům 4+kk, 130 m2, 
vhodný k rekonstrukci.

341544  Lázně Kynžvart  - Lazy 

2.850.000 Kč     tel.: 800 100 446

Chalupa 4+1, 1039 m2, dům je z části 
zděný a z části dřevěný.  

Dětičky v přípravce

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Ve školním roce 2014/2015 bude opět otevřena přípravná třída. 

Díky tomuto rozhodnutí mohou děti v předškolním věku nebo po odkladu školní docházky bez-
platně získat ucelenou přípravu na vstup do základních škol. Děti pod odborným vedením pracují 
až do oběda, nadstandardní a účelově vybavené prostory ZŠ praktické a speciální v Mar. Lázních 
jim umožňují pestrost a různorodost každodenních činností.  V odpoledních hodinách mohou využít 
zájmové kroužky a školní družinu. O dalších podrobnostech je možno se informovat v ředitelně školy 
nebo na telefonním čísle 354 673 216.                                                       (LB)

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Anglikánská kaple | 21.3. 2014 | 20:20

Projekt PechaKucha [peča kuča] vymysleli a uvedli v život v roce 
2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé 
architektonického studia Klein Dytham Architecture. 

Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, 
designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků a techniků, 
prostor pro výměnu zkušeností a informací 
o novinkách v oboru, prostor pro komunikaci s veřejností. 

“Dejte do ruky architektovi mikrofon, a jste lapeni na hodiny”, 
popisuje počátek hledání formy a svoje dosavadní zkušenosti 
s prezentacemi Mark Dytham. Aby byla tato hrozba vyloučena, 
hledal formát, který by byl jasně daný. Klíč dostal jméno 
PechaKucha (japonský výraz pro zvuk konverzace): každý mluvčí 
má k dispozici 20 obrázků a každý z nich může komentovat na 
ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho
následovníka. 

Mariánské Lázně se stanou 8. pořadatelským městem v ČR. 
Jediným v Karlovarském kraji.

Omezený počet lístků, rezervace nutná na rezervace@svihak.net

atelier A69 / Matěj Hollan / Ondřej Kobza / Kuba Mareš / Bára Prášilová / Openthinktank 
(Olga Škochová Bláhová) / Ukradená galerie / Jansa a Strouhal - Conductor / Prazelenina

www.facebook.com/PechaKuchaML
PechaKucha is "devised and shared by Klein Dytham architecture"švihák


