
Î  Rekonstrukce v Městské nemocnici
Î  Mariánskolázeňský evergreen 
 – lavičky
Î  Kulturní přehled 
 od 11.7. do 24.7.2014
Î  Sochy v plenéru
Î  Požár vzplanul v Srbsku
Î  Sportovní zprávy

V tomto čísle si přečtete:

Festival Jazzové lázně skončil. Poslední koncert patřil v sobotu 5. července Dixielandu 
pražských aviatiků, který vznikl v roce 1965 a hraje prakticky ve stejném obsazení dodnes se 

zpěvačkou Darjou Kuncovou. Jejich program byl pomyslnou třešničkou na dortu plném 
osmi nádherných koncertů bohatě navštívených a mohutně aplaudovaných. 

Foto David Kurc (Příště podrobněji).

Nový putovní pohár zůstává na stadionu U Ferdinandova pramene.

Jeden z nejcennějších veteránů Aero 1000.

MM 
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Najdete nás na facebooku
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PARTNEŘI 
mariánskolázeňských novin

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ.
 Příští číslo Mariánskolázeňských novin 

vyjde 24. července 2014 
(Příspěvky posílejte do pátku 18. 7. do 12.00 hodin.)

VOLBY 2014
Sotva skončily volby do Evropského parlamentu, už jsou tu volby další, z pohledu 
voličů možná důležitější, a to volby komunální. 

K volebním urnám půjdeme zhruba za 3 měsíce. Redakce MLN bude sledovat, co se na 
místní politické scéně děje, a bude Vás o tom informovat. Určitě do voleb půjdou všechny 
tradiční strany, ale chystají se k tomu i nová uskupení. S určitostí víme, že se na hlasova-
cím lístku objeví kandidátka hnutí ANO, jedním z dalších by podle našich informací mělo 
být sdružení s názvem Šance pro Mariánské Lázně. Již teď je čas popřát si šťastnou ruku 
při podzimním hlasování, aby výsledek byl ku prospěchu všech obcí i občanů.     redakce

Sochařský kemp 
na Krakonoši

Již 10. ročník sochařského sym-
pozia pod vedením akademického 
sochaře pana Moravce se bude 
konat u hotelu Krakonoš v termí-
nu 19.-26.7.2014. 

Slavnostní odhalení soch proběh-
ne za účasti starostů z Mariánských 
Lázní a z Hořic 26.7.2014 v dopoled-
ních hodinách. Dokončí se tak dese-
tiletá spolupráce mezi hotelem a Prů-
myslovou školou kamenickou a sochař-
skou v Hořicích. Díky této spolupráci mo-
hou návštěvníci vrchu Krakonoš trávit čas 
v krásném parku zdobeném pohádkový-
mi a biblickými výjevy. Vstup na akci je 
volný.                                                   (LSCH)

AFRICA ALIVE IYASA
Devítičlenná africká skupina studentů 
umělecké školy v Bulawayo v Zimbab-
we přijíždí po obrovském úspěchu v mi-
nulých letech na své, v pořadí už dva-
nácté turné do Evropy.

Představení Africa alive spojuje svět 
tradiční africké lidové hudební a taneční 
kultury se současným životem na africké 
vesnici, ale i ve větších městech..  

Devět studentů této školy vystoupí 
12.7. 2014  U dvou císařů (naproti hotelu 
Bohemia) v 17 hodin - resp. po fontáně 
v 17:10 a těší se na vaši návštěvu. 

15. sraz historických vozidel
Už popatnácté se mohli návštěvníci Arniky pokochat nablýskanými ve-
terány, kteří v sobotním (5. 7.) odpoledni ozdobili už tradičně prostor 
Arniky. Jeden hezčí než druhý. 

Akci pořádal Car veterán club Mariánské Lázně a jeden z organizátorů Pan Jiří Mar-
kuzzi mi řekl: „Sjelo se 84 účastníků, z toho je 60 automobilů a zbytek jsou motocykly. 
Z Mariánských Lázní není žádné auto, protože jsme všichni pořadatelé.“ -  Které z těch 
nádherných veteránů patří mezi nejcennější? – „Z těch předválečných je to Aero 
1000 a Walter Junior z roku 1932..“                        (dkp)

1. ročník memoriálu Pavla Rokošného
Památku Pavla Rokošného, dlouholetého člena, hráče a trenéra fotba-
lového klubu Viktoria Mar. Lázně, si připomněli v sobotu 28.6. hráči 
a diváci na prvním ročníku memoriálu turnaje starých gard. 

Turnaj se konal za účasti mužstev SV Germania Leidhecken Dorheim, Sokola Mnichov 
a domácí Viktorie Mar. Lázně. Slavnostní zahájení turnaje obstaral p. Josef Pruner, který 
v krátkém projevu připomněl osobnost Pavla Rokošného. Vlastní zahájení pak provedla 
dcera Pavla Rokošného - Radka společně s předsedou fotbalového klubu p. Floriánem.

Ve slunečném odpoledni byla trojice utkání (hrálo se 2x20 min.) pro zúčastněné tak  
akorát. V celkovém zúčtování vyhráli domácí před hosty z Dorheimu, na bronzové příč-
ce skončil Sokol Mnichov. Nový putovní pohár „ vítěz memoriálu Pavla Rokošného“ 
tak zůstává minimálně do příštího července na stadionu U Ferdinandova pramene. Po 
ukončení hry následoval na terase klubové restaurace „třetí poločas“, který byl opět ve 
znamení pohody a příjemné atmosféry.                                                                        MM

Rada města schválila 
záměr přestěhování služebny městské poli-
cie do budovy parkovacího domu v Pramen-
ské ulici. MP by se měla přestěhovat do září.
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Mariánskolázeňské družstvo.

PODĚKOVÁNÍ
Nenacházím vůbec vhodná slova, kterými 
bych chtěla moc poděkovat paní Evičce 
Benešové za nesmírnou ochotu, když mi 
darovala knihu, kterou jsem dlouhá léta 
sháněla.                         Jindřiška Grimová

Žáci Gymnázia a OA Mariánské Lázně 
uspěli v mezinárodní soutěži Intersteno 
V měsíci květnu se ve 20 zemích na 209 školách Evropy, Asie a Severní 
Ameriky konal již 12. ročník mezinárodní internetové soutěže Interste-
no 2014 v psaní na klávesnici. 

Soutěžili zástupci těchto zemí:  USA, Kanada, Japonsko, Turecko, Indonésie, Ho-
landsko, Lucembursko, Belgie, Itálie, Rusko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Francie, 
Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Slovensko a ČR.

Stejně jako v loňském roce se i letos této prestižní soutěže, kde mohli změřit své síly 
s těmi nejlepšími, zúčastnilo 10 žáků naší školy. V tvrdé konkurenci mezi 1785 soutěží-
cími získal 40. místo Jan Jurek, na 159. místě skončil Josef Stybar, oba žáci 2. ročníku 
oboru obchodní akademie. Žáci opisovali neznámý text v českém jazyce s penalizací 100 
úhozů za chybu (1,5 řádku). 

Výrazného úspěchu dosáhli žáci i v opisu v cizím jazyce, kdy Josef Stybar, který 
soutěžil kromě českého i v anglickém a německém jazyce, obsadil vynikající 60. místo 
a Jan Jurek, který soutěžil v opise v anglickém jazyce, skončil 69., další úspěšnou soutě-
žící byla Veronika Záhorková, která obsadila 114. příčku.

Všichni naši další reprezentanti N. Trúchlá, T. Nápravník, P. Ludvík, M. Gezo, V. Ben-
dová, T. Brabcová a D. Barthell rozhodně nezklamali,  splnili limit a umístili se mezi 
prvními 20 procenty nejlepších zúčastněných písařů světa. Děkujeme za vynikající re-
prezentaci.             Mgr. Ivana Hlaváčová, vyučující písemné a elektronické komunikace

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY ML 
O PRÁZDNINÁCH OD 1. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2014

Foto dokumentuje nikoli demolici, ale výstavbu domu Baťa ve 30. letech minulého století 
místní fi rmou Karl Gut. Foto poskytlo Muzeum Mariánské Lázně.

ARCHITEKTURA 
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ -13-
V uplynulých dnech jsme mohli zaznamenat uzavření obchodního 
domu Baťa na Hlavní třídě. 

Z různých tiskových zpráv a novinových titulků se můžeme dočíst, že „obchodnímu 
domu hrozí demolice“ nebo že “vzhledem k technickému stavu nosné železobetonové 
konstrukce a nemožnosti její sanace je nutné, v čase co nejdříve možném, provést odstra-
nění objektu“. To jsou zprávy, které mne netěší, dalo by se říci velice zepokojují. Bez 
pochyby se jedná o havarijní stav a v prvé řadě by mělo být zabráněno vzniku možných 
škod na životech a majetku. Objekt Baťa je však také zapsán v seznamu nemovitých kul-
turních památek. Je reprezentantem českého funkcionalismu a svým hmotovým řešením 
je velice citlivě zakomponován do řadové zástavby podél Hlavní třídy. Šťastně je řešeno 
zaoblené nároží s hlavním vstupem se zaobleným prosklením v parteru. Celkově se jedná 
o elegantní dům, jehož autorem je vynikající architekt Vladimír Karfík, pracující ve 30. 
letech minulého století jako jeden z hlavních architektů fi rmy Baťa ve Zlíně. V popisu, 
který dokládá význam domu Baťa pro Mariánské Lázně, by se dalo pokračovat. 

Objekt je součástí kulturního dědictví a domnívám se, že by se k tomuto objektu 
mělo přistupovat stejným způsobem, jako k jakémukoliv jinému památkově chráněnému 
objektu. To znamená, pokusit se o záchranu toho, co je hodné záchrany, jako je napří-
klad obvodový plášť, který tvoří navenek charakteristický znak baťovské architektury. 
Technické řešení, jak to provést, by se jistě našlo… Možné záchraně objektu Baťa se 
věnovalo na svém zasedání rovněž zastupitelstvo města. Svým usnesením podpořilo jeho 
záchranu a prostřednictvím dopisu pana starosty adresovaného vedení fi rmy Baťa, vyjá-
dřilo fi rmě Baťa v tomto smyslu podporu a nabídlo pomocnou ruku. Doufejme, že bude 
nalezeno citlivé řešení, které povede v konečném výsledku k alespoň částečné záchraně 
domu Baťa. Ten již neodmyslitelně patří k Mariánským Lázním a je součástí našeho 
architektonického kulturního dědictví. Na další pokračování o architektuře Mariánských 
Lázní se můžete těšit v některém z příštích čísel ML novin.                   Ing. Pavel Graca

Opakovanými krádežemi způsobena 
škoda necelých 90 000 korun

Chebští kriminalisté sdělili obvinění ze spáchání přečinů krádeže, porušování 
domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku 26letému muži z Mariánských Lázní. 

Šestadvacetiletý muž měl v době od 5. 6. do 20. 6. ve čtyřech případech v obcích Tep-
lá, Mariánské Lázně a Velká Hleďsebe odcizit z chodby panelového domu, z otevřené 
provozovny, z garáže nebo ze suterénu ze sklepní kóje několik jízdních kol, peněženku 
s fi nanční hotovostí a kreditními kartami, ale také nářadí nebo sbírku autíček, čímž měl 
způsobit škodu předběžně odhadnutou na částku necelých 43 000 korun. 

V dalším případě měl dne 26. 6. společně s 25letým mužem ze stejného města vnik-
nout do jednoho z hotelů v Mariánských Lázních a z pokojů, které jsou v současné době 
v rekonstrukci, měli odcizit kolem 700 klíčů a necelých 70 kusů různých příslušenství 
z mosazi, které v pokojích našli. Tímto jednáním tak měli způsobit škodu předběžně od-
hadnutou na částku necelých 47 000 korun. Za toto jednání sdělili kriminalisté obvinění 
ze spáchání přečinu krádeže také právě 25letému muži.

Oba obvinění muži se tohoto jednání měli dopustit i přesto, že byli v posledních třech 
letech za přečin krádež odsouzeni. Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k vydání 
návrhu na vzetí 26letého obviněného do vazby. Na rozhodnutí si počká v policejní cele. 
V případě prokázání viny mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Mladšímu z obvině-
ných hrozí až tříletý trest odnětí svobody. 

nprap. Kateřina Krejčí, tisková mluvčí Karlovarského kraje

Reprezentace si podmanila Mariánské Lázně 
- GRAND PRIX Mariánských Lázní 2014

5.7. se do Mariánských Lázní sjela celá česká špička hráčů pétanque 
včetně reprezentace na turnaj Grand Prix Mariánských Lázní 2014. 

Malebné prostředí u Ferdinandova pramene ožilo pétanquem již pošesté a i letos 
se turnaj honosil kategorií PRESTIGE, což znamená, že má vyšší bodové hodnocení 
do celostátního žebříčku a mohou jej hrát pouze hráči s platnou licencí koulemi, jež 
mají mezinárodní homologaci. Hlavního turnaje se zúčastnilo 37 trojčlenných družstev
z celé republiky a v parku byly k vidění velmi vyrovnané a kvalitní zápasy. Navzdory 
předpovědi přálo organizátorům počasí a déšť hráče zkropil až v samém závěru. Hrá-
či si Mariánské Lázně oblíbili pro podmanivé prostředí, dobrou organizaci a letos si 
pochvalovali i zázemí a občerstvení, které zajišťovalo sdružení Švihák v rámci projek-
tu Kulturní ozdravení. Ostatně, spolupráce Pétanque klubu a Šviháků se projevila jako 
oboustranně výhodná. Zvláštní poděkování patří městu Mariánské Lázně, které turnaj 
podpořilo fi nančně, a společnosti Léčebné lázně, a.s. které poskytly jako vždy zázemí, 
servis a podpořily turnaj i hmotně. Vítězství na turnaji nakonec vybojovali otec a syn 
Korešovi z klubu PC České Budějovice doplnění Michalem Habáskem z klubu AURA 
Havlíčkův Brod, kteří ve fi nále porazili mezinárodní trojici Jakub Konšel z POP Praha, 
Petr Fuksa UBU Únětice a Stefan Lauche z Drážďan. Minulí vítězové z Varanu Karlovy 
Vary, Lukáš a Pavel Valenzovi posílení o Veroniku Slobodovou z POP Praha, obsadili 
konečné 3. místo. 

Doprovodný turnaj pro příchozí a nepostoupivší do fi nálové části, jehož se zúčast-
nilo 20 trojic, vyhráli Roman Krassa, Josef Kuchler a Stephan Weigel z Marktredwitz 
a Wunsiedelu.  Za zmínku stojí druhé místo družstva mariánskolázeňských reprezentantů 
ve složení Ladislav Velek, Zdeněk Hanzlík a Josef Müller.                                      (JCH)

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
Po  9 – 11  13 – 18
Út  9 – 11  13 – 15
St  9 – 11  13 – 18 
Čt  –  13 – 15
Pá  9 – 11  13 – 15 

ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ 
Po  9 – 11  13 – 15 
Út  9 – 11  13 – 15 
St  9 – 11  13 – 15
Čt  9 – 11  13 – 15
Pá  9 – 11  13 – 15
STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Po  9 – 11  13 – 18
Út  9 – 11  13 – 15
St  9 – 11  13 – 18
Čt  9 – 11  13 – 15
Pá  9 – 11  13 – 15
Kontakt: telefon: 354 622 115, 739 264 923 
e-mail: knihovnaml@marienbad.com 
web: www.knihovnaml.cz
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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 RADNICE
Rekonstrukce v městské nemocnici
V pavilonu bývalého urologického oddělení nemocnice v Mariánských 
Lázních byly provedeny rekonstrukční práce v hodnotě téměř 3 500 000 
korun. 

Důvodem této investice je plánované přestěhování tzv. sociálních lůžek z budovy 
Taormina do budovy nemocnice. Celkem se jedná o 23 takovýchto lůžek. K částce za 
stavební úpravy ještě musíme připočítat 500 000 Kč na vybavení. Nakupují se nové tele-
vize a nábytek, sprchové židle a další nezbytné prostředky a pomůcky.Nejvíce fi nančních 
prostředků padlo na výměnu oken, na zednické a instalatérské práce.

A co všechno se novém pavilonu opravilo? Přívody vody, snížily se stropy, provedla 
se chemická izolace budov, sanační omítky, venkovní omítky byly natřeny. Také byla 
kompletně opravena střecha budovy, která byla zateplena. Jsou zde kompletně nové podla-
hy, nové toalety, invalidní toalety a koupelna s čistící místností.Byla vybudována nová spo-
lečenská místnost a nové televizní rozvody, vyměněna všechna okna a dvoje vstupní dveře.

Tento článek vznikl na základě informací od vedoucího hospodářsko technické správy 
nemocnice pana Josefa Řezky.                                             Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčí

Cyklomagistrála
Místostarosta Horký: Zastupitel-
stvo města na svém zasedání 24. 6.
vzalo na vědomí schválení dotace 
ve výši 1,8 mil. na vybudování pá-
teřní cyklomagistrály. 

I když původní žádost zněla na 2 mil. 
400 tisíc, buďme rádi za přidělení zmíněné 
částky, protože podle mých informací jsou 
tyto dotace určeny hlavně na meziměstské 
stezky nebo do menších měst a obcí. Zna-
mená to, že páteřní cyklomagistrála bude 
spojovat cyklotrasy, jež jsou v oblasti les-
ního pramene s trasami, které jsou u An-
toníčkova pramene. 

Cyklomagistrála by měla využívat stá-
vajících komunikací, popřípadě uprave-
ných komunikací v parcích a v Úšovicích 
povede magistrála ulicí Dobrovského. 

V současné době probíhají přípravné 
práce tak, aby vlastní práce mohly co nej-
dříve začít.  Cyklistická sezóna 2015 už by 
měla probíhat po nově zbudované magist-
rále.                                                    (dkp)

TRŽNICE
Termín, kdy jsme se dohodli, že sou-
časní trhovci opustí tržnici, už pro-
běhl, nicméně stále pokračuje opra-
va a úprava celého prostranství. 

Neměla by tam být všehochuť jako na 
jiných tržnicích, ale hlavně ovoce a zele-
nina. Zároveň kontaktujeme organizátory 
oblíbených farmářských trhů, ale bohužel 
se ukazuje, že Mariánské Lázně jsou pro 
ně jednak z ruky a jsou malé na pravidel-
né pořádání. Uvidíme, jestli se s někým 
domluvíme. Pokud by někdo ze země-
dělců měl zájem pravidelně prodávat své 
výpěstky nebo výrobky, stačí, když bude 
kontaktovat Ing. Jiřího Chvala, manažera 
města, určitě se domluvíme. 

(Místostarosta Petr Horký)

Jak pokračuje 
oprava objektu LIL?
Místostarosta Petr Horký: „Nějakou dobu 
jsem se zástupci fi rmy PikaStav nemluvil, 
ale jednatel této fi rmy je v kontaktu s od-
borem majetku a podle mých informací se 
bohužel stále čeká na vyjádření památkářů 
k projektu. Je to běh na delší trať, ale v žád-
ném případě se nemění dohoda. 

Digitalizací katastrálních map se zjisti-
lo, že část pozemku byla špatně vyměře-
na, takže zastupitelé souhlasili s úpravou 
smluv tak, aby pozemky a nemovitosti, 
které patří k Lilu, byly skutečně součástí 
smlouvy.“

Grantové řízení
Město Mariánské Lázně vyhlašuje gran-
tové řízení na uspořádání kulturně-spo-
lečenské akce pro širokou veřejnost „Ma-
riánskolázeňský adventní trh 2014“.

Termín uzávěrky pro předkládání žá-
dostí o poskytnutí grantu je 31.7.2014 do 
12:00 hodin. Více informací naleznete na: 
www.muml.cz

Mariánskolázeňský evergreen – lavičky
Všichni si stěžují na nedostatek laviček, ale na zastupitelstvu se objevil 
i názor, že je laviček až moc, co Vy tomu říkáte? Zeptala jsem se pana 
místostarosty Horkého. 

„Na začátku našeho volebního období jsme převzali evergreen, a to je nedostatek lavi-
ček, to jsme konstatovali už v roce 2011. Dohoda zněla, že každý rok nějaké přikoupíme, 
a to se také děje, přitom se v zimním období také opravují poničené lavičky. Nemohu 
souhlasit s některými kolegy, že laviček je hodně. Není to pravda. Stačí se podívat na 
historické fotografi e, kolik bylo laviček třeba u Ferdinandova pramene, situace dnes je 
úplně jiná. Na programu zastupitelstva byla i vánoční výzdoba s různými variantami – 
nákup (zhruba za 450 000 Kč) nebo krátkodobě levnější pronájem. Obě varianty mají 
svá pro a proti, pronájem je zajímavý tím, že výzdoba může být každý rok trochu jiná, 
zajímavější a zastupitelé ji také schválili. Takže na letošní advent už se můžeme těšit. 

Dalším bodem byla rekonstrukce veřejného osvětlení. Obyvatelé i návštěvníci si 
bezpochyby všimli, že někde, například na Goethově náměstí, není osvětlení v pořádku 
a kazí výborný dojem z rekonstruovaných parků. Proto zastupitelstvo souhlasilo s rekon-
strukcí osvětlení na zmíněném náměstí, ale protože už se několik let mluví o celkové re-
konstrukci, zadali jsme TDS, aby nechal zpracovat energetický audit. Už máme pasport, 
každá lampa má svoje číslo, máme generel, který říká, ve které části parku lampy jsou, 
ale energetický audit není a tím musíme začít.“                                                          (dkp)

Úprava zeleně 
na hřbitově

„Problematika hřbitova je dost kompli-
kovaná, ani majetkově nejsou pozemky 
sjednoceny. Nová část hřbitova leží na 
pozemcích Lesů České republiky. Proto-
že tato plocha je součástí restitucí, nebylo 
možné ji odkoupit. Zatím máme povolení 
hrobových míst a velice výhodné podmín-
ky od LČR, ale uvidíme, jak to bude po 
vydání těchto pozemků. Vlastní obřadní 
síň i s bezprostředním okolím má v nájmu 
Pohřební služba pana Hrubého a o zbytek 
zeleně se stará TDS. Kromě toho, že pro-
běhly určité stavební práce na bývalé ob-
řadní síni, je nutné zrekonstruovat i zeleň, 
a to byl jeden z bodů na zastupitelstvu,“ 
řekl pan místostarosta Horký.

Odmítnutá dotace
Bohužel se stávají i takové přípa-
dy, že se rozhodneme poskytnout 
dotaci na nějakou akci, ale orga-
nizátor tuto nabídku nevyužije. 

A tady nastala nepříjemná situace. 
Organizátor akcí cestovatele Jiřího Kol-
baby požadoval na městě 300 000 Kč na 
organizaci červencové výstavy a 3 besed. 
Ovšem jsou prázdniny a těžko se zorganizuje 
beseda se studenty nebo žáky.  Rada města 
doporučila poskytnout částku 100 000 Kč 
s povinností zmíněných 3 besed. Organi-
zátoři dotaci nepřijali s odůvodněním, že 
pouze besedy by stály 100 000 Kč. 
(dle informací místostarosty Horkého dkp)

Základní umělecká škola 
dostane nové vybavení

Základní umělecká škola v Ma-
riánských Lázních kromě kom-
plexně zrekonstruované budovy 
bývalé Obchodní akademie dosta-
ne také nové vybavení v hodnotě 
3 500 000 Kč.

Městské zastupitelstvo odsouhlasilo 
uvolnění této částky na vnitřní vybavení, 
jako je nový nábytek, který už ve stávající 
budově dosloužil. Velkým přínosem pro 
mladé umělce budou také dva moderně 
vybavené sály. Jeden pro výuku tanečních 
a pohybových oborů a druhý - hudební sál. 
Součástí investice bude vybavení moderní 
světelnou a zvukovou technikou, která od-
povídá požadavkům dnešní doby.

Hudební sál je určen pro cca 100 divá-
ků a bude sloužit nejen potřebám umělec-
ké školy, ale také veřejnosti, pro potřeby 
pořádání pořadů komornějšího charakteru. 
Svým způsobem tak vznikne  nová „Malá 
scéna“, která byla dříve tak populární 
v domě Chopin.

Ing. Roman Kořán, tiskový mluvčíO fotografi e Jana Langhanse byl velký zájem.

Fotografi e Jana Františka Langhanse
V muzeu se konala ve čtvrtek 26. června vernisáž fotografi í prestižního 
českého fotografa konce 19. a začátku 20. století J. F. Langanse, jehož 
hlavní ateliér byl v Praze, ale význam v jeho životě a tvorbě získala 
právě pobočka v Mariánských Lázních.

Výstavu uvedl kromě pana ředitele Jaromíra Bartoše také Pavel Scheufl er, český pu-
blicista, historik a sběratel fotografi e. Zabývá se dějinami fotografi e v českých zemích 
epocha Rakousko - Uhersko, jeho dílo je komplexním informatoriem o fotografi i u nás 
do roku 1918.

Někdejší vila Jupiter se stala sídlem Lanhansova ateliéru, dostala jméno „Langhans“ 
a manželé Langansovi v ní obvykle trávili celé léto. I v archivu je uvedeno „pobočný 
závod po dobu letní“. Majitel spojil příjemné s užitečným a v prosperující  pobočce 
v době lázeňské sezóny fotografoval a zároveň využíval příjemností lázeňského života.

Na lavičkách a na stolcích kaváren a restaurací Langhans prý nikdy neopomněl zane-
chat svou vizitku s adresou ateliéru, který se v Mariánských Lázních stal vskutku zná-
mým pojmem. Právě zde Langhans osobně fotografoval řadu významných hostů, mezi 
nimi perského šacha a anglického krále Eduarda VII. Fotografi e Mariánských Lázní 
z posledního desetiletí 19. a prvního desetiletí 20. století přibližují Mariánské Lázně 
v době největšího rozkvětu. Určitě stojí za zhlédnutí, budou k dispozici do 3. srpna.

Ve čtvrtek 17. července v 17.30 bude pokřtěn katalog k výstavě, na tuto akci přijede 
jeho pravnučka, ředitelka Galerie Langhans paní Zuzana Meisnerová.                      (dkp)
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Zleva: Třídní učitel Mgr. Zdeněk Šedivý, Mirka Durasová-Hylmarová, Honza Jarolímek, 
Anna Rikková-Paitlová, Eva Šmídová-Tyšerová, Eva Velešovská-Schneiderwinklová, 

současná ředitelka školy PaedDr. Alena Hálová, Karel Kříž.

DOM a mažoretky ZUŠ Jeseník.

PO PADESÁTI LETECH 
OPĚT NA POTÍTKU

V pátek, 13. 6. 2014 jsme po padesáti letech opět stáli v úšovické škole, 
v naší bývalé třídě, na stejném stupínku, před stejnou tabulí (tenkrát 
černou) a vzpomínali, jak jsme se tenkrát v tom roce 1964 potili při 
maturitních zkouškách na „gymplu“, tenkrát vznešeně nazývaném 
Střední všeobecně vzdělávací školou.

Sešlo se nás jen šest - a to se dá říct, že to byla slušná účast - bylo nás totiž ve třídě 
jen 18 kousků, hezky napůl - 9 kluků a k tomu 9 slečen, jedna hezčí než druhá! A proč 
tak malá účast? Pět spolužáků už mezi námi bohužel není - Milan Pác, Jirka Čejka, Míra 
Šustek, Zdeněk Huml a Dáša Prášků (uctili jsme jejich památku přímo na stupínku mi-
nutou ticha). Tři dnes už dámy, jsou „trochu z ruky“ - Jarka Chaloupků v Bolívii (mluvili 
jsme s ní přes skype), Eva Kollányiů v USA (rozhovor telefonem) a Jana Zdeňková - ta 
se už před mnoha lety provdala do Francie. Pepík Čadil je dlouhodobě nemocen, Ma-
ruška Votípková - Fuňková se v současnosti toulá s manželem v karavanu po Evropě 
a jeden spolužák přímo z M.L. se našich setkání z nám neznámých důvodů nezúčastňu-
je... Tak proto jen těch posledních šest „mohykánů“, kteří jsou k vidění na fotografi i spo-
lečně se svým třídním učitelem, milovaným Zdeňkem Šedivým a současnou ředitelkou 
školy paní PaedDr. Hálovou, která nám umožnila to milé setkání přímo „na místě činu“. 

V příjemném prostředí restaurace Holiday jsme se pak vrátili 50 let zpět a vzpomínali 
a vzpomínali....Doufejme, že se za tři roky ve stejné, ne-li širší sestavě (třeba někdo 
přijede ze zahraničí), setkáme znovu.

Pokud by nějací rejpalové v daném textu našli nějaké chybičky - nedej bože hrubky 
- vězte, že autor textu u matury z češtiny jedničku rozhodně neměl. A tělocvik bohužel 
maturitní předmět nebyl…..                                                                                   Karel Kříž

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
V poslední době se často hovoří o seniorech, jejich aktivitách, o organi-
zacích, které je sdružují. Dnes opravdu nikdo z nás – i já už se musím 
počítat do této skupiny – nemusí být sám. 

Jsem moc ráda, že jsem díky Svazu tělesně postižených v Prachaticích poznala zblíz-
ka, jak se o seniory dokáží starat v Mariánských Lázních. Již několik roků mám možnost 
strávit letní týden v Centru denních služeb pro postižené v Úšovicích, v zařízení, které 
vede se svým kolektivem paní Lenka Špačková. Jistě nemusím připomínat, jak je příjem-
né zapomenout na všední starosti, nechat druhé pečovat o sebe a své tělo. V Úšovicích 
se nám dostává vstřícnosti a ochoty vrchovatou měrou. Nám pak zbývá je starost ohlídat 
čas, kdy máme jít na oběd, lehnout do vířivky, usnout v plynové obálce, či nastavit trup 
rukám zručné masérky.

Poděkovat je třeba i personálu kuchyně sousedního Domu pro seniory. Ze 4 chodů, 
které nabízejí každý pracovní den, si lze těžko vybrat. Vaří totiž výborně. Ráda pozoruji, 
jak postupují opravy krásných lázeňských domů, sleduji úpravu i květinovou výzdobu 
parků a celé kolonády. Jen v málokterém městě je tolik možností k procházkám. Teď 
nemyslím jen na lázeňské hosty, například na sídlišti v Úšovicích vybíhají děti do zeleně, 
lidé mají možnost posedět na lavičkách, pro všechny je místa dost.

Každý rok s kolegyní navštívíme i několik kulturních programů a nikdy nevynecháme 
koncert ve vašem krásném divadle. Myslím si ale, že byste měli účinkujícím poděkovat 
a své hosty vychovávat i tím, že budete vyžadovat alespoň nápodobu společenského 
oděvu. (V řadě přede mnou seděl ruský divák v kostkované fl anelové košili.) Stačilo 
by k nabídce programů, které hotely uvádějí, připsat poznámku o vhodném oblečení 
a každý by snad ve svém šatníku našel alespoň jednobarevné tričko. Druhým stupínkem 
by bylo upozornění v některé vitrínce při vstupu do divadla a posledním přístup samot-
ných zaměstnanců divadla. I oni mají určitě právo vést taktně návštěvníky k dodržování 
základní společenské etiky. 

S pozdravem a poděkováním i za své přátele Jitka Sedlecká, Prachatice.

FIJO CHEB
Ve dnech 26. června až 29. června 2014 rozezněl Chebsko 21. Meziná-
rodní festival mládežnických dechových hudeb FIJO. 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se proměnilo ve FIJO arénu s velkým pódiem pro 
umělce a tribunami k sezení pro návštěvníky. V předvečer festivalu byla hostem prestižní 
Ústřední hudba Armády České republiky spolu se zpěvačkou Dashou a jinak poklid-
ná pěší zóna se změnila ve Street party. Ofi ciální pestrý program byl v pátek zahájen 
slavnostním ceremoniálem s přehlídkou orchestrů z různých měst ČR, dále Slovenska, 
Německa, Ruska, Ukrajiny, Maďarska či Mexika spolu s mažoretkovými skupinami, to 
vše za účasti představitelů města. Partnerská města představila své orchestry na různých 
místech, například v Mariánských Lázních na kolonádě odehrál svůj koncert DOM ZUŠ 
Jeseník spolu s mažoretkami. V neděli pak dokonalý Tagil Band Nižnětagislké fi lhar-
monie, jehož závěrečnou písní byla „Kalinka“, při které diváci skandovali „спаси́бо, 
спаси́бо...“ skandujících diváků. 

Mezi hosty festivalu patřily chebské kapely Koala, Starovar band, populární dechová 
hudba Gloria, Akordeonový orchestr Alexandra Smutného M.L. či Felix Slováček, krom 
dechovek byla k vidění též např. přehlídka Show bandů. Mariánskolázeňský DOM s ma-
žoretkami odehrál samostatný koncert v zaplněné chebské Krajince v sobotu odpoledne. 
Již 22. festival Fijo se do Chebu & okolí navrátí zase v červnu 2016.                         (pp)

Ń  montáže, servis a revize plynových zařízení
Ń  kotle na biomasu, solární panely, tepelná čerpadla
Ń  rozvody měření a regulace
Ń  rozvody vzduchotechniky
Ń  elektroinstalace
Ń  montáž tepelných čerpadel a plynových kotlů 
 je možná i na splátky

Hlavní  267, Mariánské Lázně • Mobil: +420 777 745 480 
www.ekostreet.cz

Vlastimil 
    KROC

STAROČESKÁ PIVNICE 
v hotelu Continental, Hlavní 230, Mar. Lázně 

ZNOVU OTEVŘENA

Otevřeno denně 12,00-24,00 hod.  
Rezervace na telefonu 354 620 161 • Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Nejlepší ceny 
točeného piva, 
skvělá kuchyně

TV, hry 
k zapůjčení, 

fi remní akce, 
večírky
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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 ZDARMAAutor: Jan Sozanský

Î  Pohádka Tučňákův výlet, Dům Chopin, 
 10:00 - 11:00, 20 Kč další dítě, 40 Kč 
 další dosp. , 50 Kč první vstup
Î  Západočeský symfonický orchestr: Mozart  
 & Verdi, operní galakoncert, Společenský  
 dům Casino (M.Lázně), 19:30 - 21:00, 300 Kč, 
 400 Kč, 500 Kč
Î  PĚVECKÉ DUO s HARMONIKOU, 
 Hotel Vltava, od 19:30 hod., vstup zdarma
Î  LÁZNĚNÍ, Centrální parkoviště Mariánské  
 Lázně, vstup od 70,- Kč
Î  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, Tenisový klub Skalník

Î  Pohádka Tučňákův výlet, Dům Chopin, 
Î  Láznění, Na Rampě, od 21:00 hod.
Î  2. ročník SpaRun Mariánské Lázně 2014,  
 Areál Viktoria, od 11:30 hod.
Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 15:00 hod., vstup zdarma
Î  LÁZNĚNÍ, Centrální parkoviště Mariánské  
 Lázně, vstup od 70,- Kč
Î  6. Mistrovství Evropy v RC Truck Trialu,  
 Areál hřiště u školy v Ušovicích
Î  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, Tenisový klub Skalník

Î  Zatím tajná pohádka, Dům Chopin, 
 16:00 - 17:00, dítě do 6 let zdarma, 
 20 Kč jednotné vstupné
Î  Koncert na kolonádě, Kolonáda ML, 
 od 10:30 hod., vstup zdarma
Î  NÁŠ HOST, Café Imperial, od 20:00 hod.,  
 vstup zdarma
Î  6. Mistrovství Evropy v RC Truck Trialu,  
 Areál hřiště u školy v Ušovicích
Î  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, Tenisový klub Skalník

Î  Jak šel Venda do světa, Dům Chopin, 
 10:00 - 11:00, 20 Kč další dítě, 
 40 Kč další dosp., 50 Kč první vstup
Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 10:30 hod., vstup zdarma

Î  Pirátská pohádka, Dům Chopin, 
 16:00 - 17:00, 20 Kč další dítě, 
 40 Kč další dosp. , 50 Kč první vstup
Î  DIVADELNÍ GALERIE, Městské divadlo 
 Mariánské Lázně - Divadelní galerie, 
 14:00 - 17:00, vstup zdarma
Î  MAMMA MIA ANEB ABBA SHOW, 
 Městské divadlo Mariánské Lázně, 
 19:30 - 21:00, vstup 250,- Kč
Î  VEČER s KYTAROU-PETER MAC, 
 Grandhotel Pacifik, od 19:30 hod., 
 vstup zdarma

Î  O Palečkovi, Dům Chopin, 10:00 - 11:00, 
 20 Kč další dítě, 40 Kč další dosp. , 
 50 Kč první vstup
Î  ANGELORUM DUO, Hotel Centrální lázně, 
 od 19:30 hod., vstup zdarma

Î  O Zlaté rybce, Dům Chopin, 16:00 - 17:00, 
 20 Kč další dítě, 40 Kč další dosp. , 
 50 Kč první vstup
Î  LIVE MUSIC WORLD LANDSCAPES, 
 Hotel Centrální lázně, od 19:30 hod., 
 vstup volný
Î  ML nokturna - KOMORNÍ KONCERT, 
 kolonáda ML, od 20:00 hod., vstup zdarma

Î  Zvířátka a loupežníci, Dům Chopin, 
 10:00 - 11:00
Î  ML nokturna - Koncert na kolonádě, kolonáda 
 ML, od 15:10 hod., vstup zdarma
Î  RENDEZ-VOUS s OPERETOU - 
 Od operety po muzikál, Hotel Vltava, 
 od 19:30 hod., vstup zdarma
Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 19:00 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
 FESTIVALU A GALA KONCERT, 
 Městské divadlo Mariánské Lázně, 
 od 20:00 hod., 80 Kč, 100 Kč, 200 Kč

Î  MTB tour Mariánské Lázně, 
 Dlouhá plochá dráha, od 9:00 hod.
Î  ML nokturna - Koncert na kolonádě, 
 kolonáda ML, od 13:10 hod., vstup zdarma
Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 15:00 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna - KOMORNÍ KONCERT, 
 Dům Chopin, od 20:00 hod., vstup 50 Kč 

Î  Zatím tajná pohádka, Dům Chopin, 
 16:00 - 17:00
Î  ANGELORUM DUO, Café Imperial, 
 od 20:00 hod., vstup zdarma

Î  ML nokturna - Koncert na kolonádě, 
 kolonáda ML, od 15:10 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna - KONCERT KLASICKÉ 
 HUDBY, Dům Chopin, od 20:00 hod., 
 vstup 100  Kč

Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 16:00 hod., vstup zdarma
Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 10:30 hod., vstup zdarma
Î  DIVADELNÍ GALERIE, Městské divadlo 
 Mariánské Lázně 14:00 - 17:00, vstup zdarma
Î  ML nokturna -  Koncert na kolonádě, 
 kolonáda ML, od 13:10 hod., vstup zdarma
Î  FOLKLÓRNÍ VEČER, Grandhotel Pacifik, 
 od 19:30 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna - KOMORNÍ KONCERT, 
 Dům Chopin, od 20:00 hod., vstup 50 Kč

Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 10:30 hod., vstup zdarma
Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 16:00 hod., vstup zdarma
Î  Ml nokturna - Koncert na kolonádě, 
 kolonáda ML, od 13:10 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna – Zámecký koncert, 
 zámek Kynžvart, 20.30, vstup 400 Kč
Î  BEATRISE, Hotel Centrální lázně, 
 od 19:30 hod., vstup zdarma

Î  Koncert na kolonádě, kolonáda ML, 
 od 16:00 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna - Koncert na kolonádě, 
 kolonáda ML, od 13:10 hod., vstup zdarma
Î  ML nokturna - KOMORNÍ KONCERT, 
 Dům Chopin, od 20:00 hod., 50 Kč

Î  Skiareál nabízí: Kabinková lanovka 
 na vrchol Krakonoš, přeprava kol na lanovce 
 ZDARMA, půjčovna horských kol, půjčovna 
 terénních koloběžek, lukostřelba, miniaturpark, 
 bike park pro sjezdová kola, cyklotrasy 
 a nordicwalking, občerstvení,  dětské hřiště.

11. červenec 

12. červenec 

13. červenec 

14. červenec 

15. červenec 

16. červenec 

17. červenec 

18. červenec 

19. červenec 

20. červenec 

21. červenec 

22. červenec 

23. červenec 

24. červenec 

KAŽDÝ DEN 

Kulturní prehledKulturní prehled  pro Mariánské Lázne pro Mariánské Lázne a okolía okolí

PRO ZPRACOVÁNÍ KULTURNÍHO PŘEHLEDU BYLA POUŽITA DATA 
Z WEBOVÉHO PORTÁLU WWW.SEZNAMAKCIML.CZ

Na koupáku se rozezní Plánská struna
Druhou prázdninovou sobotu 12. července od 17:00 hodin se na plánském koupališti uskuteční již 
17. ročník tradičního hudebního festivalu Plánská struna - letos ale tak trochu jinak. 

Představí se zde celkem šest kapel, z toho dvě z Prahy. Návštěvníci se mohou vedle country a folku 
těšit také na další hudební žánry, které rozšíří doposud úzké zaměření festivalu. 

Veškeré další informace o festivalu jsou umístěny na stránkách www.planskastruna.cz
DALŠÍ INFORMACE: MěKS Planá, tel.: 374 794 223, mks@muplana.cz
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Zpěváčkové se svým sbormistrem Olimpiu Cretanem.

Pan profesor Kurt Gebauer s Markétou Monsportovou, arch. Vojtěchem Frantou 
a arch. Pavlem Gracou. Foto David Kurc

Tři sochy prof. Kurta Gebauera s duhou, která dotváří přírodní scenérii. Foto David KurcZajímavý nápad se setkává s velkým zájmem.

KULTURA

ZPĚVÁCI ZE ZUŠ NA MONTY
Pěvecká třída O. Cretana se rozloučila se školním rokem koncertem 
v sále hotelu Monty, který publikum zcela zaplnilo. 

Tento koncert byl zaměřen především na sborový zpěv, představily se všech-
ny pěvecké sbory složené z mladších dětí (ze ZUŠ F.Chopina je to Přípravný sbor 
a Slavíčci, jako host vystoupily Kopretiny z MŠ Křižíkova). Všechny tři sbory zaujaly 
publikum kvalitními výkony, za zvláštní zmínku stojí např. ‚námořnické‘ sólo Vítka 
Vaníka anebo společná píseň všech tří sborů „Ochraptěla kukačka“, která celý koncert 
uzavřela.

Samozřejmě dostali prostor i sólisté, z nichž jmenujme především profesionální vý-
kon Dagmar Hladíkové. Ale ani malí zpěváčci se neztratili – např. Nikola a Andrea 
Perestjukovy, anebo Josef Hornák a jeho interpretace známé pohádkové melodie „Jdu 
cestou necestou“ - ti všichni (a i další zpěváčci) sklidili zasloužený potlesk.

Jako další host vystoupil soubor zobcových fl éten K. Hovorky a šlo o opravdu pří-
nosné zpestření večera. Publikum si mohlo vyslechnout nejen „klasické“ zvuky fl éten, 
ale i skladbu moderní a úsměvnou. S fl étnovým souborem si zazpívaly sólistky Zora 
Švejnohová a Isabela Tomiová, které jsou obě držitelkami nejvyšších soutěžních ocenění 
a i jejich výkon publikum nadchl.

Nezbývá, než všem účinkujícím poděkovat za krásný zážitek a popřát jim hezké 
a dlouhé zasloužené prázdniny.                                                                               -ck- 

NA CHEBSKÝCH DVORCÍCH 
JSME SE NEZTRATILI 

Ve dnech 11. - 14. 6. 2014 proběhl v překrásném historickém centru 
města Cheb  již 12. čtyřdenní festival uměleckých projektů nazvaný 
Chebské dvorky.  

Tohoto setkání milovníků umění se letos opět zúčastnila také Základní škola Úšovice 
v Mariánských Lázních. Vybraní žáci druhého stupně pod vedením paní učitelky Milfai-
tové  připravili výstavu kreseb a maleb na téma „Draci“. Zájemci si mohli jejich práce 
prohlédnout na dvorku č. 4 nedaleko náměstí Krále Jiřího.  Počasí, jehož nepřízně se 
všichni vystavující tradičně obávají, se tentokráte mimořádně vydařilo a hřejivé paprsky 
slunce vytáhly do ulic velké množství diváků. Děkujeme všem organizátorům, kteří se 
na přípravě této akce podíleli a vedoucí našeho dvorku a jejím pomocníkům za péči 
o naše exponáty.                                                                                             B. Milfaitová 

Sochy v plenéru - Kolonádní stav
Nepamatuji se, že by zde byla někdy vernisáž výtvarných děl, které by 
byly umístěny ve volné přírodě. 

Ale všechno je jednou poprvé, takže návštěvníci Ferdinandova pramene byly v pondě-
lí 30. 7. večer svědky takové první výstavy děl předního českého sochaře profesora Kurta 
Gebauera a absolventů jeho ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové - Heleny Se-
quens, Adama Stanka, Markéty Jáchimové, Michala Kohúta a Štěpána Čapka, které zdo-
bily nejen kolonádu Ferdinandova pramene, ale i park kolem. Poměrně hodně příznivců 
šviháka, který výstavu pořádal, mělo nejen zrakový zážitek, ale také nádherný sluchový, 
protože součástí večera bylo hudební vystoupení Marie Lelchuk a její interpretace kla-
sických autorů. Profesor Gebauer, který poprvé poctil Mariánské Lázně svou návštěvou, 
mi řekl, že pozvání šviháka přijal, protože jeden z jeho bývalých studentů má dívku Míšu 
z tohoto spolku a jemu samotnému se zalíbil nápad vystavovat sochy venku, což sám 
také prosazuje. „Šviháci oslovili ještě mé bývalé i současné studenty, vybrali jsme věci, 
nacpali náklaďák,“ pokračoval pan profesor, „a pak už zbývala jen instalace. Všechno 
jsem nechal na nich. Je to úžasné a oni jsou ohromně fl exibilní. Jsem rád, že jsem tady.“ 
– Řeknete mi něco o svých exponátech? – „ Trpaslík vznikl v roce 1985 jako parodie 
na české typy. Toto je trpaslík pomník, který paroduje různé „leniny a gottwaldy“, je tu 
jeden z celého souboru, kde je trpaslík fízl, trpaslík bachař apod. Pták, to je model ke 
3 bronzovým ptákům v Opavě, kteří kroutí očima a hlavou. Srdce, to je další projekt, 
který jsem dělal pro Palachovo náměstí, když v roce 1997 začala „blbá nálada“, pak jsem 
jich udělal ještě víc. Každá ta věc má svoji historii, ale tady je to jen ozdoba, aby bylo 
veselo. Já vždycky říkám, že kultura je od toho, aby lidi obklopovala krásnem a odváděla 
je od dělání „blbin“ a vymýšlení hloupostí – šarvátek, válek, bojů a podobně.“           (dkp)

DOM A MAŽORETKY 
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
21. června hostoval Dechový orchestr mladých spolu s mažoretkami 
v nejkratší z úseček západočeského lázeňského trojúhelníku, a to v Láz-
ních Františkových. 

V den, kdy se jaro překlápí v léto, ožily, dík dokonalé souhře našich mladých muzikantů, 
ulice malebného městečka a nadšené publikum doprovázelo naše „modrásky“ průvodem 
Národní třídou i následným vystoupením tamtéž. Mladí muzikanti a krásné mažoretky tak 
publiku odtajnili svou „formu“ před nadcházejícím festivalem dechových hudeb Fijo.  (pp)



10. červenec 2014 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY Strana 7

Dobová ilustrace z pařížských novin zachycující atentát Gavrila Principa v Sarajevu dne 28. 
června 1914 na Františka Ferdinanda d‘Este a jeho choť.

LETNÍ VÝLET NA BEČOVSKO
V sobotu 19. července 2014 se koná celodenní vycházka za skrytými 
přírodovědnými krásami okolí Bečova s ukázkou typické i vzácné kvě-
teny místních hvozdů pod názvem „Bečovskem, aneb krajinou žulo-
vých skal, zapomenutých lesních rybníků a posledních jedlin“. 

Sraz účastníků je v 9:22 na vlakovém nádraží v Bečově. Průvodcem touto nevšední 
malebnou krajinou Vám bude Mgr. Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les.

Do Bečova dojedete vlakem z Mariánských Lázní (odjezd v 8:32). Zpět se dostanete 
opět vlakem z Krásného Jezu (buď v 15:29 nebo v 17:34), příjezd do Mariánských Lázní 
je pak v 16:26 nebo v 18:31. Celodenní středně náročná trasa povede po turistických 
stezkách s několika odbočkami z Bečova do Krásného Jezu s délkou cca 10 km. Pojďte 
s námi na vycházku krajinou žulových skal a lesních rybníků, kde najdeme nejeden pří-
rodovědný klenot. Akce se koná za každého počasí, dopuručujeme proto zvolit vhodnou 
obuv a oblečení do terénu.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa 
CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete 
v průběhu celého roku těšit ještě na mnoho dalších výprav za poznáním přírodních zají-
mavostí západních Čech.                                                                               Jana Rolková

Požár vzplanul v Srbsku
(ke 100letému výročí 1. světové války)

Kdy a kde se rozhoří jiskra do plamenů, bylo od roku 1912 jen otázkou 
času a vhodné záminky. Generální štáby, šiky armád pilovaly váleč-
ná tažení s výzbrojí slibující revoluci v masovém vraždění. Doutnající 
prostředí skýtal Balkán. 

Rakousko-Uhersko v jím anektované Bosně a Hercegovině uskutečnilo manévry. Na 
jejich závěr přijel do Sarajeva následník trůnu František Ferdinand se svojí ženou Žofi í, 
českou hraběnkou, od roku 1900 kněžnou Chotkovou. Za manželku si ji mohl vzít, až 
když se zřekl císařského následnictví pro děti vzešlé z tohoto sňatku. A když následník 
trůnu se svou chotí v Sarajevu nastupovali do připravovaného automobilu, nebylo vů-
bec postaráno o jejich bezpečnost. Gavrilu Principu nikdo nebránil, aby mohl Ferdinan-
da d’Este i jeho choť z bezprostřední vzdálenosti 28. června 1914 smrtelně zasáhnout. 
Kněžna skonala ihned. Následník vykrvácel za převozu do nemocnice.

Proti Srbsku obviněnému z atentátu následovaly požadavky Vídně, znamenající zřek-
nutí se suverenity; formulované byly v nepřijatelných ultimatech. Dnem 23. července 
vyměřených 48 hodin na splnění nevyplnitelného mohlo vést jen k válce. Rakousko-
-Uhersko ji Srbsku vyhlásilo. Dne 28. července tak začala Velká válka. Pět a půl milio-
novému Srbsku vyřklo válečný ortel 11. srpna i Německo. Měsíc poté se vrhli na přesile 
odolávající kořist také vojáci Bulharska. Srbové se bránili statečně až do konce roku 
1914. Ani po porážce se okupantům úplně nepodrobili. Jejich ztráty během I. světové 
války činily 550.000 životů. Zahynul téměř každý pátý Srb. Jen málokdo tušil, že válka 
proti malé zemi odstartovala válku světovou a nikdo nepředpokládal, že by válečná taže-
ní i do dalších zemí mohla trvat déle než do konce roku 1914. 

Ultimáta dvěma prvním obětem válečného parního válce - malému Srbsku, ale stejně 
tak i Belgii - formulovala ministerstva zahraničí obou monarchií, které agresívní válku 
odstartovaly. Ocitujme tajemníka na ministerstvu zahraničí Vilémova Německa hraběte 
von Stumma: „Ti nešťastní hlupáci! Proč před tím parním válcem neuhnou (myšleno pro 
Belgii, platilo totéž ale plně i pro stejně malé Srbsko). Nechceme jim ublížit, ale pokud 
budou stát v cestě, rozdrtíme je na prach. Ti nešťastni hlupáci!“ Kdo se dnem odstarto-
vání ultimát „parního válce“ stal „tím hlupákem“ doplnil, i když poněkud později, trefně 
hrabě Czernin, rakouský ministr zahraničních věcí. Byl to podle něho den „naší největší 
katastrofy“, který upřesnil dlouho poté i korunní princ Německa, když smutně uznal, 
že to byl den, „kdy jsme my Němci prohráli první velkou bitvu v očích celého světa.“

I když až v jakémsi zpětném pohledu do zrcadla historie se lze domnívat, že před 
sto lety nezačala jen Velká válka, označovaná za I. světovou, ale že propukla novodobá 
třicetiletá válka s pokračováním ještě strašnějších bojů, zločinů s násobky ztrát. S od-
stupem tří desítek let opět válka rozsévala zmar a smrt v Belgii, Srbsku, ale i v mnoha 
dalších zemích Evropy a světa. Doposud doutnají a rozhořívají se tu a tam staré konfl ik-
ty.  Na Ukrajině vidíme, jak se některé země, dostávají opět na pokraj občanské války. 
Živnou půdou je nacionalismus a z něho vyrůstající lepra nenávisti. Ještě skrývá svou 
odpornou tvář. Otravuje mysl a srdce lidí. Zdá se, že ještě i dnes je nebezpečným odka-
zem toho, co jsme považovali za jednou provždy pohřbené.

(Proč Velká válka problémy nevyřešila, ale jen odložila na křižovatky cest vedoucích 
do slepých uliček a ještě hroznějších konfl iktů opět v dalších pokračováních.)  

Josef Ondrouch

HB Rent s.r.o. Mariánské Lázně 
přijme 

PRODEJCE PRODEJCE 
NOVÝCH VOZIDELNOVÝCH VOZIDEL 

značky Dacia 
Kontakt: prodej@hbrent.cz

tel. 354 623 851

OPĚT PROBLÉM VÝTAHŮ
Chtěl bych ještě reagovat na připomínku pana ing Vladimíra Omelky 
na fungování výtahů na mariánskolázeňském nádraží. 

Pan Omelka ve svém příspěvku v posledním vydání těchto novin mi oponuje, že moje 
informace ohledně nefunkčnosti výtahů jsou trochu zkreslené a že výtahy fungovaly 18 
měsíců. Já však tvrdím, že tomu tak není a že jsou naopak zkreslené informace pana 
Omelky. Můj první článek o nefunkčnosti výtahů vyšel tehdy v Mariánskolázeňských 
listech 3. ledna 2013. Samozřejmě že výtahy opravené ihned v lednu nebyly. A jestliže 
v tomto roce je od května výtah nefunkční, tak ať počítám, jak počítám, od února loň-
ského roku do letošního května se v žádném případě nemohu dopočítat 18 měsíců. Je to 
pouze 16 měsíců, ale samozřejmě, že i v této 16měsíční době docházelo ke krátkodobé-
mu výpadku funkce výtahů. 

Závěrem chci konstatovat fakt, že podstatné je, že výtahy nejezdí už 2 měsíce a že ten, 
kdo je za tuto situaci zodpovědný, by měl urychleně tento problém vyřešit. Cestující ne-
zajímá, kdo je majitelem výtahů. Jednou jsou výtahy na nádraží, mají sloužit cestujícím, 
takže nevím, proč se hází vina z jednoho na druhého a proč o tomto problému sáhodlouze 
diskutujeme skoro 2 roky. To cestujícím ty těžké kufry odlehčit nepomůže.

Miloslav Hubatý, Mariánské Lázně-Hamrníky.

BB  777 870 067 • 777 870 067 • E-mail: vaclav@vdogroup.czE-mail: vaclav@vdogroup.cz

K PRONÁJMU NEBO K PRODEJI K PRONÁJMU NEBO K PRODEJI 

POSLEDNÍ DVĚ VOLNÉ ORDINACEPOSLEDNÍ DVĚ VOLNÉ ORDINACE

Problém výtahů Správy železniční 
dopravní cesty vyřešen 

Můj původní záměr nereagovat nevyšel. Bohužel znovu musím. A sli-
buji, je to  naposledy. S panem Hubatým se nepochybně shodneme 
v tom, že sáhodlouhá diskuze cestujícím s kufry nepomůže a že celá 
věc je ostuda. 

Vzhledem k tomu, že jsem v příspěvcích pana Hubatého označován téměř jako hlavní 
viník, musím se ozvat. Dovolím si tedy malé shrnutí. Důrazně prohlašuji, že výtahy 
nejsou v majetku, správě a ani jakékoliv péči Českých drah, které v Karlovarském kraji 
zastupuji. To, že nám tato žalostná situace nebyla lhostejná a že jsme konali nad rá-
mec svých povinností, psaly Mariánskolázeňské listy už v roce 2013. Výtah byl opraven 
a v provozu  více než jeden rok, než  došlo k poruše zcela jiného charakteru. Vzhledem 
k tomu, že oprava se musela řešit v rámci reklamačního řízení, vše se nesmírně protaho-
valo a dokonce hrozilo, že spor mezi investorem a majitelem výtahu Správou železniční 
dopravní cesty a zhotovitelem  EUROVIA, a.s., se bude řešit  soudní cestou.  Vše by tedy  
trvalo ještě mnohem déle. České dráhy, řada cestujících a občanů nastalou situaci řešily 
konstruktivně  a urgovali  nápravu věcí u jediného možného subjektu, tedy majitele vý-
tahu, jímž je Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Takže 
dobrá zpráva nakonec: od 3. července 2014 je výtah na 2. nástupišti na nádraží v Marián-
ských Lázní opět v provozu. A v žádném případě tomu nepomohly kritické články pana 
Hubatého v Mariánskolázeňských novinách... 

Ing. Vladimír Omelka st., KCOD Karlovy Vary | Ředitelství KCOD Karlovy Vary

CA KUKI tour nabízí

Bližší informace
777 639 141 Chebská  492, ML

CHORVATSKO
cena již od: 3.990 Kč
    včetně dopravy
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Kluci se činili.

Vystoupení Antonína Duška a jeho psa.

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.! 
(v době obědů je BistroCafé nekuřácké)

Čtvrtek 10.7.
Polévka –  Zeleninový krém  15

Špekové knedlíky, červené zelí  75
Sekaná pečeně s nivou, vařené brambory, 

červená řepa  79
Zeleninový salát s kuřecím masem  70 

Pátek 11.7.
Polévka –  Kmínová  15

Vepřové výpečky, dušené zelí, knedlík  80
Smažený vepřový řízek, vařené brambory  79

Zapečené těstoviny se šunkou, okurka  70
Pondělí 14.7.

Polévka – Kuřecí vývar s masem 15
Vepřové kostky na paprice, houskový knedlík  80

Smažen sýr, vařený brambor, tatarská omáčka  79
Rizoto s vepřovým masem, sýr, okurka 70

Úterý 15.7.
Polévka – Gulášová  15

Hovězí na houbách, dušená rýže  80
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory  79

Čočka na kyselo s cibulkou, uzenina  70
Středa 16.7.

Polévka –    Hovězí vývar s nudlemi  15
Segedínský guláš, houskový knedlík  80

Máslový řízek, vařené brambory, salát 75 
Fazole po mexicku, uzená rolka, okurka  75
Tvarohové taštičky s máslem a cukrem  69  

Čtvrtek 17.7.
Polévka – Zeleninový krém  15   

Kuřecí směs se zeleninou, dušená rýže  79
Plněné bramborové knedlíky uzeným, zelí, cibulka 79

Špagety s boloňskou omáčkou, sýr  75
Pátek 18.7.

Polévka – Frankfurtská  15
Vepřová plec na kmíně, houskový knedlík  79

Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, okurka 79
Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink  70

Pondělí 21.7.
Polévka –  Drůbeží vývar s kapáním  15

Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík  79
Kuřecí plátek s nivou, dušená rýže  79

Kapustové karbanátky, vařený brambor  75
Úterý 22.7.

Polévka –  Hráškový krém  15
Pečené kuře, dušená rýže, salát  79

Smažený vepřový řízek, vařené brambory  79
Boloňské lasagne zapečené sýrem  75

Tvarohové ovocné knedlíky  68 
Středa 23.7.

Polévka –   Hovězí vývar s masem a zeleninou  15
Drůbeží játra na slanině, dušená rýže  79

Vepřové medailonky na žampionech, hranolky  79
Zapečené francouzské brambory, rajčatový salát  70

Zeleninový salát s tuňákem, vejcem, olivy  70  
Čtvrtek 24.7.

Polévka –  Krkonošské kyselo  15
Hovězí guláš s cibulkou, houskový knedlík  80

Uzené stehno, šťouchaný brambor  75
Smažený hermelín, brusinky, vařené brambory, 

tatarská omáčka 70 
Pátek 25.7.

Polévka –  Krupicová s vejcem  15
Steak z vepřové krkovičky, 

americké brambory, salát  79
Kuř. roláda se slan., vejcem a hráškem, dušená rýže  79

Hrachová kaše s uzeninou, cibulka, okurka  70

SPORT

MEZI NEBEM A ZEMÍ
Dne 21.6.2014 se uskutečnila v objektu bývalých kasáren v Klimentově 
společensko - kulturní akce nazvaná „MEZI NEBEM A ZEMÍ“. 

Myšlenkou této akce bylo představení dobrovolných spolků formou výstavy použí-
vané techniky a technických prostředků, ale také ukázkami dovednosti při tematických 
situacích. Akce byla uspořádaná za velkého přispění Obecního úřadu Velká Hleďsebe, 
TRAICONT z.s, Záchranné služby Royal Rangers, S.G.T.S z.s., Josefa Podlezla, zástup-
ce MetLIFE, rodinného pivovaru Chodovar a dalších partnerů.

Za ideálního počasí přišlo do areálu cca 1 000 lidí, kteří si během celého odpoledne 
vychutnávali atmosféru prezentací dobrovolných záchranných sborů, zejména jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů z Dolního Žandova a z Lázní Kynžvartu za asistence 
Záchranné služby Royal Rangers, která poskytla zdravotní ošetření „naaranžovaných“ 
popáleninových zranění, ta zajišťoval Červený kříž Tachov.

Záchranná služba Royal Rangers kromě bohaté výstavy své techniky a lanových 
atrakcí (motorový člun, vozidla Jeep a Land Rover, dvou 4kolek) předvedla dvě ukázky 
vyproštění osoby z výšky za pomocí lanových technik a také na akci zajišťovala zdravot-
ní dozor. Své umění prezentovali i mladí karatisté z klubu SHOTOKAN RYU Cheb pod 
vedením Zdeňka Koloucha a škola Thaiského boxu Ravána Gym Mariánské Lázně pod 
vedením trenéra Jaroslava Švehly.

Jednotka S. G. T. S (airsoftová jednotka se sídlem v Chebu) ukázala zákrok proti 
nebezpečnému pachateli. Velký zájem u diváků vzbudil kynologický klub z Tachova, 
zejména vystoupení Antonína Duška a jeho psa. K vidění a vyzkoušení toho bylo mno-
ho, pro děti byly připraveny soutěže o malé ceny, skákací hrad se skluzavkou MetLIFE, 
airsoftová střelnice, lanové dráhy, jízda na čtyřkolkách, paintballová střelnice – Paint-
ballArena Cheb, stánek Policie České republiky a BESIP, výstava airsoftového vyba-
vení, vybavení a výzbroj Pohraniční stráže, který zabezpečoval Klub vojenské historie 
Brigáda Pohraniční stráže Hraničář.

Své výrobky také představily fi rmy BESTARMY.CZ (ponožky BATAC) a NUMA-
OPTICS /NUMA - brýle pro profesionály i volnočasové aktivity) – partneři akce. Me-
diální partner Mariánskolázeňské noviny. Všem partnerům a lidem, kteří se na akci 
podíleli, tímto děkujeme za výborně odvedenou práci a těšíme se na příští ročník. 
Fotografi e z akce k vidění na facebookovém profi lu TRAICONT.

Za TRAICONT z.s. zpracoval: Vladimír Koloc (redakčně kráceno)

Léčebné lázně 
Mariánské lázně a.s.

hledají do svého kolektivu 
nové spolupracovníky na pozici  

Požadujeme: 
•  vyučení, nebo osvědčení profesní 
   kvalifi kace v oboru
•  praxe výhodou
•  znalost mezinárodní kuchyně

Nabízíme:       
•  zajímavé a moderní 
   pracovní prostředí
•  možnost osobního růstu
•  širokou nabídku benefi tů   
•  dotované ubytování
•  nástup dle dohody

KONTAKT:
Jitka Ďurčová, personální oddělení  

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22

353 29 Mariánské Lázně
Tel. 354 661 702   

e-mail durcova@badmarienbad.cz

KUCHAŘ

Okolo Mariánských 
Lázní 

– mezinárodní silniční cyklistický 
závod Fitline cup - ŠUAC 

MEMORIÁL MIRKA RAJŠLA
Termín: 27 7. 2014 v 10.00 Závod se jede 
jako mistrovství ŠUAC 2014
Místo startu a prezentace: Mariánské 
Lázně-centrum, hotel Cristal Palace
Cíl: radnice Mariánských Lázní
Pořadatel: Cyklistický klub Sportblažek.
cz, občanské sdružení a město Mariánské 
Lázně
Startují: Oba pelotony nestartují společně 
ale 2 minuty po sobě
• Balík I – start v 10:00 16- 29 let A, 30 
- 39 let B, příchozí do 40 let bez licence 
ŠUAC
• Balík II – start v 10:02 40 - 49 let C, nad 
50 let D, nad 60 let E, ženy F, příchozí nad 
40 let bez licence ŠUAC
Trasa: start v centru Mariánských Láz-
ní za automobilem policie ČR, do Velké 
Hleďsebi - na Valy - dále na Lázně Kyn-
žvart, na Kladskou vrchol Bašus, sjezd na 
Kladskou - na Mnichov - na křižovatce 
doprava po Karlovarské silnici až do Ušo-
vic, směr centrum – a znovu celý okruh. 
Jedná se tedy o dva okruhy o celkové dél-
ce 79, nastoupáno [m] 1139 km ve stoupá-
ní 32 km (39%) km v klesání 42 km (51%)
Závod se jede za plného provozu, na start 
budou připuštěni cyklisté s přilbou a ko-
lem v dobrém technickém stavu.
Startovné: ŠUAC 170 Kč, příchozí 200 
Kč +100 Kč jako záloha na číslo
Přihlášky: na místě od 8,30 nebo předem 
na info@sportblazek.cz
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Memoriál zahájili pan starosta Zdeněk Král 
a prezident AC Antonín Šimánek

Trenéři s prezidentem. Zleva Zdeněk Dostál, Viktor Borsuk, Antonín Šimánek,  
Jungová a Klára Becková.

Falkensteiner
Grand Spa Hotel

Hledá do svého týmu nové 
spolupracovníky na pozice:

KUCHAŘ
vyučení v oboru, min. 2 roky praxe

RECEPČNÍ
Nj nutný, Rj, Aj vítán, 

znalost práce na PC

POKOJSKÁ
min. ½ roku praxe

13. plat je stabilně zakotven 
v pracovní smlouvě.

Finančně se podílíme na zvyšování 
kvalifi kace zaměstnanců.

Podrobné informace 
pouze při osobním jednání.

KONTAKT: 
Telefon 354 929 399, 775 580 855 

Grand Hotel Marienbad 
Betriebs s.r.o., Ruská 123, 
353 01 Mariánské Lázně

28. ročník memoriálu Hany Trejbalové 
a 5. ročník Jarise Alexy

Po několika týdnech dešťů nádherné počasí, krásné prostředí, jen vítr 
střečkoval a měnil neustále svůj směr a sílu. Přesně v 17.00 zahájil 
moderátor Jacek  Přibáň spolu s Ing. Antonínem Šimánkem a panem 
starostou Zdeňkem Králem tento atletický mítink, který bez problému 
pokračoval až do 19. hodiny. 

Zeptala jsem se ředitele zá-
vodu a prezidenta AC Mar. 
Lázně Ing. Antonína Šimán-
ka, jak je spokojen: „Když 
se podíváte kolem sebe, vidí-
te, jak nádherné počasí máme. 
A počasí tvoří 80% úspěchu závo-
dů. Máme tu také špičkové závod-
níky – výškaře Michala Kabelku 
ze Slovenska, závodníky z Prahy 
ze Sparty, medailisty z mistrovství 
Evropy, jsou tu i mistři republiky 
na 60 a 300m mezi mladými. Jsou 
to prostě dobře obsazené závody  
s dobrou návštěvností, výbornými 
výkony. Přijeli i hosté – bývalý 
státní trenér pan Fischer, dále ně-
kolikanásobný mistr Evropy v troj-
skoku pan Mičíkov, jsou to přátelé 
Jarise Alexy, účastníka 2 olympij-
ských her,  proto přijeli. Moderuje 
pan Jacek Přibáň, druhý muž české 
atletiky, místopředseda České at-
letické unie. Jsou tu i naše bývalé 
ligové atletky Jana Nováková, Jana 
Staňková, ty přijely, aby uctily pa-

mátku Hanky Trejbalové.“ – Zeptám se ještě na zdejší atletický klub, jehož jste pre-
zidentem: „My máme klub založený na práci s dětmi a mladými lidmi. Je tu přípravka, 
žáci, trénují je  Zdeněk Dostál, Stáňa Blovská, Jungová, dále je tu Víťa Borsuk, který 
to všechno vede, je to můj zástupce, ale dělá úplně všechno. Našimi členy jsou výborní 
závodníci – Monika Prebischová, David Špindler, 2. Na mistrovství republiky na 1 500 
m. Týmově pracujeme s mladými, aby věděli, že na světě nejsou jen počítače, a individu-
álně s výkonnými závodníky.“                                                                                    (dkp) 
Vítězové: Žáci běh 60m – 1. Adam  Študlar (Union Cheb)
 Žákyně – 1. Linda Čechová (AC Mar. Lázně)
 Muži 100m – 1.Marcel Kadlec (ASK Slavia Praha)
 Ženy 100m – 1. Markéta Petikovičová (SKP Union Cheb)
 Žáci 150m – 1. Adam Študlar (SKP Union Cheb)
 Žákyně 150m – 1. Aneta Tyralová (SKP Union Cheb), 
         2. Linda Čechová (AC Mar. Lázně)
 Muži 400m – 1. Jan Tesař (TJ Slavoj Stará Boleslav), 
      3. David Špindler (AC Mar. Lázně)
 Ženy 400m – 1. Martina Láská (SKP Union Cheb)
 Ženy 1 500m – 1. Lucie Šimečková (TJ Sokol SG Plzeň –Petřín)
 Muži – 3 000m – 1. Milan Kocourek (AK Kroměříž)
 Muži – skok vysoký – 1. Jaroslav Bába
 Ženy – skok daleký – 1. Barbora Kalátová

SE ŠKOLOU NA GOLF
Využila jsem ve středu dopoledne na golfu 
přítomnosti paní Marie Štilerové, členky 
Výkonného výboru České golfové federa-
ce a členky Správní rady Nadace Hanuše 
Goldscheidra pro český golf, která se při-
pojila k projektu Se školou na golf a pod-
poruje ho, abych se jí zeptala: Se školou 
na golf je tedy projekt České golfové fe-
derace. Jaký byl důvod k jeho realizaci? 
– „Golf má nálepku snobského sportu pro 
horních 10 tisíc a my bychom chtěli, aby 
na golfová hřiště přicházeli všichni lidé, 
aby se nestyděli, aby to zkusili, a proto 
začínáme u dětí, vlastně už u mateřských 
škol, kde dáváme takové vybavení pro je-
jich věk-plastové hole a tenisové míčky. 
větší děti už hrají s opravdovými holemi 
a míčky.“ – Je to tedy dlouhodobý pro-
jekt? – „Ano, pro letošní rok jsme vyčle-
nili 1,5 mil. korun na základní vybavení 
a další fi nanční prostředky dáváme klubům 
aby mohly zaplatit trenéry, učitele, tělo-
cvičny, dopravu a podobně. Věříme, že děti 
přivedou rodiče a prarodiče a ti se nakonec 
také zapojí. Vlastně už se to stalo.“    (dkp) 

FIŠÁK SI NA KRÁTKÉ TRATI 
DOBĚHL PRO STŘÍBRO

Ve východočeských Teplicích nad Metují se konal jeden z vrcholů le-
tošní orientační sezóny – Mistrovství České republiky na krátké trati. 

Na start se postavilo 1400 závodníků, včetně pěti členů z Mariánskolázeňského ori-
entačního klubu MLOK. Závodilo se ve dvou nepříliš rozsáhlých lesících v sousedství 
Teplických a Adršpašských skal. Už čtení parametrů naznačovalo, že to žádný úprk 
opravdu nebude. Tratě s cca 15-25 kontrolami měly po oba dny od tří do pěti kilometrů 
a překonávalo se na nich až třísetmetrové převýšení. 

Úvodní závod byl kvalifi kací na nedělní fi nále. Mistrovské kategorie od mladšího do-
rostu po muže a ženy (H a D21) měly několik skupin. Z každé se jen několik jednotlivců 
(6 – 8) probojovalo do fi nále A. V kategoriích veteránů postupovala jen ta lepší polovina, 
nejvýše však 25 borců. Na ostatní čekalo fi nále útěchy B, C nebo D. Do“áčka“ se pro-
bojovali Josef Milota v kategorii H55 a Jan Fišák (H70). Těsně pod čarou zůstali Luděk 
Bartoš (H45), Jan Sklenář (H70) a dorostenec Vojtěch Bartoš (H16).  

Díky Janu Fišákovi neodjeli „mloci“ 
s prázdnou. Lázeňský veterán využil, že se 
na trati seběhl s Vlachem z Ostravy. Díky 
vzájemné spolupráci si oba pomohli na stup-
ně vítězů. Vlach zvítězil, Fišák bral stříbro. 
S celkovou pátou příčkou nebyl nespokojen 
Josef Milota. Vojtěchu Bartošovi se nevy-
hnulo pár větších chyb a doběhl ve fi nále 
B osmý, což v součtu znamenalo 23. místo. 
Sedmý v „béčku“ (29. celkově) skončil Lu-
děk Bartoš. Sklenář kvůli zranění do fi nále 
nenastoupil.                               Josef Milota    

LÁZEŇŠTÍ BĚŽCI VYBĚHLI VE ZNOJMĚ 
TŘÍ UMÍSTĚNÍ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ 

Od roku 2008 nechyběli členové Mariánskolázeňského orientačního 
klubu MLOK na bedně při Mistrovství ČR v orientačním sprintu. Ten 
letošní se odehrál ve Znojmě a účastnilo se ho 900 závodníků. 

Většina tratí měla kolem dvou kilometrů. Největší problémy čekaly na běžce v la-
byrintu údolní zástavby mezi znojemským hradem a kostelem sv. Mikuláše. Zkušení 
lázeňští veteráni neodjeli ani tentokrát s prázdnou. Po třech druhých a stejném počtu 
třetích příček se Josef Milota (kategorie H55) dočkal prvního vítězství ve sprintu. Měl 
ale namále, na chodnících mezi vinicemi za hradbami města se totiž zamotal. Naštěstí jen 
na třicet sekund a ztrátu ještě stačil dohnat.Pětiminutová minela se nevyhnula Stanislavě 
Opavové (kat. D60). I přes to brala bronz. Soupeřky totiž chybovaly daleko víc. Další 
bronz přidal Jan Sklenář (kat. H75). Pěkná byla pátá příčka Marie Bartošové v kategorii 
D10C. Další lázeňští běžci – Luděk, Jana a Václav Bartošovi - obsadili místa ve druhé 
a třetí desítce výsledkové listiny. Dorostenec Vojtěch Bartoš, vítěz oblastního přeboru 
na této distanci v kategorii H16, si vybral nováčkovskou daň, když ve vysokém tempu 
vynechal jednu z kontrol.  Jako cenu – kromě diplomu – obdrželi dospělí závodníci po-
živatinu typickou pro tuto oblast. Okurky to ale nebyly.                                Josef Milota
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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 

DENNÍ MENU

(v době obědů je Newyork bar caffé nekuřácký)

Čtvrtek 10.7.
Polévka –  Gulášová  20

Plněné bramborové knedlíky uzeným, zelí, cibulka  85
Špagety s kuřecím masem, olivami,

 jarní cibulka  85
Pátek 11.7.

Polévka –  Drůbeží vývar s masem a zeleninou 20
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory  89

Zeleninový salát s kalamari, 
česneková omáčka, toast  85

Pondělí 14.7.
Polévka – Zeleninový vývar s drobením  20

1/4 pečené kachny, červené zelí, variace knedlíků  99
Zeleninové rizoto se sýrem, okurka  85

Úterý 15.7. 
Polévka – Kuřecí vývar s masem a nudlemi  20

Halušky se zelím a uzeným masem  89
Pikantní kuřecí křidélka na zeleninovém salátu, toast  89

Středa 16.7.
Polévka – Brokolicový krém  20

Kuře aĺa bažant, bramborový knedlík  89
Ovocné knedlíky s tvarohem  80

Čtvrtek 17.7.
Polévka –  Hovězí vývar s masem a zeleninou  20

Znojemská hovězí pečeně, rýže  95
Zeleninový salát s kuřecími nugetkami, toast  85 

Pátek 18.7.
Polévka – Zelňačka s uzeným masem  20

Čevabčiči s oblohou, brambory 89
Penne Arabiata, parmazán  85

Pondělí 21.7.
Polévka – Drůbeží vývar s masem a zeleninou 20

Hovězí tokáň, dušená rýže  89
Vaječná omeleta s hráškem a sýrem, brambory  80 

Úterý 22.7. 
Polévka –  Bramboračka  20

Smažený květák, brambory, tatarská omáčka  85
Domácí lívanečky s malinovým přelivem  80

Středa 23.7.
Polévka –  Uzená s kroupami  20

Kuřecí maso zapečené s brambory a smetanou  89
Zeleninový salát s uzeným lososem 85

Čtvrtek 24.7.
Polévka –  Frankfurtská  20

Pečené kuřecí stehno na rozmarýnu, 
šťouchaný brambor  89

Bramborové noky s brokolicí a šunkou,
smetanová omáčka  85

Pátek 25.7.
Polévka –  Hovězí vývar se zeleninou 20

Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík  89
Zeleninové lečo s klobásou, brambory  85

V TROPICKÉM VEDRU PŘIŠEL 
VHOD I ZAKALENÝ POTOK

U obce Fojtka na Liberecku se za účasti 1500 závodníků odehrálo 5. a 6. 
kolo B žebříčku Čechy v orientačním běhu.

Běhalo – nebo spíše chodilo – se ve značně kopcovitém terénu plném nejen menších 
kamenů ale i větších žulových bloků. Tak kamenitých lesů je u nás opravdu poskrovnu.  

V sobotu se běžela klasická trať. Jen v kategoriích s nejkratšími tratěmi se závodníci 
dostali pod deset minut na jeden vzdušný kilometr. Jestliže se normálně měří odstupy 
v desítkách sekund nebo několika minut, tak tentokrát dvacet či třicet minut ztráty na 
nejlepšího v pořadí mohlo znamenat vcelku solidní výsledek.V lese to za vysokých tep-
lot bylo téměř k nepřežití. O tom by mohl vyprávět ašský veterán Jindřich Kovář, jenž 
startoval v hlavní kategorii H21B. Jeho trať měla tyto parametry: 12,2 km, 560 metrů 
převýšení a 20 kontrol. Vítěz – nedávný reprezentant Horáček z Liberce - ji jako jediný 
z osmdesáti běžců zvládl těsně pod sto minut (99:21). Kovář strávil v lese dvojnásobek. 
Pranic mu nepomohly tři občerstvovačky. Ve chvílích naprostého vyčerpání nepohrdl 
kalným potůčkem nevábného vzezření a nejistého původu. 

V neděli na krátké trati to při o poznání menších parametrech už nebyla taková 
„soda“.  Ze třináctičlenné výpravy z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK se 
vedlo dvakrát bronzovému Liboru Černému v kategorii H35C. Třetí byl v neděli rovněž 
Jan Sklenář v kategorii H70. Den předtím doběhl devátý. Pouze v sobotu se dařilo Janu 
Fišákovi (4.) ve stejné kategorii. Za zmínku stojí i výborná deváté příčka Vojtěcha Bar-
toše v kategorii H16B a šesté místo jeho sestry Marie v kategorii D10. Oba výkony jsou 
z neděle.                                  Josef Milota

Děti z dětského domova vítá viceprezident RGCML pan Kiril Kozhukhov 
a paní Marie Štilerová.

Děti z dětského domova v Mariánských Lázních se na 
pozvání RGCML přijely na 1 den  seznámit s golfem 

„Jsme rádi, že jsme dnes na našem 
golfovém hřišti mohli přivítat děti 
z Dětského domova v Mariánských 
Lázních,“ řekl mi pan Kirill Kozhuk-
hov, viceprezident RGCML. „Royal 
Golf Klub Mariánské Lázně je jeden 

z nejstarších v České republice a byl založen v roce 1905 králem Anglie Edwardem VII. 
Prostřednictvím této události naše hřiště získalo název Royal, což je v kontinentální Ev-
ropě jedinečná výjimka. A dodnes všichni golfoví hráči světa touží přijít a hrát na tomto 
historickém hřišti. Pro děti je připraven zajímavý program. Začalo se prohlídkou histo-
rického hřiště, pak se uskutečnil trénink na akademii, následuje oběd a hra.“ – Proč jste 
pozvali právě děti z dětského domova? – „Golf je hra gentlemanů. Je to starobylá hra, 
která má své vlastní tradice a pravidla. Pomáhat lidem, kteří z nějakého důvodu nejsou 
schopni za něco zaplatit, nebo nemají  momentálně v životě nejlepší časy – to je také sta-
rá tradice. Takže jsme byli moc šťastní, že jsme našli sponzora, českou společnost Lotus 
Development s.r.o., která se rozhodla spolu s RGCML uspořádat na konci školního roku 
pro děti z dětského domova tento výlet s golfem. A tím se připojujeme k projektu České 
Golfové Federace SE ŠKOLOU NA GOLF.“ – To je opravdu záslužná akce. - Golf je 
sport, který může hrát každý. Co by mohlo být lepší pro mladý rostoucí organismus, než 
chodit po hřišti, dívat se na neobvykle krásnou přírodou 4 až 5 hodin denně? Golf  také 
rozvíjí schopnost komunikovat s lidmi. Proto je našim cílem  přilákat na golf co nejvíce 
mladých lidí. Nemusíte být Tiger Woods, ale získáte zdraví a nové dovednosti. – Koná 
se tato akce poprvé? – „Ano, poprvé, ale doufáme, že jsme položili základy k tradici.“

Běh byl náročný.

1. ročník běhu
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK

V neděli 22. června se v okolí roz-
hledny Hamelika v Mariánských Lázních 
uskutečnil první ročník závodu v běhu 
do vrchu nazvaný Hamelika třikrát jinak. 
Tento běh byl pátým a zároveň posledním 
závodem seriálu Rozhledny v pohybu - se 
ZPMVČR na rozhledny. Závody zařazené 
do tohoto seriálu jsou unikátní kombina-
cí krátkého běhu do vrchu s hromadným 
startem, terénního výběhu prudkého sva-
hu s intervalovým startem a intervalové-
ho výběhu schodů rozhledny. Na start 
hlavního závodu se postavilo celkem 15 
závodníků, schody rozhledny vyběhlo též 
10 dětí. 

Celkovým vítězem se stal Vladislav 
Razým ze Sport Clubu Plzeň v čase 8 min. 
a 12 s. Druhý, 20 s. za vítězem, skončil 
Robert Čepek z PSK Olymp Praha a tře-
tí, v čase 9:08 doběhl Martin Ludrovský 
(Koh-I-Noor Machinery). Vladislav Ra-
zým tak získal po Chlumu a Krkavci třetí 
vítězství v řadě v seriálu. V závodě žen 
zvítězila Kateřina Beroušková z LK Tat-
ran Chodov v čase 10:13 před Barborou 
Šturmovou (10:53) a Soňou Müllerovou 
(TJ Baník Stříbro - 11:32). Závod okoře-
nil svoji účastí bývalý český reprezentant 
a místní rodák Zdeněk Dúbravčík, který 
absolvoval závod opět po 6 letech. Dětské 
kategorie vyhráli: Martin Čepek, Vero-
nika Gracová, Tadeáš Cimický, Viktorie 
Dobešová, Tereza Bledá a Sam Cimic-
ký. K hezkému prožití sportovního dne 
přispěl i zajímavý doprovodný program 
v areálu Snowhill pod sjezdovkou. 

Zde se uskutečnilo i slavnostní vyhlá-
šení celkového pořadí seriálu Rozhledny 
v pohybu. Dětské kategorie vyhráli Mar-
tin Čepek, Dominika Poláková, Tadeáš 
Cimický, Lucie Kašparová, Ladislav 
Čepička, Magdalena Hrdličková, Štěpán 
Hrdlička a Sam Cimický. Mezi muži zví-
tězil Robert Čepek (PSK Olymp Praha) 
s 84 body, před Petrem Soukupem (Ko-
vohutě Příbram) s 65 body, Vladislavem 
Razýmem ze Sport Clubu Plzeň (60 b.), 
Matějem Konvalinou z Mostu (47 b.) a Mi-
chalem Štefcem z Velké Hleďsebe (29 b.). 
Nejlepší ženou byla Kateřina Beroušková 
z LK Tatran Chodov, která získala 54 bodů. 
Druhá skončila Barbora Šturmová z Plzně 
(42 b.), třetí Ivana Sekyrová z AK Sokolov 
(40 b.), čtvrtá Světlana Ambrožová (Sport 
klub Chodová Planá) se 31 body a pátá 
Teodora Svejkovská se 26 body. 



KOUPĚ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím staré pohledy M.L., kde je za-
chycena tramvaj. Zároveň koupím vše o 
pivovarech města Teplá a kláštera Teplá. 
Tel.: 724516145.
• Koupím garáž u Dopr. podniku v Úšovi-
cích. Tel.: 606563908
PRODEJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám menší křišťálový lustr. Cena 
3 000,-Kč. Tel.:722809794.
• Prodávám stav. pozemek v ML-Stará 
Voda 3000 m2, včetně všech inženýrských 
sítí. 375,-Kč/m2. Informace 777 551 717.
• Prodám garáž 17m2, Dřevěná ulice, 
cena 160 000,-Kč. Tel.: 732443081.
• Prodám litinový kotel Viadrus 24 KW 
+ lit.články. Bojler 160l, půl roku starý. 
Cirkulárku. Vše levně. Tel.: 354625459.

• Prodám kočárek Dakota Camarelo, 
dvojkombinace, koupen 02/13, odlehče-
ná konstrukce, modrá barva, super stav. 6 
300, -Kč Tel..777120549.
• Prodám zahrádku na vlastním pozemku, 
320m2, v zahrádkářské kolonii v Úšovi-
cích. Chata, kolna, skleník, bazén, foto-
voltaika 220 v. Tel..736642617.
• Německý ovčák – čistokrevná štěňata typ 
rex nabízím k prodeji. Tel.: 608979961.
• Prodám RD, podsklepený kompl., za-
teplený, 3 + 1 + WC, koupelna, topení na 
tuhá paliva, kotel na plyn, krásná krajina, 
7km od Mar. Lázní. Tel..605285484.
• Prodám díly na vláčky na dřevěnou ma-
šinku, prodám mašinku Tomáš, prodám 
velkou lokomotivu s vagóny na baterie. 
Vše levně. Tel.:721139267.
• Prodám rodinný domek s malou hos-
půdkou, v patře dodělat byt 2 + 1, možnost 
i jiného využití. Rychlé jednání – sleva 
160 000,-Kč. Tel.: 604942855.
• Prodám dvougenerační RD v obci Vel-
ká Hleďsebe. Po kompl. rekonstrukci. 
Garáž, bazén, sauna atd. Info 602429764.
• Prodám pro modeláře letadel vysí-
lačku + letadla + balzu – vše levně. 
Tel.:721139267.

• Prodám luxusní dámskou kabelku (bí-
lou) 1 500 + ND na Š 100 levý přední 
blatník + prahy. Cena dohodou. Vše nové. 
Tel.: 737511279.
• Prodám dva hnědé kožichy z králíka. 
Tel.: 728535864.
• Prodám zahradu 393m2, osobní vlast-
nictví, osada Bažantnice – chata, fóliov-
ník. Cena 40 000,-Kč. Tel.: 724081950
• Prodám stolky ,pod počítač. Cena 200,- 
a 400,-Kč. Tel.:606337520.
• Prodej 1 + 1 v Úšovicích, slunný byt, 
výtah, cena 590 tis. Kč. Tel.: 602476876.

POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Hledáme zdravotní sestru s kvalifi kací 
pro všeobecnou interní ambulanci. Kva-
lifi kační předpoklady – přiměřená praxe, 
znalost práce na PC. Zájemci posílejte 
krátký životopis na e-mail: info@vdo-
group.cz 
• Bližší informace  na tel.čísle : 602 731 
228, nebo email : malla@a2000.cz.
• Finanční úřad pro KK, Územní pracovi-
ště v M.L. hledá vhodného pracovníka na 
pozici referent/ka kontrolního odd. na ob-
last daně z přid. hodnoty od 1. srpna 2014.  
Požadujeme: VŠ/SŠ vzdělání, praxe v 
oblasti účetnictví. Přihlášky do výb. řízení 
včetně strukturovaného život. Zasílejte do 
17. 6. 2014 mailem na adresu: Miloslava.
Sourkova@fs.mfcr.cz nebo na adresu FÚ 
pro Karlovarský kraj, Úzp v M.L., Hlavní 
661/140, 353 01 Mar. Lázně.
• Hledáme paní/studentku na hlídání 6le-
tého kluka. Mob.: 731656267.
• Firma Fidelio přijme brigádní-
ky na roznos letáků na kulturní akce. 
Tel.:777053177, 607889474, 606267032, 
607521523.

• Firma Autospektrum 2000 s.r.o. ,Ma-
riánské Lázně přijme účetní na zkrácený 
úvazek.  

NABÍDKA ••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Pronajmu nový byt 2 + 1 v Úšovicích, 
částečně zařízený – kuchyňská linka, spo-
třebiče, balkón. Nájem + energie 10 000,-
Kč + kauce. Tel.: 606650089.
• Pronajmu 1 + 1 na Voře, 37m2, zrekon-
struovaný a zařízený, nájem 6 000,-Kč + 
energie + vratná kauce. Tel.: 604718332.

• Pronajmu garáž v Úšovicích mezi Do-
pravním podnikem a poliklinikou. Tel.: 
603251435.
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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 nemovitostí (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

• Pronajmu plně zařízený pokoj pro 1 
osobu v RD v Hamrníkách. Vlastní kou-
pelna a WC + kuchyň, TV + internet. 
Blízko MHD. Pouze dlouhodobě. Nájem-
né měsíc předem bez kauce. Cena včet-
ně všech energií 5 000,-/měs. Kontakt|: 
608968273. 
• Pronajmu 1 + 1 I. kat v Úšovicích, neza-
řízený, jen linka a sporák, 2. P. – bezbari-
érový s výtahem. Vedle poliklinika, lékár-
na, pošta, obchody, trolejbus, parkování. 
Cena 5 500 + energie a služby, kauce. 
Tel.: 603251435.
• Pronajmu garáž v Kollárově ulici, 
1 000,-/měs. Tel.: 602476876. 

• Chcete začít znovu s čistým štítem? 
My Vám k tomu pomůžeme. Jeden tele-
fon, jedna schůzka. Zavolejte 792525990, 
607161626.
• Dám za odvoz větší množství zavařo-
vacích sklenic s víčky Twist. Převážně 
720ml. Tel.:722516612 (mezi 17. – 18. 
hodinou).
• Za odvoz daruji časopisy Žena a život od 
února 2013. Tel.: 731656267.
• Pronajmu pěkný byt 2+1, 75m2, příze-
mí, na Hlavní třídě  Mar. Lázních. Nájem 
7.000,- náklady cca 3.500,-Kč. zn. tel. 
737264264.
• Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 
2 + 1 v Úšovicích, částečně zařízený – 
kuchyňská linka, spotřebiče, nájem 7 
000,-Kč + energie (cca 2 000,-Kč). Tel.: 
608516302.
• Německý ovčák – štěňátka k prodeji, 
typ Rex – oba rodiče k vidění u nás. Tel.: 
608979961.
OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Zdenek z Drmoulu 35 let hledá do 50 
let partnerku. Mám prázdný nový dům, 
děti vítány. Zn. Pracovitý abstinent. Tel.: 
775627781.
• Solidní muž hledá kohokoliv na hraní 
rekreačního tenisu. Dvorec platím, raketu 
případně zapůjčím. Tel.: 608879034.

• Prodám pěknou zahrádku s chatkou v 
osadě Bažantnice. Tel. 777873971.

• Prodám málo používanou rozkládací 
čalouněnou sedací soupravu s 2 křesy 
a 2 taburetkami – barva zelená. Cena 
1 500,-Kč nebo dle dohody. Tel.: 608 
879 034.

• Nabízíme rekvalifi kační kurzy: masér, 
saunér,  pedikúra, manikúra a nehtová 
modeláž. Akreditováno MŠMT ČR, 
MAV0 s. r. o, individuální výuka! Dále 
učíme masáže - lymfatická, refl exní 
terapie nohou, obličeje, horkými lávo-
vými kameny, sedativní, aromaterapie, 
shiatsu, baňkování, odbourávání celuli-
tidy, odblokování, měkká reponace celé 
páteře a další  www.vip-relax.cz, www.
mavo.eu  Tel: 602478448, 604238911.

• Pracovní nabídky v německém Ba-
vorsku ve ve všech oborech. Velmi 
dobré platební ohodnocení. Odpovída-
jící znalosti NJ k požadované profesi 
jsou podmínkou.
Aktuálně: Volná pracovní místa: Po-
mocná síla do produkce, Zámečníci, 
Elektrikáři, Malíři, Lakýrníci a Řidiči 
náklaďáku v rozmezí max. 1 hodiny 
jízdy od M.L.. Plat od 11 €uro/hodinu.
Kontakt: Firma Management Plus 
Tel.: +49 177 677 11 90, 
mluvíme česky!

• Přijmeme účetní/ho do trvalého 
pracovního poměru na plný úvazek. 
Nástup od 15.7.2014.Požadujeme 
úplné střední odborné vzdělání a 
praxi minimálně 3 roky. Kontakt: p. 
Keilová (vedoucí kanceláře), tel. 354 
602 647.

• Prodám 3 + 1 s balkonem, M.L. – 
Úšovice, s výtahem, 70m2, nové jádro, 
plastová okna, Cena 980 000. RK nevo-
lat. Tel.: 720296906

• Nabízím výuku anglického jazyka 
pro začátečníky. Cena dohodou- Tel. 
728279420.

WESTERNOVÉ ZÁVODY
21. června se konaly v areálu na Krakonoši westernové závody O po-
hár starosty města, které pořádal Western riding club – západ. 
Byl to 3. ročník a zúčastnilo se ho  23 koní a jezdců. Celkem bylo 60 startů v růz-
ných disciplínách: SHOWMASHIP, TRAIL S VODIČEM PRO DĚTI DO DESETI -
LET,  WESTERN PLEASURE,  WESTERN HORSEMANSHIP, TRAIL, POLE BEN-
DING, BAREL RACE. 
Výsledky mládeže: 1. Roman Kořán na koni Mahal, 2. Laura Skljarenková na koni 
Pretty Lady Star, na 3. – 4. místě skončily Michaela Nová na koni Rockys Less Dee 
a Anežka Procházková na koni Avalanche Savanah.
Výsledky open: 1. Zuzana Řežábková na koni Love Lasky Dee, 2. Štěpán Musil na koni 
Funny, 3. David Vogel na koni Ringo.
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Řešení 5. kola

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN     
Lázně Jeseník - prameny. V lázních a jejich okolí vyvěrá více než 70 pramenů. Vděč-
ní pacienti u nich … (1. tajenka) pomníky, a tak vznikl pozoruhodný soubor plastik. 
K upravení Jitřního (též Českého ) pramene například dali podnět hrabě Nostic s manžel-
kou a dcerou, hrabě Thun-Hohenstein a moravská hrabata Mirovští. Zajímavý je Šárčin 
pramen, původně nazývaný Damen Quelle, postavený v roce 1846. Priessnitz tu měl 
jednu z přírodních sprch, určenou ženám – prý se sem chodilo … (2. tajenka).

VODOROVNĚ: A. Ženské jméno; sídlo v okrese Kolín; druhá tráva. - B. 1. TAJEN-
KA. - C. Název nosovky; druh pásovce; přípisek; placený potlesk. - D. Ruský šlechtic; 
tvrdý bonbon; biceps; polní plošná míra. – E. Spadané listí; sodovka; opotřebení třením; 
bezúhonnosti. - F. Hádanka; obytná předsíň; zachycovat písmem; svatebčan. - G. SPZ 
našich letadel; rostlina podobná trávě; jednotka délky v Rusku; záclona. -  H. Dravé; 
mořská ryba; útok; SPZ Olomouce. -  I. 2. TAJENKA. - J.  Hadr; stát v USA; zloděj.
SVISLE:  1. Spojka souřadící; zlomek díla. - 2. Přadná bylina; protiklad; větřík. - 3. Po-
vzdech; citoslovce; metropole Ázerbajdžánu. - 4. Náhlá myšlenka; elektronka. - 5. Vyhy-
nulý kočovník; rýžové víno; poněvadž. - 6. Bublání horké vody; rolety; stěny. - 7. Název 
římské padesátky; bezbarvá kapalina; přehoz. - 8. Listnatý stromek; naše město. - 9. 
Egyptský posvátný pták; město na Teplicku; Olympijské hry (zkratka). - 10. Povinnost; 
země; fi lipínská sopka. - 11. Předložka; část rostliny; soutok. - 12. Stará  stříbrná mince; 
dostatečná známka. - 13. Směnečný ručitel; hřebík; asi. - 14. Tlumok; perské ztělesnění 
ohně; symetrála. - 15. Název staršího počítače; jídelní nádoba.
Nápověda: Apo, atar, hivac, pret
Řešení křížovky i sudoku 6. kola posílejte do 5.srpna 2014 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně 
nebo e-mailem na adresu  V.Kucavova@seznam.cz 
Červnové tajenky: … procházky po okolí , … na malém prostoru, … metoda vodoléčby, 
… provozovat lázně, … tři bratři umřeli, …jak zraněný srnec                                     VK 
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7. ROČNÍK „O KRÁLE SUDOKU“ - 7. soutěžní kolo  
Vyplňte tabulku čísly 1 - 9   tak, aby v každém řádku, sloupci a ohraničeném čtverci 
3x3 bylo každé z nich právě jednou. Po stranách sudoku B jsou uvedeny součty čísel ve 
čtverečcích v uvedeném směru.      
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