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Vážení přátelé, 

v roce 1975 setkáváme se již třetí rok na méně či více 
čitelných stránkách „Hameliky“ se stále stejným cílem –  
informovat se vzájemně o historických i přírodních zají- 
mavostech našeho města a jeho krásného okolí. V tomto roce 
chystáme se psát více o době historicky nedávné – před 30  
lety, o událostech konce druhé světové války. V současnosti 
v plzeňské „Pravdě“ vychází seriál „Komu patří Plzeň“, kte- 
rý vysvětluje velmi názorně politické pozadí událostí kon- 
ce války, události roku 1945 v tomto kraji. Na obecném  
historickém pozadí můžeme pak konkretizovat situaci konce  
války na Mariánskolázeňsku. 

Vítáme mezi sebou několik nových členů kroužku, jejichž 
zájem o naši práci těší. Především těm několik informací  
úvodem. 

JAK VYCHÁZÍ VLASTIVĚDNÉ MATERIÁLY? 

Vlastivědné materiály „Hamelika“ vydáváme v omezeném  
počtu pouze pro členy vlastivědného kroužku odborářského  
zařízení Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vycházející 
jako občasník, vždy po určité době, kdy se nastřádají nové  
zprávy a připraví k rozmnožení. V roce 1973 to bylo 20 čí- 
sel, v roce 1974 18 čísel (včetně mimořádného), letos jsme 
plánovali 15 čísel. Usilujeme, dosud marně, o kvalitnější  
formu tisku a lepší úpravu. Materiály jsou bezplatné, pod- 
mínkou odběru je členství v kroužku. Náklady na papír a tisk  
jsou hrazeny z členských příspěvků a z prostředků KZ. Články  
ani práce v kroužku nejsou honorovány, protože jde o zájmovou 
činnost odborářského zařízení. 

PROČ „HAMELIKA“? 

Hlásíme se k české a slovanské tradici tohoto kraje,  
proto jsme zvolili nejstarší název ve městě z doby původního  
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českého ještě osídlení. Hamelika (ze spisovného „Homolka“)  
je nářeční výraz vrchu, na kterém se nachází kavárna Pano- 
rama, Krakonoš. Tento název přežil jako pomístní název vrchu  
až do 20. století a je zachycen už na nejstarší existující  
mapě tohoto území z roku 1668, která je přepisem ztracené  
hornické mapy ze 16. století, uložené kdysi ve Slavkově.  
Němci název převzali, nejprve jako „Hamelika“, pak „Hame- 
likaberg“; Felbinger ve své mariánskolázeňské kronice  
(1786-1855) psával „Hammelicker Berg“. Teprve na zlomku  
století se objevují německé názvy vrchu „Hohendörfer Höhe“  
resp. „Kaiser Höhe“ pro místo kolem rozhledny nad Panoramou. 
Podle vrchu se nazýval i potok „Hamelika Bach“, tekoucí smě- 
rem od Golfu roklí k lázním, a také dva minerální prameny,  
navrtané již ve 20. stol. nesou názvy „Hamelika I.“ A „Ha- 
melika II.“. Místní čeští vlastenci za 1. republiky nazýva- 
li vrch „Homolka“ stejně jako prof. Gotthard po válce. 

Ale název vrchu nezůstal jen místního významu. Rozběhl  
se do světa nejen s mariánskolázeňskými evropskými i exo- 
tickými hostmi a s jejich vzpomínkami na mariánské Lázně,  
ale i jinak. 

HAMELICIT 

Vrch Hamelika se stal slavným díky neobvyklému nerostu, 
který se zde nacházel a nachází a který byl pojmenován jmé- 
nem h a m e l i c i t . Prof. Gotthard jej popisuje jako  
minerál ze žilného dioritu svérázného minerálního složení. 
Stejně jako v případě chebského egeranu, název mu byl dán  
prý Goethem. A tak v geologickém světě se objevuje Hamelika 
prostřednictvím tohoto minerálu. 

V souvislosti s přežitím pomístního názvu Hamelika jen  
připomeňme jméno dr. Adalberta Danzera. Bylo štěstím, že prvou  
historii Mar. Lázní sepsal právě dr. Danzer, velký „čechofil“,  
který svými publikacemi prosadil původní názvy tak, že nebyly 
nahrazeny novými, německými. Danzer psal zásadně o vrchu,  
jako o „Hamelice“, pozdější Forelle Bach byl pro něj ještě  
„Hamelika Bach“ a místo později prosazovaného názvu rokle nad  
lázněmi „Waldschlucht“ (údolí, kde vedou karlovarské silnice,  
Nová a Stará) psal ještě „Hamelikathal“. 

ČLÁNKY A ZPRÁVY DO HAMELIKY 

Veškeré příspěvky do Hameliky přijímáme jednak prostřed- 
nictvím vedení Klubu zdravotníků (s. Chábera 3016 tel.), jed- 
nak prostřednictvím vedení kroužku (ing. Švandrlík 2057 tel.)  
a rádi přijímáme i ústní zprávu, event. přání, dotaz, připomín- 
ku. V loňském roce bylo již 14 přispivatelů; doufáme, že i  
letos nám zachovají přízeň a že k nim přibudou další. 

Závěrem si popřejme vzájemně hodně štěstí, chuti, elánu a 
zvídavosti ve vlastivědné práci a v objevování nových krás  
našeho společného domova. 

  -rš- 
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„POVĚST o HRADU ÚŠOVICE“ 
Víte, jak slavnou historii mají  

staré Úšovice? Vždyť ještě před  
založením staroslavného tepelského  
kláštera Hroznatou, tedy před rokem  
1197, stával v Úšovicích rytířský  
hrádek, zvaný Úšvice (Ušwice,Usche- 
wice). Jeho valy nalézal Franz Kle- 
ment ještě před 100 lety na jižní  
straně Úšovice v blízkosti dvorů  
čp. 37 a 38. Pod tímto hradem leželo 
prý 26 chalup jako malé podhradí,  
které byly osídleny nevolníky ta- 
mějšího rytíře. Ten však nebyl ma- 
jitelem, ale držel hrádek jako léno 
jednoho českého rodu, ze kterého 
pocházel také Sezima, mocný vládce  
tohoto kraje. 

Sezima, jak víme, byl otcem Hroznaty. Území, kterému vládl,  
zahrnovalo nejen Hroznatovy statky, které daroval klášteru  
(viz 1. ročník Hameliky), tj. Tepelsko, Krukanicko, Chotětov- 
sko, statky na Litoměřicku, Rakovnicku atd., ale také prý  
Chodovoplánsko, Plánsko, Bezdružicko, část Toužimska, Bečov- 
ska a Kynžvartsko. Vládl tedy i zdejším Chodům při hranici,  
tepelským i plánským Chodům, o nichž však stále ještě chybí  
písemných zpráv. 

Podle tepelských análů obýval kolem roku 1190 hrad  
Úšvice Bohuslav ze Švamberka a držel toto rytířské zboží jako  
leník vladyky Sezimy. Poslyšte nyní pověst, která se váže  
k jeho době: 

Za onoho času, kdy v německé říši vládl Jindřich VI.,  
syn Friedricha Barbarossy (1190-1197), chystala se křižácká 
výprava do Itálie, které se musel zúčastnit i český panovník,  
kníže Konrád Otto se svým panstvem. Každý pán musel postavit  
určitý počet jezdců. Také rytíř Bohuslav na hradě Úšvice po- 
stavil 14 jezdců, kteří se pod vedením jeho syna Jindřicha ze  
Švamberka připojili k českému vojsku. 

Český panovník Konrád Otto však na výpravě zemřel 9. září  
1191 při obléhání Neapole, když ve vojsku vypukl mor. 

Jindřich ze Švamberka se vrátil po nějakém čase zdráv  
a v doprovodu krásné dívky, kterou poznal v Majlandu (Miláně)  
a o které rozhodl, že bude jeho budoucí manželkou. Svatba se  
měla konat na rodném hradě Úšovice. Na svatbu bylo sezváno a  
přijelo mnoho pánu a rytířů z okolí. Svatební zábava probí- 
hala zprvu nerušeně a shromážděné panstvo se oddávalo rado- 
vánkám. Pilo se a jedlo, když tu náhle uprostřed noci se ozvalo  
hrůzostrašné volání: “Oheň!“ – “Oheň!“ – “Hoří!“. 

  



- 4 - 

Všichni se vrhli ke vchodu, aby zachránili své životy,  
ale to už byla horní část hradu, vystavěná jenom ze dřeva,  
v jasných plamenech. Všechny pokusy zachránit hrad zůstaly  
marné. Oheň se znovu a znovu rozbíhal na všechny strany a  
v několika hodinách proměnil přívětivý hrad ve spáleniště  
a stavbu v ruinu. 

Veškeré pátrání po tom, jak oheň vznikl, bylo bezvýsledné. 
Byla tu však domněnka, že někdo požár založil. Nakonec padlo  
podezření na dceru jednoho nevolníka, které bylo mladým rytí- 
řem učiněno příkoří a která se na něho hněvala. 

Pán hradu Bohuslav vydal rozkaz dívku ihned předvést.  
Ale nebylo možno ji nalézt, což jenom zvyšovalo podezření.  
Byli vysláni zvědové do okolí, aby pátrali po zmizelé. Na- 
lezli ji druhého dne na hřbitově v Pístově, kde plakala a naří- 
kala na hrobě své matky. Byla dovlečena před Bohuslava, který  
ji vyslýchal. Přestože přísahala, že je nevinná, že požár ne- 
založila, byla Bohuslavem označena jako palička a odsouzena 
k smrti. Nedaleko nad spáleništěm na jednom vršku byla vyko- 
pána jáma, do té byla vržena, její tělo probodnuto kůlem a za  
živa pak zakopána. 

Pověst dále vypráví, že onen kůl, kterým bylo nešťastné 
děvče na dně jámy probodnuto, zapustil zde kořeny a vyrostl 
v mohutný a stále zelený strom. Tento zjev byl považován za 
zázrak a brzy na to začala být tomuto stromu a celému místu,  
na kterém stál, vzdávána zvláštní úcta. Mnohá dívka putovala 
k tomuto místu, aby zde vyprosila u zakopané svaté mučednice  
přímluvu a ochranu v různých záležitostech. 

V tomto viděla pozdější katolická vrchnost poblouznění  
a čáry, a aby těmto učinila přítrž, nechala strom nakonec od- 
stranit. Aby byl pokoj od venkovanů, kteří nadále věřili v ča- 
rovnou moc místa a nespravedlivě umučenou uctívali, svolila 
k postavení kamenného kříže, který tu pak stával až do 2. svě- 
tové války na tehdejší cestě do Stanovic a jehož kamenný pod- 
stavec nacházíme ještě dnes mezi dvěma mohutnými stromy u 
rozcestí pod úšovickou farou. Zdejší venkovský lid nazýval  
místo „Martersäule“ (Mučící sloup) či „Marterl“ (Muka). 

Sezimův syn Hroznata převedl hrad s podhradím pod svou  
přímou správu a zrušil léno. Ale spálený úšovický hrad už  
nebyl po požáru obnoven, přetrvalo jenom osídlení. 

Později tepelský opat Petr (1324 – 1339) založil novou ves- 
nici v hraničním lese – Kaplice. Hraniční les se táhl tehdy  
„od Bavor až k Úšovicům“ (Klement). Když se doslechl král  
Jan Lucemburský o mýcení hraničního lesa, kázal zrušit ves- 
nici Kaplice, zakázal další mýcení, aby se les příliš nepro- 
světlil, protože sloužil k ochraně hranic. Avšak to již bylo  
v době připojení Chebska k českému státu (r. 1322) a ochrana 
hranice na tomto místě nebyla už nadále tak aktuální. Proto  
král na prosbu opata listinou z 1. září 1341 povolil alespoň  
to, že obyvatelé sice sídlili propříště jen v Úšovicích, ale  
mohli používat gruntů obou obcí. Staré Úšovice ležely asi  
v místech pod dnešním kostelem, snad kolem pramene Antoníček,  
a Kaplice ležely směrem k Palackého ulici.  
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Ke staré pověsti zbývá dodat, že nebyla čistě výmyslem  
lidí, ale má pravdivé jádro. Nakolik je pravdivé, to by po- 
tvrdily nebo vyvrátily archeologické sondy v místech domně- 
lého hradu. Pravdivá může být pověst i v místech krutého  
soudu nad nevinnou. Ztěží však si dělat naději, že by se moh- 
ly nalézt v zemi nějaké pozůstatky kostí. 

Založila požár či ne? Mnohem větší zájem na zničení  
hradu mohl mít některý ze sousedních pánů. Mohl založit po- 
žár sám nebo pomocí svého sluhy. Pravidla boje o území byla  
tvrdá a nelítostná. Zrada přátelství nebyla ani mezi rytíři  
vyloučena. Leckterý sousední rytíř mohl mít užitek z toho, že  
mladý Jindřich, ostřílený již bojovník z křižácké výpravy,  
odtáhl z této krajiny. 

Jsou to ovšem dohady, domněnky, hypotézy, které však nede- 
klarují hodnotu pověsti samé, ale respektují její vysvětlitel- 
nou část. -rš- 

L i t e r a t u r a : 

GNIRS Anton „Topographie der historischen und kunstgeschicht- 
lichen Denknale in den Bezirken Tepl und Marienbad“ Augsburg  
1932. – KLEMENT Franz „Der politische Bezirk Tepl“ Tachau  
1882. – NEUSTUPNÝ Vojtěch „Z historie Úšovic“ Kulturní pře- 
hled Mar. Lázně 1971 (2). 
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Proč „Úšovice“? 
Slovo „Úšovice“ neznamenalo ves ušatých lidí a nemělo  

vůbec nic společného s ušima. Vzniklo od slova už = had,  
ze kterého zbyla dnes jen „užovka“. Užovice byla řeka, u kte- 
ré bývalo mnoho hadů. Slovanské řeky nesly jména jako „Ušava“  
(u Tachova, ale také v Lotyšsku), „Úšovici“ a „Ušinci“ (v Bul- 
harsku), „Úšovce“ (srbochorvat.). 

Nejstarší název potoka, tekoucího Mar. Lázněmi byl skuteč- 
ně „Uža“ = Auscha, resp. „Uže“. Potok se německy také vždycky  
jmenoval Auschabach a nikoliv „Auschowitzer Bach“, jak by bylo  
obvyklé. Soudí se proto, že jméno obce Úšovice pochází od jmé- 
na protékajícího potoka. 

Podle Profous „Místní jména v Čechách“ -rš- 

mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw 

Požáry ve starých Úšovicích 
Stará pověst vyprávěla o požáru úšovického hradu. Toto 

neštěstí v minulosti zužovalo Úšovice, stejně ovšem jako jiná  
sídla. Bylo tomu za husitských válek, ze kterých zbyla Úšo- 
vicím revoluční tradice: od roku 1421 byly Úšovice husitské  
a na straně protikatolické zůstaly až do r. 1585, kdy tepelský  
opat Mathias Göhl donutil rebele nevybíravým způsobem při- 
jmout znovu katolictví. Hrůzné tradice požárů se vrátily do 
Úšovic po 750 letech od požáru hradu: 1.7.1878, pak 27.7.1879, 
24.5.1880 a 14.7.1880 docházelo k malým či velkým požárům.  
Byla to náhoda nebo promyšlené žhářství? ČTĚTE V LETOŠNÍ 
HAMELICE! -rš- 
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(z galerie slavných mariánskolázeňských starostů – Dr. August Herzig.) 

V příštím roce tomu bude už 75 let od doby, kdy zemřel Dr. August  

H e r z i g, který byl po Václavu Skalníkovi nesporně nejslavnějším ma- 

riánskolázeňským starostou. V jeho osudech bylo mnoho podobností s osudy  

Karla Reitenbergera. Oba zasvětili svůj život rozkvětu Mariánských Lázní,  

oba zůstali nepochopeni svými současníky a okolím. Oba věřili ve šťastnou 

hvězdu Mariánských Lázní a oběma postavilo vděčné potomstvo po jejich  

smrti velké, nadživotních velikostí, pomníky. Herzigův pomník, prý neoby- 

čejně vydařilý co do věrnosti jeho tváře a postavy, stál v místech „U  

hodin“, v parku před zotavovnou Zápotocký. Jednoduchý nápis zněl:  

„Dr. August Herzig, Bürgermeister von Marienbad 1873–1880, 1892–1899“.  

Sochu vytvořil sochař Edmund Klotz ve Vídni 1913 a rovněž ve Vídni lil  

A.J.Selzer. Její osudy sledujeme do 2. světové války, ve které byla asi  

stižena týmž osudem jako Goethova bronzová socha a rozlita. 

August Herzig se narodil 20. března 1839 jako syn Dr. Leopolda Herziga,  

(1807 – 1880), který byl zde praktikující lékař. Dědem Augusta Herziga byl  

nám z historie dobře známý Dr. Fidelis S c h o u. Scheu převzal po Nehro- 

vi úřad lázeňského lékaře a klášterního ordinária. Scheu provázel Goetha  

do Teplé. Zemřel poměrně záhy ve 49 letech (8.7.1830). Patřil mu dům  

„U zeleného kříže“ (dnes „Split“ vedle „Kavkazu“ na Gottwaldově náměstí).  

Jeho dcera Augusta Scheuová (1820 – 1890) se provdala (18.4.1837) za Dr.  

Leopolda Herziga,který působil v Mariánských Lázních ve funkci lékaře prame- 

nů (Brunnenarzt). Měli šest dětí a z nich August, jménem po matce, převzal  

rodný dům čp. 10 – „U zeleného kříže“. 

August Herzig vychodil gymnázium v Chebu, roku 1856 studoval univer- 

zitu ve Vídni a zde se stal 20. května 1862 doktorem medicíny. Rok na to, 

1863, byl promován doktorem chirurgie v Praze. Krátce na to přichází do  

Mariánských Lázní jako praktikující lékař. Zde se usadil, pustil se do ve- 

řejné činnosti,která ho přitahovala. Drobná,třebaže záslužná,každodenní prá- 

ce lázeňského lékaře nemohla uspokojit jeho činorodého ducha a tak se jeho  

nezměrný elán zaměřil brzy na povznesení Mariánských Lázní. 

V roce 1867 se oženil s Marií Weithofovou (1847-1920). Jako 34-letý  

byl v roce 1873 zvolen starostou Mariánských Lázní pro svůj neobyčejný zá- 

pal o městské problémy. Neúnavný, s velkou energií a s pohledem do daleké  

budoucnosti rozhodl se změnit lázně v moderní město a ve světové lázně.  

Byla to reálná vize, neboť v r. 1872 byly lázně spojeny železnicí se světem, 

otevřely se většímu počtu hostí; kromě toho se objevovaly nové a nové vyná- 

lezy a zlepšení, a dr. Herzig prosazoval vždy to nejmodernější. 

Zřízení stavebního plánu obce, koupě pozemku a zřízení městské zahrady  

(1875), založení městských jatek,městského skleníku, trhu na potraviny, pře- 

měna tříleté školy na čtyřletou a zvýšení počtu učitelů na pět (1876), zalo- 

žení penzijního fondu pro lázeňský orchestr (1876),postavení radnice (1878), 

anglikánského kostela, pomníku Karla Reitenbergera (1879) – to vše spadá do  

období jeho starostování v letech 1873-1880. 
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Ale i v dalším období 1880-1892 pod starostou Krohou zůstával Dr. 

August Herzig v obecním kolegiu a neohroženě prosazoval nápravu nedostat- 

ků, šlendriánství a vše, co překáželo lázní ve vývoji. Roku 1888 je zřízeno  

okresní hejtmanství v Mariánských Lázních a růst města se dostává do neoby- 

čejného tempa. 

V roce 1892 byl zvolen jako 53-letý podruhé starostou za nesmírného  

nadšení obyvatel. Léta 1892-1899 jsou léta jeho druhého starostování a zna- 

menají kulminaci vývoje Mariánských Lázní. V krátkém časovém období vznikla  

díla, kterých zčásti ještě dnes používáme a využíváme. Byla to především  

první údolní přehrada v Rakousku–Uhersku (Talsperre), která vznikla přehra- 

zením údolí Kamenného potoka mohutnou zemní masou a dodnes slouží jako re- 

zervoir mariánskolázeňské vodárny. Bylo položeno vedení pitné vody. Vodovod- 

ní rozvod je základem dnešní vodovodní sítě. Tehdy bylo zachyceno v okolí 

přehrady a jinde na 30 pramenů pitné vody a svedeno do vodárny u dnešní ka- 

várny Lunapark (stojí tu dodnes vlevo od silnice směrem na Nimrod). Od roku 

1888 běží provoz elektrárny, byla zavedena kanalizace a zavlažování. Byla  

postavena nemocnice Mariánských Lázní podle anglického vzoru. Byly překle-

nuty potoky Hamelika, Schneidbach (Třebízského), Mlýnský, prováděna bohatá  

parková úprava ve střední části města (kolem Lilu). Uvnitř města byly roz- 

šířeny uličky dosud úzké, byla přičleněna k Mariánským Lázním osada Schönau  

(kolem restaurace Šumavy, která se dříve jmenovala Schönau) a získána čtvrť  

u Lesního pramene (dnes Třebízského), která patřila k obci Šance (dnes Valy) 

a k panství kynžvartském. Byly provedeny přípravné práce k zavedení pouliční 

dráhy od nádraží do města, postavena tržnice (v dnešní Dusíkově ul.), otev- 

řen rájovský revír, do té doby pro hosty nepřístupný a budovány vycházkové  

cesty do tohoto prostoru. Byla získána stavební parcela pro postavení měš- 

ťanské školy. Vešly v život různé instituce ve městě jako „Spar- und Vor- 

schuss-Verein“,spolek spořitelní a půjčovní, který založil Dr. Herzig,stejně 

 jako založil hudební a úřední fond penzijní. 

Všechna uvedená díla, která vyrostla v krátkém období 7 let, jsou výs- 

ledkem neobyčejného úsilí Dr. Herziga a nesou jeho duchovní pečeť. Svým roz- 

hledem překonal dr. Herzig zdaleka všechny předchůdce. Výsledkem jeho sociál- 

ního chápání bylo založení Spolku chudých, nadace volného stolu pro nemajet- 

né žáky národní a měšťanské školy, sirotčí fond, nadace pro studenty, stipen- 

dia. 

Avšak „oblíbenou činností nečinných“ – jak píše Kroha – „je narušovat  

a kazit činnost těch, kteří něco dělají. Tomu bylo odjakživa. Věčný šťoural,  

ten,který vždycky všechno lépe ví,ctižádostivci a šplhavci žili vždy. „Stalo  

se to,že mnozí jeho spolupracovníci viděli jen peněžní výdaje,aniž by přitom 

chápali přínos, který přinesou díla budoucímu městu. 

Vytvářela se skupina, která brzdila starostovy plány, až se vyvinula 

k destrukční kliku a vedla boj proti starostovi všemi dovolenými i nedovole- 

nými prostředky. V r. 1899 donutili starostu k rezignaci. Zdálo se, že měli  

v něčem pravdu, avšak odstup času ukázal, jakou zákeřnou hru proti Herzigovi 

vedli. 

Velikost Herzigova spočívá v tom, že prosadil – proti opatrnické sku- 

pině – řadu opatření,díky kterým se Mariánské Lázně staly světovým lázeňským  

místem. To, že rostl příliv hostů, vedlo ke zvýšeným příjmům obyvatel,ale to  

by nebylo možné pouze soukromými prostředky jedinců. Herzig byla povaha vel- 

kého formátu a předvídavosti. Již tehdy vedl jednání o převedení správy láz- 
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ní a správy pramenů minerálních vod ze soukromých rukou do rukou společ- 

nosti, do rukou obce. Jaký protitlak toto vyvolalo a jaké nepochopení,  

je jasné. 

Po Herzigově rezignaci vedl obec zástupce starosty Franz Gschihay  

až do volby nového obecního kolegia. 

Silné pracovní vypětí posledních let, výpady proti němu, to vedlo  

k rychlému zhoršení zdravotního stavu Herzigova. Doktor Alois Grimm píše  

na str. 43 Vídeňského klinického týdeníku roč. 1901: „Silná vzrušení a boje,  

které musel ve svém životě a ve svém postavení vést, nezůstala na tomto  

jako železo silném muži beze stop.“ Odpoledne 25. září1901 podnikl Herzig  

svou obvyklou procházku parkem poblíž nádraží, v nejlepší náladě se vrátil  

domů a usedl k večeři. Brzy na to ulehl, vzal noviny do rukou a tak byl ráno  

nalezen, mrtev. Smrt jej překvapila náhle, bez utrpení. 

Z domu smutku „U zeleného kříže“ vyšel smuteční průvod. Nekonečné  

špalíry občanů, lázeňský orchestr hrál Beethovena a Chopina, zvony kostelů  

města bez rozdílu církví se společně rozezvučely k poslední cestě. 

Čas plynul a lidé stále více poznávali velikost jeho ducha. Proto  

mu byl v roce 1913 odhalen pomník, kde byl v nadživotní velikosti ztvárněn  

umělcem. 

Historická epocha dvou hrozných válek poněkud odsunula jeho osudy do 

pozadí. Desetiletí vymazala jména vzpomínky na velké zápasy a boje, v nich  

prosazoval a tvořil dílo, které však přetrvalo a slouží i nám, ačkoliv sly- 

šíme většinou poprvé neznámá jména, jejichž lesk jakoby vybledl a jejichž 

slávu jakoby odvál čas. -rš- 

L i t e r a t u r a 

GNIRS Anton „Topographie …“ Augsburk 1932. S. 186. – KROHA Anton 

„Bürgermeister Dr. August Herzig“ in Mbd. Zeitung F. 66/1939. – MIESSNER 

Rudolf „Illustrierter Fährer durch Marienbad und Umgebung“ Mar. Lázně 1937 

S. 123 aj. 

 
V únoru 1847 provedl Jan Felbinger zajímavý zápis do své mariánskolázeňské  

kroniky.  

„V novinách se dočítáme, že se má na jaře 1847 začít za příznivého počasí  

se stavbou projektované železnice z Prahy do Chebu, a sice přes: Zbraslav –  

Beroun – Králův Dvůr – Popovice – Čížov – Baborir (?) – Basoles (?) – Hořo- 

vice – Komárov – St. Benigus – Zbirožský les – Pien (?) – Aresper – Debing –  

Steinaugest – Rokycany – Chrást – Plzeň – Wonuschen (?) – Stříbro – Svojšín  

– Ošelín – Michalovy Hory – (Dolní) Kramolín – Chotěnov – Hamrnický dvůr  

– Valy – Kynžvartský zámek – Úbočí – Milíkov – Mokřina – Lipová – Kornau –  

Reichendorf – Cheb.“ Trvalo však ještě plných 25 let, než se Mar. Lázně  

dočkaly toho, že kolem Hamrnického dvora začaly jezdit vlaky. Některé obce  

se však vůbec nedočkaly: Michalovy Hory, Dolní Kramolín, Chotěnov. Stavba  

se odchýlila od původního projektu směrem na Chodovou Planou a rozhodným způ-

sobem ovlivnila další vývoj obcí: oblast Michalových Hor v tom nepříznivém 

smyslu. -rš- 

Z Felbingerovy kroniky. 
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TEPLOTNÍ MAXIMA a MINIMA ZA 200 LET 
Od roku 1775 se pravidelně měří a zapisuje denní teplota  

v Praze-Klementinu (v Mariánských Lázních byla bohužel dlouho- 
letá evidence denních teplot uzavřena tím, že byla tato měře- 
ní zastavena). Letošní mimořádně teplá zima obrátila naší 
pozornost směrem k počasí a k jeho výkyvům. Záznamy opravdu  
ukazují, že jde o jednu z nejteplejších zim za posledních  
200 let. Uvádíme nyní lednová a únorová teplotní maxima a  
minima pražských záznamů (pro Mar. Lázně nutno uvažovat úda- 
je o několik stupňů nižší). 

 
Leden 

(1975) Den Maximum v roce (°C) Minimum v roce (°C) 

St 1. + 4,0 1925 -20,1 1871 
Čt 2. +12,4 1860,1921 -21,7 1864 
Pá 3. -  -  
So 4. +12,8 1925 -22,6 1795 
Ne 5. +12,9 1925 -27,2 1789 
Po 6. +11,6 1948 -25,2 1784 
Út 7. +10,8 1948 -25,1 1789 
St 8. +12,2 1916 -25,4 1789 
Čt 9. +10,2 1915 -27,0 1779 
Pá 10. + 8,9 1888 -25,0 1849 
So 11. +10,9 1936 -21,6 1793 
Ne 12. +11,8 1941 -22,8 1799 
Po 13. +13,3 1946 -26,1 1799 
Út 14. +13,0 1920 -25,1 1799 
St 15. +11,9 1948 -24,1 1799 
Čt 16. +11,2 1796 -23,6 1820 
Pá 17. +12,5 1918 -22,5 1893 
So 18. +12,4 1939 -18,0 1942 
Ne 19. + 9,4 1939 -18,4 1799 
Po 20. +11,1 1934 -19,6 1850 
Út 21. +10,6 1874 -24,8 1850 
St 22. +11,5 1840 -26,8 1850 
Čt 23. +11,4 1804 -26,3 1850 
Pá 24. +12,1 1846 -21,2 1942 
So 25. +13,8 1834 -18,6 1823 
Ne 26. +13,3 1834 -20,9 1823 
Po 27. +11,1 1846 -21,6 1830 
Út 28. +11,3 1896 -23,3 1830 
St 29. +11,8 1834 -24,0 1830 
Čt 30. +10,1 1834,1886,1967 -25,8 1830 
Pá 31. +12,0 1884 -27,5 1830 

 
Nejteplejší počátek ledna měly roky 1925 a 1948, střed  

ledna roky 1939, 1920, konec ledna roky 1834 a 1846. 

Nejstudenější počátek ledna měly roky 1789 a 1799,  
konec ledna roky 1823, 1830 a 1850. 
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Únor 

(1975) Den Maximum v roce Minimum v roce 

So 1. +12,5 1948 -24,0 1830 

Ne 2. +12,6 1884 -24,1 1830 

Po 3. +14,0 1957 -24,8 1929 

Út 4. +11,4 1967 -24,6 1830 

St 5. +11,8 1933 -20,0 1895 

Čt 6. +12,4 1775 -20,5 1841 

Pá 7. +14,3 1966 -20,8 1895 

So 8. +13,5 1866 -20,0 1865 

Ne 9. +11,2 1894,1946 -22,7 1956 

Po 10. +13,5 1856 -24,3 1956 

Út 11. +14,5 1775 -26,5 1929 

St 12. +15,5 1775 -25,7 1929 

Čt 13. +13,7 1958 -24,7 1929 

Pá 14. +11,8 1781 -23,4 1799 

So 15. +17,2 1958 -16,7 1929 

Ne 16. +13,3 1925 -18,8 1782 

Po 17. +13,2 1958 -20,6 1827 

Út 18. +14,5 1885 -22,0 1827 

St 19. +12,0 1813,1950 -21,5 1827 

Čt 20. +12,6 1779 -22,7 1855 

Pá 21. +14,9 1966 -19,4 1929 

So 22. -  -  

Ne 23. +13,5 1794 -18,0 1844 

Po 24. +16,9 1903 -18,3 1875 

Út 25. +13,5 1794 -15,4 1956 

St 26. +13,8 1794 -19,9 1827 

Čt 27. +13,9 1966 -17,5 1947 

Pá 28. +13,5 1966 -25,2 1785 

Nejtepleji bylo v únoru v letech 1775, 1779, 1794, 1856, 
1866, 1884, 1885, 1894, 1903, 1925, 1933, 1946, 1948, 1957, 
1958, 1966, 1967. Nejstudenější únor měly roky 1782, 1785, 1799, 
1827, 1830, 1865, 1895, 1929 a 1956. 

TEPLICE SI VÁŽÍ DIRIGENTA JAROSLAVA SOUKUPA 

Náš dlouholetý spoluobčan dirigent Jaroslav Soukup,  
který odešel z Mariánských Lázní v roce 1972 na funkci ředi- 
tele a hlavního dirigenta Severočeského symfonického orchest- 
ru v Teplicích, oslavil v uplynulém roce své padesátiny.  
Časopis Revue Teplice tohoto jubilea vzpomenul zvláštním  
článkem. Pražský rodák Jaroslav Soukup působil po r. 1945  
v Bratislavě v orchestru Národního divadla. v r. 1950 se  
stal členem AUS Víta Nejedlého a už po roce byl jmenován  
jeho dirigentem. v Mariánských Lázních působil od roku  
1955 do roku 1972 jako dirigent Západočeského symfonického  
orchestru. Zdá se, že Teplice si více váží našeho dirigenta  
než Mariánské Lázně. Tajemník KV KSČ Antonín Prepsl předal  
při jeho jubileu Jaroslavu Soukupovi vysoké státní vyzname- 
nání „Za vynikající práci“. -rš- 

Z Revue Teplice. 
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„OSÍDLENÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ PO ROCE 1945“ 
 (Čtení z městské kroniky Mariánských Lázní.) 

Pod tímto názvem uvádí kronikář insp. Mařík (asi 1955) 
v městské kronice kapitolu o počátcích českého osidlování 
Mariánských Lázní v roce 1945. 

------------------------------ 

„Po roce 1938 tu zůstalo cca deset českých rodin (manžel- 
ky Češky). Za II. světové války bylo zde nasazeno asi 20 Čechů,  
kteří tu po skončení války zůstali a založili rodiny. 

První policejní opatření učinila americká armáda ve spolu- 
práci s členy české státní policie z Plzně a z Prahy. Ihned  
v prvních dnech byla německá policie rozpuštěna a zneškodněna 
s celou řadou nacistických příslušníků z řad německého obyva- 
telstva a tito internováni částečně v Plzni a v soustředěném  
táboře v Úšovicích. 

Za úřadování ještě německého starosty Mannera shromáždili  
se přítomní Češi v počtu 40-50 osob a pověřili Karla Tesaře,  
majitele podniku na mlýnské stroje zatímním vedením městské  
správy po 5-6 týdnů. S ním spolupracovali někteří Češi, kteří 
 zde žili za 1. republiky. 

Dne 17. května 1945 řádnou formou převzali okresní úřad  
v Mariánských Lázních býv. političtí vězňové z káznice v Bay-
reuthu, kde byli čtyři roky vězněni a osvobozeni americkou armá- 
dou. Národní výbor v Chebu dekretem ze 14.5.1945 pověřil někte- 
ré soudruhy k převzetí okresního úřadu ve funkcích: 

Karel K r a t o c h v í l, předseda Okresní správní komise 
Josef M e n š í k, tajemník 
Václav Č e r n ý, velitel bezpečnostní služby 
Antonín F e j h l, odborník pro finanční záležitosti. 

S touto skupinou se vrátilo do vlasti ještě asi 30 poli- 
tických vězňů, z nichž někteří s místními Čechy začali pečovati 
o řádný chod administrativy na radnici a pravidelnější zásobo- 
vání, zajišťování nepřátelských živlů, zabezpečování veřejného  
a soukromého majetku, záležitosti dopravní, spolupráci s ame- 
rickou armádou a mnohé jiné úkoly. 

Dle odhadu bylo v té době v Mariánských Lázních přes 35 000 
obyvatel; tento počet byl velmi pohyblivý a stoupl až na 40 000, 
což zvyšovalo značně starosti o zásobování. Tento značný počet 
obyvatelstva byl důsledkem 42 nemocnic Červeného kříže, přeplně- 
ných raněnými a nemocnými vojáky – Němci, byly zde berlínské ne- 
mocnice infekční a množství uprchlíků – Němců z Polska, Maďarska 
a východního Německa. Mimoto město bylo zaplaveno českým lidem 
z různých částí republiky, který na výzvu vlády měl snahu osíd- 
liti pohraničí, založiti zde nové domovy a pomáhati při budování  
republiky. 

  



- 12 - 

Nové osidlování se muselo díti systematicky na základě  
dekretu presidenta republiky č. 5/45 a 108/45, podle něhož  
byl zřízen v Mariánských Lázních při okresní komisi osidlo- 
vací referát. Vedoucí osidlovacího referátu byl Judr. Fran- 
tišek S k á c e l í k, zástupce předsedy úřadu při OSK. Tyto  
dekrety se týkaly konfiskace majetku osob německé národnos- 
ti a ustanovování národních správců. Do konce roku 1945  
byly osídleny téměř všechny živnosti a hotelové podniky  
třídy A, B, C v celkovém počtu asi 400 a bylo zde asi 2 000  
českých lidí. 

V této době bylo v Mariánských Lázních včetně Úšovic,  
Hamrníků a Stanoviště asi 10 000 trvale usedlých obyvatel  
i s Němci. 

Dne 27. května 1945 nastoupil úřad Dr. Jan V i c h t a,  
politický vězeň přidělený sem od Zemského národního výboru 
v Praze jako přednosta Okresní správní komise (OSK) a s ním  
dr. František Skácelík jako jeho náměstek u Místní správní  
komise, byl ve funkci jako vedoucí osidlovacího referátu. 

Dne 21. května 1945 přijela první organizovaná výprava  
poštovních zaměstnanců, vedená ředitelem Rudolfem P e l c- 
m a n n e m. Dne 24. května 1945 přijeli další členové ci- 
vilní policie. 

Dne 29. května 1945 hlásil se na Místní správní komisi  
první český notář Vladimír K o v á ř  z Plzně. Týž den při- 
jel do Mariánských Lázní štábní kapitán četnictva Antonín  
Z á b u š. 

Dne 2. června 1945 přijelo 106 členů finanční stráže.  
Dne 4. června 1945 přijelo 23 družstevních zaměstnanců. 

Dne 15. června 1945 ujal se zmocněnec ministra školství  
a osvěty v Praze úřadu Rudolf M a ř í k, ředitel měšťanské  
školy z Českých Budějovic s tajemníkem, učitelem Janem P ř í-
h o d o u. Jeho úkolem bylo vybudovati veškeré české škol- 
ství, kulturní a osvětové složky na okrese Mariánské Lázně. 

Zásluhou KSČ bylo umožněno rychlé osídlení okresu čes- 
kým lidem a na základě košického programu vlády prováděl se  
odsun Němců bez rušivých zásahů. První náznak odsunu Němců  
byl jejich soupis k 8. červnu 1945, první příprava k podrob- 
nému zajištění byl soupis z listopadu 1945. Organizované 
transporty Němců děly se od konce listopadu 1945 a skončily 
koncem roku 1946 v celkovém počtu 100 vlaků. Všechny trans- 
porty byly dirigovány do západního Německa, kromě dvou vla- 
ků, které byly řízeny do východního Německa.“ 

Z městské kroniky Mar. Lázní. -rš- 

wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 

memememememememememememememememememememememememememememememememe 

SBĚR POMÍSTNÍCH NÁZVŮ pokračuje, ale v tomto čísle nezbylo  
už místa na dílčí výčet. Sběr byl rozšířen na širší okolí  
a dosavadní stav dává naději, že by soupis názvů vrchů, poto- 
ků, osad, rybníků, lesů, údolí atd. bylo možno uzavřít rozsáh- 
lejší publikací. 
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Připravuje Vladimír Šindelář 

POZNÁVÁME PŘÍRODU: 

S k o r e c  v o d n í (Cinclus cinclus) je pták, se kte- 
rým se můžeme setkat – a to i nyní v zimním období – na 
Úšovickém potoce u Malé kolonády. 

Jeho život je vázán na vodu. Musí to však 
být voda čistá a průhledná. Je zajímavý  
tím, že při hledání potravy se ponořuje  
pod vodu a na dně bystřiny se doslova  
prochází. Tam hledá potravu, kterou tvoří  
různý vodní hmyz. 

Má silné prsty s dlouhými drápy, kterými  
se zachytává kamenů. Jestliže je vodní  
proud příliš silný, pomáhá si křídly a  
zabírá jimi jako vesly. Mezi ptáky je to  
zcela ojedinělý způsob hledání potravy. 

Pro hnízdo si vyhledává dutinu v těsné  
blízkosti toků,která bývá kryta převislý- 

mi kořeny, dokonce si staví s oblibou hnízda za clonou pa- 
dajícího vodopádu, aby tam nemohl vniknout vetřelec. 

Hnízdo si buduje z rostlin, které nasbírá ve vodě a má kulo- 
vitý tvar. Jeho stěny jsou silné a vede do něho boční vchod. 
V dubnu až v květnu snáší samička 4-6 bílých vajíček a z nich  
se po 15-17 dnech vylíhnou mláďata. Krmí je oba rodiče a po  
třech týdnech opouštějí hnízdo. V červnu až červenci hnízdí 
skorci podruhé. 

Pro nás je skorec indikátorem znečištěných a ještě dobrých  
vod. Znamená to, že mu Úšovický potok svou čistotou dosud 
vyhovuje. 

Až půjdete procházkou k Ferdinandovu prameni, můžete jej spat- 
řit na některém z kamenů ve vodě. Velikostí se vyrovná drozd- 
ovi, je výrazný svou bílou náprsenkou. Spatří-li člověka,  
začne výrazně měnit své chování: přikrčí  
se ke kameni, zase se hned vztyčí, znovu  
se přikrčí a to vícekrát opakuje. 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 

LETOŠNÍ KURIOZITA. Neobvykle teplá letošní  
zima způsobuje v přírodě mnohé zajímavé  
jevy. V nedaleké Plané přezimují letos  
vlaštovky v garážích dílen Státních lesů.  
Musí být pro ně asi velmi obtížné opa- 
třovat si v této době potravu. 
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(Pátrání po původů názvů obcí a sídel vůbec na Mariánsko- 

lázeňsku a okolí.) 

V tomto ročníku navazujeme na seriál „Staré názvy v okolí“ novým  

„Jak vznikala jména obcí?“ na Mariánskolázeňsku. Za Mariánskolázeňsko  

bereme okolní obce Mar. Lázní, jak jsou uvedeny v mapce na str. 122/II.  

roč. Hameliky (býv. okres Mar. Lázně a přilehlé části). Uvedeme zde i za- 

jímavé obce ze vzdálenějšího okolí lázní. 

Každý z nás už někdy přemýšlel nad tím, jak vlastně vzniklo jméno  

té které obce a pokoušel si je vysvětlit podle sebe. Ale dnešní názvy  

obcí prodělaly v minulosti rozmanité proměny a tak čtení o tom bude  

zajímavé. U většiny z názvů je nesporný slovanský původ. Vedle součas- 

ného českého názvu uvádíme v závorce německý název sídla. 

ÚBOČÍ (Amonsgrün) 

Osada obce Dolní Žandov leží 4 km ZSZ od Kynžvartu. Jmenovala se  

do r. 1947 – Amonsgrün. Nejstarší písemná zpráva je z r. 1373 („Ammans- 

grün“ v MGB 21/328), pak z r. 1420 („Ameczgrün“ v Gradl I./103 v cheb- 

ském archivu), z r. 1471 („Amonsgrün“ dle Sedláčka a měst. archivu Kyn- 

žvart). V r. 1591 se psala „Amesgrün“ (Reg. der. v. Zettwitz 388), r. 1788 

„Amonsgrün“ (Schaller IX,187), r. 1817 „Ammonsgrün“ či „Amonsgrün“ (Som- 

mer XV,284). Z původního názvu nebylo možno stanovit po r. 1945 český  

název („Amanova louka“) a proto byl přijat návrh MNV v obci na jméno  

podle polohy vesnice – Úbočí – v roce 1947. 

PŮVOD: prvotní tvar „Ammansgrün“ znamenal „louka, háj Ammana“  

(Grün eines Amman). Profous uvádí pražské příjmení „Amonn“ dle adresáře  

a to, že v Čes. Krumlově žije gymn. prof. J.J.Amann. Toto příjmení vzniklo  

z appellativa (obecného nikoliv vlastního jména) „Ammann“, což např. ve  

Švýcarsku znamená „nejvyšší vrchnostenská osoba v obci nebo v zemi“.  

Střhněm. „amman“ = sluha, nižší úředník, soudní osoba, která vyslovuje roz- 

sudek. To je staženo ze střhněm. „ambetmann“, „ambahtmann“ = úředník,  

dozorce (Wgd 50). Z těchto starších tvarů vznikl nejprve „Amtmann“ =  

představený zeměpanského úřadu (dodnes v Německu, resp. v sev. Německu 

představený na statku – Wgd 53 n). Jméno Ammansgrün znamenalo tedy kdysi  

„Úředníkova (soudcova) paseka“ (v té době Grün = nová země, novina, paseka,  

louka). 

ADOLTOV (?) 

Zaniklý dvůr ležící na panství, které Hroznata věnoval klášteru 

(Sedláček rkp. sl. 1641). Nejstarší písemná zpráva je z r. 1273 papežské 

buly Řehoře X. „monio Teplensi confirmat curiam Adoldi“ (RB ll. 334). 

PŮVOD: Jméno Adolt (Profous odkazuje na jeho existenci v pražském  

adresáři) se podobá druhou částí os. jménu Rudolf a vzniklo disimilací  

z „Adlolt“, tj. ze střhněm. „adel“ = urozenost + konc. -olt., tj. -walt =  

„správce, vládce“. Např. 1306 se uvádí Adlolt, pater Henrici, civis Curimen- 

zis, RS ll,892. 
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BABICE (Pobitz) 

Osada obce Poutnov (okr. Karl. Vary) leží 41/2 km SZ od města Teplá.  

v německém zdejším nářečí znělo jméno „Pouwetc“. Nejstarší písemná zpráva  

je v papežské bule Řehoře X. z r. 1273: „monio Teplensi confirmat villam 

Babici“ (RB ll,334). v r. 1459 je psáno „Babicze“ (Arch. tepelský), r. 1788 

„Pobitz“ (Schaller IX,197), r. 1838 „Pobitz, auch Powitz“ (Sommer VI,260). 

Původ: Babice původně znamenaly ves lidí Bábových neboli Babiců.  

Bába bylo mužské příjmení, např. r. 1483 „Mareš Bába ve Strašnicích“ (AČ 

28/229), r. 1495 „Kuba Baba“ (Kol. B. 22020). Vzniklo ze stč. appellativa  

„bába-Grossmutter“ a „baba-altes Weib, Hebamme“ (Gebauer Sl.stč. 23).  

Také deminutivum (zdrobnělina) je doloženo: v r. 1387 „Buczko dictus  

Babka de Tomycz“ (AČ 31/320), r. 1377 „Hermannum Babcam in Stara Woda“  

(SA l,242). Samotné slovo „bába“ souvisí s něm. „Hebamme“. 

BERANOV (Böhmisch Borau) a BERANOVKA (Deutsch-Borau) 

Beranov, dříve Český Beranov (obec ?) a osada Beranovka, obec Pěkovice  

(okr. Karl. Vary), dříve Německý Beranov, zněly ve zdejším německém nářečí  

„Bore“ (Beranov) a „Bora“ (Beranovka). Nejstarší zpráva písemná je pa- 

pežská bula Řehoře X. z r. 1273: „monio Teplensi confirmat villas de Bez- 

zueruovo, de Baranouo, de Pekouici … de Cladrub, de Baran, de Landeke“  

(RB II,334). V r. 1351 uvádí se „pitancia emta in Beranow ad domum Tepl“  

(Arch. tepelský), v r. 1459 slují obě obce „Beranovo“. v r. 1589 poprvé  

je rozlišen Český a Německý Beranov. V r. 1788 je „Böhmisch-Borau“ a  

„Deutsch-Borau“ (Schaller IX), v r. 1854 stanoven úřední název „Beranov  

český – Bohmisch-Borau“ a „Beranov německý – Deutsch-Borau“. Za 1. rep.  

byl „Český Beranov“ a „Německý Beranov“, v němčině názvy stejné. V r. 1947 

byl zrušen přívlastek Německý a pro rozlišení od Českého Beranova upra- 

ven tvar na „Beranovka“. V r. 1948 byl změněn název druhé obce na pouhý  

„Beranov“ bez přívlastku „Český“, který ztratil prvou změnou své opodstat- 

nění. 

PŮVOD: Beranov byl původně Baranov, tj. Baranův dvůr. Časté příjmení  

Beran vzniklo z appellativa beran, dialekt „baran“ (Widder, Schaf, Baumbock)  

ze stslov. „baran“ = skopec. V Závišíně přežilo z té doby pomístní jméno  

Baranfeld, Baranwies, Baranweg, což ukazuje, že to bylo často se vyskytující  

appell. přecházející do příjmení. Např. v r. 1337 příjmení „Slawkoni dicto  

Beran“ (RB IV.). Německé Borau bylo jen obměnou starého „ Beranovo“. 

L i t e r a t u r a 

1. PROFOUS Ant. „Místní jména v Čechách“ (5 dílů) 1947 

2. BURDOVÁ Pavla „Změny názvů obcí a osad v záp. Čechách po r. 1945“ 

Minulostí zpč. Kraje IX. 

 

HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí  

Klubu zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravil Ing. Richard Švandrlík a  

Vladimír Šindelář. První číslo III. ročníku vyšlo 23. ledna 1975. Vy- 

chází jako občasník. 

 


