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Náš region – Mariánskolázeňsko 
Pod pojmem region se rozumí určitá, obvykle geograficky vymezená oblast. Regionalistika, místní 

historie se liší od dějin státu, národa tím, že jej jen částí tohoto celku. Je to však část velice významná 

– dokresluje dějiny národa v určitém kraji a potvrzuje dějinné tendence v konkrétech (nebo naopak 

se jim vymyká). 

Pro regionalistiku je nezbytné vymezení regionu. Mariánskolázeňsko je region, systém, tvořený 

množinou prvků, jejichž vzájemné vztahy jsou četnější a významnější než k jiným prvkům. Tzv. 

konvenční region respektuje platné hranice, např. okresu Cheb a má význam pro řízení okresu. Tzv. 

reálný region se využívá obvykle v historii, je vymezen systémově podle konkrétního předmětu 

bádání. např. region těžby cínu ve Slavkovském lese, region zemské stezky, historický region kláštera 

Teplá. Ale rozhodující je nejen předmět bádání, nýbrž i měřítko času. např. region Pístovský rank byl 

celkem v 15. – 20. stol., ale po r. 1960 rychle zaniká. Mariánskolázeňský region má smysl až od 19. 

stol. 

Pojem region někdy svádí k hledisku čistě geografickému a zanedbává neprávem hledisko času, 

společenské formace atd. Region. Mariánskolázeňsko se znamenitě hodí např. na soupis historických 

památek, pomístních názvů, minerálních pramenů (i když u těchto bude mít vliv i geologická situace), 

zčásti se také hodí na uzavřený mále se měnící úsek historie atd. Naopak zcela bezcenný je při pátrání 

po ringvalech a pro nejstarší historii. 

Teoreticky lze nazvat region i městský lázeňský celek, ale to se nepoužívá. Naše vlastivědné vymezení 

regionu Mariánskolázeňska sledovalo za cíl – historii lázní nestále konfrontovat s historií okolní 

krajiny, k vědomí širších souvislostí s okolím, přírodou, okolními sídly, v názvosloví atd. Přibližné 

hranice tvoří: Chodová Planá – Trstenice – hranice státu – Dyleň – Milíkov – Čistá – Nová Ves – Louka 

– Poutnov – Teplá – Boněnov – Michalovy Hory – Chodová Planá, tedy bez Plané, Bečova, města 

Teplé, i když i jich si všímáme. 

-rš- 
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Poznáváme své město (6.) 

Dolní část Ruské ulice bývalá „Jägerstrasse“ 
Severní část Ruské ulice tvoří historicky samostatný celek. Jde o řadu domů čp. 72 až 79, dnes 

většinou zotavovny ROH. Zdejší zástavba a vznik paralelní ulice s hlavní třídou vznikla v poměrně 

úzkém období 1841 – 47, jako mladší již fáze lázeňské výstavby. Orámovala tak celkový pohled od 

kříže na Mariánské Lázně linií 1 – 2 patrových původních domů na svahu vrchu Darn. Nazývala se“ 

Jägerstrasse“, končila u čp. 79 (dnes Whitehaven) a nad tímto domem byla už Alexandřina vyhlídka a 

v místech anglikánského kostela býval dříve tzv. „Carlsplatz“ – místo Karlovo, tj. Reitenbergovo. 

Odtud byl rovněž hezký výhled na Mariánské Lázně, jak vidíme na mnohých rytinách té doby. 

„Jägerstrasse“ se jmenovala podle toho, že tudy vedla cesta k nejslavnější myslivně (Jägerhaus), které 

se říkalo „Kynžvartská“, protože patřila kynžvartskému panství, knížeti Metternichovi. Cesta 

k myslivně vedla z hlavní třídy kolem těchto domů čp. 72 – 79, kolem (pozdějšího ovšem) hřbitova 

zatáčkami k myslivně. Tato byla oblíbeným vycházkovým cílem hostů a také zde vyrostla kavárna a 

hostinec pro hosty. Zde také začínala obora Metternichova, kam byl přístup hostům dlouho zakázán a 

i po zrušení obory po roce 1900 se smělo chodit jen po hlavní cestě dnešní alejí Svobody a 

Smetanovy. Ruská ulice se dříve jmenovala dvěma názvy, zde to byla „Myslivecká“ a dále pokračovala 

jako „Školní ulice“. V roce 1945 byla nazvána třídou gen. Pierea, který vedl americké jednotky proti 

Němcům v zdejším kraji. 

Pochopitelně, že tu byla úzká souvislost s později pak budovanými domy v Mladějovského ulici, které 

jsme popisovali při minulém „Poznávání města“. Tato řada domů však celé další výstavbě v tomto 

koutě města předcházela. Rozvinula se řadou přestaveb v zajímavou architektonickou linii sedmi 

domů, jejímuž důraznějšímu působení věcí jen to, že ulice Ruská je tu velmi úzká a svah nedovoluje 

její rozšíření. Za to z dálky protějších svahů linie těchto domů vyniká. 

K jednotlivým domům: 

Tirana neboli Paradies (čp. 72), rohový dům Ruská – Mladějovského ulice. Správa zotavoven ROH. 

Ruská č. 10 postaven 1841, první majitel Franz Lerch (+ 1869). V r. 1866 přešel dům do vlastnictví 

Johanna Waltera a Františky, roz. Lerchové, a zůstal až do 20. stol. v rukách Walterů. Johann Walter, 

1906 uvádí se jako majitel krámu „Delikates“ ve svém domě. V roce 1945 byl původní název Paradies 

z roku 1841 změněn na Polonia. Později došlo – jak se stalo už pro správu ROH a zotavovny ROH 

vůbec typické – ke stěhování názvů. Název Polonia dostal jiný dům čp. 50 a byl uplatněn nový název 

Tirana, který dnes překrývá používané „Správa ROH“. 

Kol 1966 bydleli v Tiraně rodiny MUDr. Václav Pago, Jaromír Kalčík, Josef Konfršt,Václav Marášek, 

Matěj Dušek. 

Pyramida (čp. 73), Ruská č. 12, dům PBH, svobodárna postavena 1841 jako Pyramide a název dodnes 

zůstal. Maj. byl krejčí Michael Neubert, od r. 1849 Anton Neubert, který také 1871 dům přestavěl. 

1906 uvádí se maj. Wilhelm Neubert. Nápis na domě – letopočet 1903 – udává rok poslední 

přestavby domu. V té době tu bydleli mj. Margareta Gameniková pradlena, Ellen Becherová masérka, 

Leopoldina Lenzová kadeřnice, atd. Kol 1966 byl dům obýván přes 80 osobami, z nichž s rodinou 

Miroslav Stretz, Dr. Jiří Vančura, Hynek Hron, MUDr. Jiří Bradna, Antonín Šolc, Richard Rákosník, Karel 

Svoboda, a dále jednotlivci Karel Blovský, Tomáš Podlaha, Ladislav Kristek, Jiřina Černá, Irena 



Tučková, dr. Vacíková, Alois Svoboda, Marie Kubálková, Libuše Viktorínová, Anežka Kratinová, Václav 

Maršík, Jaroslava Sládková, Vlasta Fialová, Věra Čermáková, Eva Nitschová, Dana Vraštilová, Jiřina 

Klečková, Naďa Krejčová, Olga Chrintenová, Vlasta Fiebertová, Zdeňka Luhanová, Anna Kapicová, 

Marie Brožová, Petr Rákos, Lavica Palousková, Olga Jelínková, Zdeněk Šnajdr, Josef Zvědělík, Libuše 

Strádalová, Jaroslava Dubová, P. Urbanec, Božena Králová, Jana Štandlerová, Alžběta Žufanová, 

Vladislav Mňuk, Anna Horová, Karel Radikovský, Blažena Zvárová, Libuše Česalová, Zdenka Hájková, 

Anna Pašková, Truda Hrdličková, Václav Bouda, Štěpán Dohnal, Jana a Marie Fišerovy, Milena 

Chvalovská, Jana Melounková, Jana Chvojová, Josef Herzán, Jana Mottlová, Vlasta Vyhlasová, Anna 

Bradáčová, Zdena Ryšavá, Jana Sochorová, Josef Wild, Josefa Kulíšková, Věra Košťálková, Marie 

Malounková a Vlastimil Šulc s rodinou. 

Teresianum (čp. 75), Ruská č. 14 domov mládeže SEŠ Mar. Lázně, učňovské středisko, dům Zpč. 

KNV.Dům postavil 1841 Matěj Wenzl, pekař, jako Malteserkreuz – Maltézský kříž, ještě v 70. letech 

v jeho rukou (19.stol), kol roku 1900 má dům jméno Saský Dvůr a maj. známý místní lékař dr. A. 

Lucca, před ním Lappertovi. V domě bývala pohřební služba Elisabeth Putzová a porodní bába Marie 

Kaes. V roce 1937 měl již dům název Teresianum a zůstal mu dodnes. Kol. r. 1966 tu bydleli Gustav 

Klovrza a Werner Klovrza s rodinami, Anna Ambrosiová, Průcha, Čejková a Sýkorová. 

Bulgaria (čp. 75), zotavovna ROH, Ruská č. 16 postavil 1842 zámečník Christoff Steinhäuser jako 

Schlüsselburg (snad související s řemeslem majitele), od r. 1859 majitelem Franz Pitroff, kol 1900 

Anna Krausová. V roce 1945 byl původní, stále platný název nahrazen novým – Dunkerque, podle 

místa, kde bojovala československá jednotka proti nacistům. Dnešní název z období rekreace ROH. 

Domy čp. 75, 74 už před rokem 1870 měly zadní trakty a parčíky pro hosty. Kol 1907 měl tu cukrárnu 

Edmund Kraus. Prodej krajek Julie Krausová, všichni jistě příbuzní majitelky Anny Krausové. 

Suvorov (čp. 76), zotavovna ROH. Ruská č. 18 dům postaven 1842 jako Stadt Warschau Franz Seidlem 

(+ 1849). Po něm byl majitelem Michal Buberl (+ 1855), po jeho smrti vdova Walburga (+ 1864), po 

její smrti Franz Josef Gütter a Anna, rozená Buberlová, kteří 1865 dům přestavěli. Kol 1900 maj. 

Leopold Wagner dům přejmenoval na Hotel Wagner – byl hoteliérem. V roce 1945 měl dům 100 

lůžek byl přejmenován na Wellington. Dnešní název dostal později. Naproti má malý parčík a místo na 

stolní tenis. Všechny bývalé názvy (Varšava, nyní čp. 151, Wagner, nyní čp. 5) jsou v místě použity. Kol 

1966 bydleli tu s rodinami Ladislav Linda, Jindra Kavan, Antonín Čermák a dále MUDr. Vladimír 

Ptáček, Hana Klímová, Jindřich Neubauer, Anna Obrtová, Bohumil Švec, Zdena Švarcová, Helena 

Hrubá, Vlasta Krasňuková a František Matouš. 

Kossuth (čp. 77), zotavovna ROH. Ruská č. 20 postaven roku 1842 jako Annaberg, majitel soukeník 

Michal Kiesvetter (+ 1862), po něm Eliška Kiesvetterová, kol 1900 majitel Juliane Habermannová a 

v domě bydleli květinář Franz Kahlberg, Rudolf Habermann s prodejem delikates, hoteliér, koloniál. R 

1937 uvádí se dům pod názvem Habermann a v roce 1945 přejmenován na Gloria. Měl tehdy 50 

lůžek. Dnešní název je novější. Kol 1966 bydleli v domě s rodinami Josef Snížek, Jiří Mařík, Alexandr 

Osin, Julius Kovacs, a dále Anna Novotná, Antonie Formanová, Žofie Fischerová, Anna Pochová, Marie 

Šlosárová, Ludmila Zálesáková, Ludmila Ondříčková, Marie Ivannegová, Anna Brísová, Martin 

Sabadaj, Miroslav Nedvídek, František Synčák, Arnošt Platzer. 

Romania (čp. 78), zotavovna ROH. Ruská č. 22, dům postaven 1847 jako Stadt Frankfurt majitelem 

pekařem Antonínem Hallaschem od r. 1852 maj. Josef Habermann. Kol 1900 maj. Franz Habermann, 



ale název zůstal původní až do roku 1945. Tehdy byl přejmenován na Orlík a dnes Romania. V r. 1945 

měl 55 lůžek. Kol 1966 uvádí se jediný bydlící Terezie Zemková v domě. 

Whitehaven (čp. 79), zotavovna ROH, Ruská 24, postaven 1841 jako Kaffebaum – Kávovník, mistrem 

truhlářských Aloisem Zicklerem. Od r. 1861 majitel Josef Kahler, když předtím jsou krátce maj. Mich. 

Ingrisch. Dům se přejmenoval tehdy na Borussia. Od r. 1870 maj. Martin Schneider a v rukou rodiny 

zůstal i po roce 1900. Kol 1900 měla tu praní prádla Irena Schneiderová, ševcoval tu Josef Stingl. Dům 

známe blíže z vyprávění dr. Tauerové. Před válkou byl dům přestavěn a dostal i název 

Habermannhaus (1937), pak v roce 1945 Urban, restaurace a pension se 105 lůžky a po převzetí ROH 

dostal dnešní název podle rodiště Engelsova. 

Anglikánský kostel (čp. 98), Ruská č. 5, nyní již v maj. MěstNV Mariánské Lázně, postaven 1879 na 

paměť zemřelého anglického hosta, jeho paní Scott of Rhodono. Původně čp. neměl a toto číslo měl 

zaniklý dům Colibri u ředitelství lázní a Labe. Když pak bylo Colibri zbouráno, přešlo číslo na kostel. 

Sem chodíval na bohoslužby anglický král Eduard VII. A měl tu také dvě pamětní desky – u místa, kde 

seděl a plastiku na stěně. Rovněž majitelka měla uvnitř pamětní desku, která je však dnes ztracena. 

Cesta ke kostelu od radnice se nazývala Scott-Allee. Skotská alej. 

Nad kostelem mezi Metropolí a Whitehavenem bývala kdysi u lesa Alexandřina vyhlídka, dnes 

zaniklá. V místě kostela bývalo Karlovo místo nebo prostě Vyhlídka 

(Pokračování) 

16. října 1843 
byl vysvěcen mariánskolázeňský hřbitov převorem Marian Heinlem. Byl obehnán pevnou zdí, je v lese 

u silnice ke kynžvartské myslivně. Bylo přítomno mnoho set lidí. To nám sděluje ve své kronice 

Johann Nepomuk Felbinger. 

MUDr. Vladimír  Křížek , CSc. 

Mark Twain a Mariánské Lázně 
Autor románu „Dobrodružství Huckleberryho Finna“ spisovatel Mark Twain navštívil Mariánské Lázně 

v létě 1892 a napsal o nich reportáž, nazvanou Marienbad a Health Factory – Mariánské Lázně, 

továrna na zdraví. V ní se projevil jeho humor, s níž popisuje léčebné metody Mariánských Lázní. 

„Má-li člověk dnu, udělají tu s ním následující: vzbudí ho v půl šesté ráno, dají mu vejce a dovolí mu, 

aby pohlédl na šálek čaje. Přesně v šest však musí stát u svého pramene s hrnkem u pasu, a jakmile 

spustí lázeňský orchestr, vyžaduje se, aby pozdvihl hrnek a začal srkat tu příšernou vodu spolu 

s ostatními. Potom ho asi tak na hodinu honí po horách, kvůli pohybu a čerstvému vzduchu, načež ho 

strčí do kádě a nařídí mu, aby se vyválel v blátě. V poledne má hlad jako vlk, a léčebný řád mu 

dovoluje, aby se nacpal k prasknutí, pokud ovšem bude jíst pouze věci, které má nerad. Odpoledne 

stráví dalším chozením po horách, aby se ještě více naplnil čerstvým vzduchem. Večer je mu 

povoleno požít tři unce jakékoliv potravy, která mu nechutná a vypít jednu skleničku likéru, který 

zásadně nepije, také si může vykouřit dýmku, pokud je nekuřák. Druhý den všechno od začátku 

znovu. 



Pokud jde o mne, nechápu, proč by tohle všechno mělo být výhodnější než prostě mít dnu. Prostě 

snaží se tu z vás udělat zdravého člověka tím, že vám vezmou všechny příjemné věci, na které jste 

zvyklí. Donutí vás zříct se všeho, co dělá život zajímavým. Za tím účelem našetří prostředky a neušetří 

přitom žádného. Změnit se! Změnit se! Změnit se! – to je jejich heslo a pořád vám je vtloukají do 

hlavy. Jestliže je někdo výmluvný, vrazí mu do úst roubík, jestli někdo rád zpívá, donutí ho, aby 

hvízdal, jestli někdo rád čte, zabaví mu knihy.“ 

Tento mistr humoru, literární velikán, dovedl však kromě sarkastického výsměchu, v němž neušetřil 

nikoho, citlivě vyjádřit i atmosféru mariánskolázeňského večera. Když hleděl z rozhledny nad 

Panoramou na lázeňské město v roce 1892, napsal: 

„Naprosté ticho hlubokých hvozdů, zakřiknuté mlčení přírody, úplná nepřítomnost třepetajících se 

lístečků nebo kývajících se větví, to jsou věci, které my z domova neznáme, a proto na ně v našem 

jazyce nemáme výraz. Doma by tu bzučel hmyz, švitořili by ptáci a potulné vánky by šelestily listím. 

Tady panuje ticho, které je tichem smrti.“ 

A protože nenajdete pamětní desku, kde Mark Twain v Mar. Lázních bydlel, připomeňme, že to byl 

dům Sofia, tehdy – za jeho pobytu nazývaný Anglický dvůr. 

(Příspěvek věnován k 70. výročí úmrtí Marka Twaina (1910-1980)) 

Ing. Richard Švandrlík  

„Procesí“ k prastaré lípě v Zádubu 
V roce 1817 navštívil Mariánské Lázně Karl Agnes Schneider z Hradce Králové a nadšen místem, 

pobýval zde znovu 1818 a 1823. Bydlel vždy v domě „U zeleného kříže“ (Split na Gottwaldově 

náměstí). V roce 1818 psal Sartori báječného prvního průvodce po Mariánských Lázních a do něho 

mu napsal Schneider desítky básní. Jsou psány německy, avšak později právě zde v Mariánských 

Lázních český premonstrát J. V. Sedláček přemluvil básníka, aby začal psát česky. Ten se z nadšení 

začal i česky podepisovat Karel Sudimír Šnajdr. Známá je jeho báseň „Jan za chrta dán“. 

Z německých básní v Sartoriho průvodci je zajímavá báseň „Procesí k lípě“ (Walfahrt zur Linde). 

K tomu básník uvádí tuto poznámku: 

„V Zádubu, asi ¾ hod. od Mar. Lázní ještě stojí asi 2 sáhy vysoký pahýl staré duté lípy bez koruny, do 

které se vešlo 30 osob. K tomuto korpulentnímu veteránu táhlo tedy zde nyní popisované procesí.“ 

Německé verše jsou jen přeloženy, nikoliv přebásněny: 

1. Přistupte milé dámy, milí pánové, 

přistupte blíže, vy křesťanské duše! 

Nechte si vyprávět v důvěrném kruhu 

příhodu hrozivého rázu. 

Shlukněte se jen těsněji kolem básníka 

a poslouchejte onu strastiplnou historku, 

a aby bylo vše v pořádku, 

prosím Vás, smát se až na konec! 



2. Učinilo si dnes osm hostů 

obapolnou laskavost i vzájemný žert 

a vypravilo se k tlusté lípě vzhůru 

k Vysoké Vsi. +) 

Byly u toho také tři dámy 

a z mužů tu byli různí, 

dva doktoři, všechno zářící světla, 

a dokonce také jeden – pajdavý básník. 

3. Tak vyrazili za smíchu a žertování k stromu 

ti kumpáni, vzhůru na vrch, 

jedno vpravdě povznášející procesí, 

avšak bez praporců a předříkávání. 

Dámám ztěžovalo cestu bláto, 

ale přesto hrdinně vykračovaly vpřed. 

A šplhaly dál - přestože začínalo krápat – 

dál a dál ve statečné chůzi. 

4. Za nimi se zvedal tmavý a černý 

mrak nad jejich hlavami se táhnoucí 

a hrozil začít protivným lijákem 

na lid vesele klusající vpřed. 

Synovec Kallandry začal prorocky: 

„Slyšte slova varujícího a obraťte se, 

neb mračnu, můj Sire, není co důvěřovat!“ 

5. Kázal však – jak to ve světě chodívá – 

sám jen hluchým uším. 

Jednou měl jeden v hlavě lípu 

a k tomu to cíli se jednou vypravil. 

„A i kdyby spadlo půl nebes dolů, 

nyní jsme zde a již se nenecháme odradit, 

a chceme důvěřovat mračnu, 

neboť musíme shlédnout lípu děj se co děj!“ 

6. Tak táhneme dál – ale běda! – 

už začíná skutečně krápat. 

U ďasa! Přece jen asi bylo by 

jistěji zůstat sedět doma. 

A kapky začínají padat stále hustěji,  

a zespoda lomcuje hučení větru 

a mračna leje svaté požehnání 

na nás dolů barbarský déšť. 

7. „Kam? Kam nyní?“ volá se hlasitě, 

„Kam se schováme, kam ukryjeme?“ 

Jsme ve volné přírodě a budeme skrz na skrz, 



a ještě tu nakonec budeme muset zůstat schováni. 

„Ach následujte jen pajdajícího básníka!“ 

 Vidíte, jak běží pěkně přes pole 

a za ošklivého lijáku, 

úplně zapomenul na bolest ve své noze. 

8. Avšak většinou rozhodnuto ve vysoké radě 

něco jiného. V rozhodném úsilí 

zvolila většina osamělý strom v poli 

a pod ním se skryla. 

Zprvu ovšem sloužil velmi dobře, 

avšak protože déšť pokračoval bez ustání, 

začalo brzy pršet dolů z nebes i ze stromu 

a déšť se dostával skrze kabát na holou kůži. 

9. To brzy už nemohli snášet a tak táhli 

podle básníka. Stodola byla 

zvolena k ochraně a podivovala se 

tomuto mokrému spolku, 

který s vykasanými šaty a na kůži promoklý 

brodil se deštěm a blátem 

krzeva prokletou výpravu a tu lípu 

zatraceně – odpusť Bože hříšným! 

10. A přes všechnu tu nehodu zvedá se 

ubohým vykoupaným podivný obraz. 

Jeden druhému se jeví 

k plně nevázanému smíchu. 

Dámy vypadají jako vodní Najády,  

páni jako Tritoni ve vodní říši, 

a celá společnost na cestě jako 

hejno vykoupaných myší. 

11. A tak nakonec liják ustal 

a nyní čert zase žene básníka k lípě 

dál k lípě – ale co spatří vypravěč – ach, ouvej! 

Jakýsi pahýl, bídný trychtýř 

bez koruny, zubem času vyhlodaný, 

a on se tu brouzdá blátem a divoce křičí: 

„Ne! Mrzutější obraz 

neporodila žádná matka na světě, ó má duše!“ 

12. „Protože až sem klušu, hnán zvědavostí, 

v ledovém lijáku, za sténání bouře, 

jen proto, abych viděl totéž, co jsem já sám – 

takového bídného mrzáka! 

Ó zvědavosti! Tu odpykal každý opravdu věřící křesťan 



od dob, co Mariánské Lázně stojí, když šel sem. 

Ne, milí, spolutrpící bratři, 

mě už nikdy žádná lípa nedostane.“ 

13. „Tak utíká a spěchá básník za ostatními, 

kteří se mu mezitím odtud vytratili. 

Ti se totiž moudře uchýlili do světničky, 

plné kouře a hluku, k místu odpočinutí. 

Ale už je našel, už je vidí, 

tu sedí a dívají se před sebe 

a rád by jim předal svůj smích. 

14. Neboť těsně u okna sedí bez kabátu, 

v dlouhých vlněných punčochách, 

jeden z doktorů, a vida jej, 

chce se před smíchem uchránit. 

Vedle něho ve vypůjčeném šatě 

s halenou lékařskou honosící se panstvo. 

Vedle má odněkud vyšťáraný šat 

jedna z našich ctěných dam. 

15. Další dva stojí tu zcela promočeni, 

aby vyschli a vyvětrali, 

a potom se jeví dvě skutečné hrdinky, 

ke svému neštěstí se nehlásící. 

Posmívají se totiž pánům, z nichž kape, 

i druhému doktoru jak sedí na kamnech 

a naboso se uchýliv na lavici, 

kryje si své žbluňkající kalhoty. 

16. Ostatní všici, odkapávající jak Schilerova punčocha, 

nejsou skutečně nijak k politování, 

neboť přece, mokří jako ostatní 

rádi sdílí společné útrapy. 

Avšak díky statečnosti, která všechny prodchla, 

Nechybí nikomu velká chuť k jídlu. 

Volají na hostinskou, halo matko, 

přines pivo, chleba, máslo a mléko! 

17. Avšak v domě není ani pivo ani máslo. 

Musí se smířit s osudem. 

A spokojí se – díky velké chuti k jídlu – 

s mlékem a chlebem. 

A tak vše přece jen dobře dopadá, 

A brzy se naše mokrá, ale rozradostnělá společnost, 

která tak zázračně mile cestovala, 

najedla a své žaludky řádně naplnila. 



18. Mezitím začaly dámy přemýšlet 

o zpáteční cestě. 

A přály si vůz a koně, 

aby si na zpáteční cestě zlámaly ještě vaz. 

Odkapávající muži většinou také 

jako dámy připadli na totéž. 

A však jiní a básník též 

protáhli mokré své ještě obličeje. 

19. A řekli: „My neučiníme tohle 

u ďasu, zde není místo hrát si s tím, 

že nám na krásný způsob, 

prochladnou kosti, prolezlé dnou! 

Vzpomínali bychom pak ještě dlouho na dnešní liják, 

na, ctěná společnosti, my pocestujeme zpátky pěšky, 

aby se v našich prochladlých údech 

teplo udrželo.“ 

20. Tak řečeno, učiněno a my jsme vyrazili, 

dali do pohybu znovu své údy 

a táhli zpět, kalhoty plné vody a boty též, 

s odevzdaností boží zase zpět. 

Čas krátíce si povídáním a žertováním 

brzy jsme k velké své radosti 

a k zázračně sladkému pocitu 

spatřili před sebou ležet Mariánské Lázně. 

21. A tak se plouží každý z nás domů, 

plouží se mokrý od bláta a deště 

a odděluje se od ostatních jeden po druhém a 

také náš básník spěchá s nevyslovitelnou touhou 

vysvléci se a už trhá vše z těla 

a s přáním bezbožného ukrácení si času 

vrhá se do postele, aby se zahřál, 

a proklíná procesí a celé to nadšení. 

22. Jako všichni jiní dosáhl toho, 

co já vám ovšem nechci vypovědět, 

neboť si sami musíte okusit tu bezvládnost 

musíte jít sami a potom 

nám dáte za pravdu 

při svém návratu zpátky, 

že při našich promoklých duších 

přesto přese všechno nechybělo žertu. 

23. A teď už konečně, jak jsem uvedl na začátku 

 je možno se dosyta zasmát. 



Historka je za námi a já usínám, 

abych se ráno probudil svěží. 

Ale přece jen ať zůstane celé to procesí a 

ona společnost ve věčné vzpomínce. 

Ale mě už nikdo nedostane – to vám, bratři, přísahám –  

už nikdy více, ani čert, k prokleté lípě.“ 

+) Němci nazývali Zádub Hohen Dorf (Vysoká ves) 

Báseň psaná před 163 lety, měla ve své době jistě svěží barvu i tón. Při překladu jsem se snažil držet 

těsně textu, ale potřeba rýmu vedla básníka k obratům, které se jeví v próze a ještě při překladu jako 

těžkopádné. Budiž proto omluvou překladu toto i samotný cíl zveřejnění – připomenout časné výlety 

prvých hostů k zádubské lípě i častá přepadení zde obvyklými dešti. Z tohoto pohledu je báseň 

s nestárnoucí problematikou stále čtivá a poučná. 

Drobné zprávy 

Vyluštění záhadné značky na hraničním kameni 
Nález hraničního kamene, o kterém jsme psali v poslední Hamelice, nám nedal spát. Kde se nacházejí 

další hraniční kameny ve Slavkovském lese? Na našem hraničním kameni nahoře je nivelační kříž. 

Kolem něho je velké „L“. Co znamená? Předpokládal jsem, že by to mohla také být míra, protože 

ramena písmene „L“jsou různá. Delší rameno mělo 15 cm a směřovalo k hájence Valy, kratší mělo 

9 cm a bylo kolmo, k severoseverozápadu. Napadlo mě, že může jít o katastrální vzdálenost. 

V naučném slovníku pod heslem „Katastr“ bylo uvedeno měřítko, v němž se katastry zaměřovaly. 

Bylo 1:2880. To by znamenalo, že 15 cm je ve skutečnosti 432 m a 8 cm, že je 259,2 cm. 

Vydali jsme se pátrat ve směru delšího ramena a skutečně ve vzdálenosti asi 500 kroků jsme našli 

další hraniční kámen. Ležel v bezprostřední blízkosti příkopu u aleje Svobody. Je to malý tesaný 

hraniční kámen beze značky, 20 x 20 cm. Je ve vlhké půdě. Měli jsme radost z nálezu i z toho, že můj 

předpoklad se potvrdil, a vydali jsme se nyní ve směru kratšího ramene. V příslušné vzdálenosti (260 

m) našel skutečně s. Hájíček další kámen s vytesaným „M“ bez letopočtu. Je v těsné blízkosti příkopu, 

který dělí vysoký les od nové výsadby. Kámen je o málo vyšší než předchozí. 

Co se týká původního hraničního kamene z minulé Hameliky, byl změřen: výška 75 cm nad zemí, šířka 

37 cm a síla 20 cm. Nahoře je zakončen obloučkem. 

Odměnou za úsilí při pátrání mi byl nález malé měděné mince zde u rozcestí. Mince má 22 mm 

v průměru, zřetelný nápis STÜBER 1/4 a rok 1737. V kruhu je pak špatně zřetelný kruhový nápis 

„LAND.MUN.IZ CHU X COWL.N.“ Na rubu mince je korunka a jakýsi monogram bez písmen. O minci 

jsem zjistil, že je holandská. Kde se tu však vzala? Že by tudy vedla kdysi významnější stezka? -vf- 

„Solivárna“ – závod Zpč zřídel 
Stále houževnatě přežívá název „Solivárna“ pro budovu Zpč. zřídel, kde je stáčen Exelsior i Rudolfův 

pramen do lahví. Budovu postavil klášter Teplá v roce 1889 a v r. 1923 došlo k velké rekonstrukci. Ve 

třech velkých tlakových kotlích se minerální voda vařila a při 102°C se odstranil CO2, při čemž vypadl i 

nerozpustný náplat karbonátů Fe, Ca, Mg. Při odpaření vznikla sůl, která se zase opět sytila 



nerozpustnými uvedenými uhličitany, aby měla veškerý přírodní obsah. Sůl se mlela a za 24 hodin 

byla výroba 300 kg soli. Od roku 1926 bylo zavedeno i extrakční zařízení, patentováno, a v něm se 

destilací parou a pod tlakem získával z čistého smrkového a borovicového jehličí přírodní 

„Marienbaderfichtennadelextrakt“ – jehličnatý extrakt do koupelí, který byl po desetiletí velmi 

oblíben. rš- 

Památník ve Slavkovském lese z roku 1947 
Nachází se trochu dále od Mariánských Lázní. Dojdeme k němu z Nadlesí po turistické značce (zelená) 

k mysl. Třídomí, zde přejdeme na žlutou značku a jdeme ve směru na Hruškovou. Památník je dobře 

patrný i zachovaný, protože byl v roce 1972 renovován. Jaký byl smysl tohoto památníku, to říká 

nápis na něm: „Na tomto místě v den narození pres. republiky dr. Ed. Beneše, složili vojáci náhradní 

zálohy slavnostní přísahu na historický prapor slavné divize gen. Svobody. Po staletích zazněl v těchto 

místech poprvé český válečný chorál Kdož jste Boží bojovníci a čsl. státní hymna. Na památku přísahy 

a k poctě padlých hraničářů z r. 1938 postavili vojáci osvobozené republiky. 28. V. Léta Páně 1947“ -žf- 

Před 60 lety vznikl v Mar. Lázních český Sokol 
V době konání naší spartakiády si připomínáme v Mar. Lázních 60. výročí vzniku Sokola. Byl založen 

zemským úředníkem dráhy Jaroslavem Kalabzou a českým učitelem Josefem Hořejším. První akcí 

Sokola bylo uspořádání večera pěveckého spolku „Hlahol“ z Plzně v tehdejším německém divadle 

(dnes N. V. Gogola). Sokolové cvičili v hostinci U Bálků, který byl v domě Lyon na Husovce, později pak 

v sále hostince U města Mar. Lázně. V tomto hostinci hrál také Sokol své první české divadlo v Mar. 

Lázních. Dům „Stadt Marienbad“ (čp. 300) byl po roce 1945 zbourán, stával vedle Oharky (čp. 301), 

dole u nádraží na Husově třídě. Majitelem byl Anton Schwarz. Před válkou byl přejmenován Chebský 

dvůr. Proč nesl název lázní, nevíme, snad podle nádraží, u kterého stál. Později Sokol cvičil 

v tělocvičně české školy (Jih) v úterý a čtvrtek. Místní sokolská jednota zakoupila pozemek o výměře 

1/2 ha za 55 000 Kč z akce na sokolský „Český domov“. Tuto akci řídil „Kruh přátel menšiny v Mar. 

Lázních“ v Praze – Vinohrady v čele s MUDr. Tomanem Lukešem a poštovním inspektorem Maxem 

Ságnerem. Zde se plánovalo postavení tělocvičny, která by překonala starou německou tělocvičnu 

v dnešní Tyršově ulici. Místo však zůstávalo a dodnes je prázdné – památník plánů českého Sokolstva 

v místě před válkou. 

Podle Průvodce Mar. Lázní, J. Hořejší, Praha 1924 -rš- 

Pomník matky s dítětem 
Je málo známo, že v místech před dnešní zotavovnou Zápotocký (říkalo se tu „U hodin“) stával kdysi 

před válkou pomník slavného zdejšího starosty Augusta Herziga v nadživotní velikosti. Nacisté ho za 

války zničili. Ale ještě méně je známo, že byl nahrazen širokým sousoším Matka a dítě, snad 

symbolizujícím mateřství a rodinu. Na tento pomník si vzpomínám a viděl jsem ho ještě v roce 1945. 

Později na tomto místě stál pomník J. V. Stalina. Dnes je místo i s celým okolím upraveno jako 

Památník vítězství. -jšp- 

Hamelika, pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Pouze pro členy kroužku. Do čísla přispěli: MUDr. Vladimír Křížek, CSc., 

Jindřich Rathan (žf), Jan Šperl, Ing. Richard Švandrlík, František Vejpustek. Vychází jako občasník. 14. 

č. z 6. června 1980. 


