
Sdružení vdechlo minerálkám
v Pramenech nový život
Členové pracují na také vytvoření cestiček, informační tabule, ale i obnově kaštanové aleje

VÁCLAVA SIMEONOVÁ

Prameny – Do jedinečného
projektu se pustilo nedávno
založené občanské sdružení v
Pramenech. Jeho členové za-
čali obnovovat vývěry mine-
rálek, po kterých nese obec i
svůj název. Pomohou prame-
ny zlepšit obraz obce, kterou
paradoxně dostaly také na
dno?

Před více než rokem založil
v Pramenech malé muzeum
dvacetiletý student Jan Lebl.

„Když přišli lidé do muzea
a ptali se, kde prameny na-
jdou, musel jsem je posílat k
takové plastové rouře, ze kte-
ré u země vytékala minerál-
ka,“ popisoval. Neutěšený
stav kdysi slavných minerá-
lek ho mrzel.

„V Pramenech vyvěrají tři
významné kyselky, které by-
ly samozřejmě využívané v lá-
zeňském provozu,“ vysvětlo-
val. Jde o Giselin, Rudolfův a
Vincentův pramen.

„Ty první dva nesou jméno
po dětech Františka Josefa I.
a Alžběty Bavorské, zvané Sis-
si.“ Lázně v Pramenech vznik-
ly v roce 1870. „Tehdy byla
prestiž pojmenovat něco po

členech císařské rodiny,“ vy-
právěl student. Vždyť i sa-
motné pramenské lázně se
jmenovaly 'Alžbětiny', tedy po
císařovně Sissi.

„Fungovaly ale jen do roku
1945, tedy pokud se to tak dá
říct – v posledních letech šlo
totiž spíš o ozdravovnu.“

A teď? Po lázních zbyl ko-
pec sutě a ve Vincentově pra-
meni hnije zbytek altánu, kte-
rý jej dřív chránil. Členům
sdružení se ale už podařilo
vtisknout nový život Giselinu
a Rudolfovu prameni. Jejich

vývěry ještě upravují, ale kdo
se chce železitých minerálek
napít, nic mu nebrání. Členo-
vé sdružení zde vybudovali
vkusné odpočinkové místo. A
co je v dnešní době neuvěři-
telné, podařilo se jim to s nu-
lovými náklady!

„Využíváme, co kdo má.
Kameny jsou z potoka, dřevo
z domova,“ vysvětloval Jan
Lebl. Zároveň ale dodává, že
šlo o časově náročnou akci.
Samotné práce trvaly měsíc.

„Předtím jsme ale museli
absolvovat jednání s vlastní-
kem pozemku, lesní společ-
ností. Ta nám úpravy povoli-
la, ale tyto majetkoprávní
vztahy nás trochu limitují.
Nelze zde provádět žádné vět-
ší parkové úpravy. Na dru-
hou stranu, jejich údržba by
nebyla levnou záležitostí.“

Na jaře by zde mělo být ho-
tovo.

Mimo upravené vývěry
pracuje sdružení na vytvoře-
ní cestiček, informační tabule
o pramenech, ale i lázních a ta-

ké obnově kaštanové aleje. To
už ale bez financí nepůjde.

„Kdysi se zde vždy v polo-
vině května zahajovala lá-

zeňská sezona. Kdyby se nám
podařilo získat finance na
úpravu okolí vývěru prame-
nů, je mým snem jejich slav-
nostní otevření, které bychom
mohli symbolicky nazvat prá-
vě zahájením lázeňské sezo-
ny,“ popisoval.

Nápadů na další aktivity je
celá řada. „Chtěli bychom ta-
ké upravit Vincentův pra-
men,“ představil student plá-
ny sdružení do budoucna. To
bude asi náročnější oříšek,
protože po zbourání nedaleké
budovy lázní dělníci zasypali
také kanalizaci, která vyté-
kající minerálku odváděla
pryč.

Podle Jana Lebla by pra-
meny mohly obci pomoci z
hlediska turistiky.

„Věřím, že člověk, který
projede Prameny, si odnese
hezký zážitek,“ doufá.

„V současné době má sdru-

žení Obnova obce Prameny asi
20 členů,“ řekl předseda sdru-
žení Jan Lebl. Důvod založe-
ní sdružení je prozaický. „Ob-
čanskésdruženímávětšíváhu
než jeden člověk. A když se si-
tuace v obci zlepšovala a
vzniklo i zastupitelstvo, tak
jsme si řekli, že založíme sdru-
žení,“ vysvětlil. Jeho cílem je
sdružovat nejen místní, ale
všechny, kteří mají rádi pra-
meny a Prameny a chtějí pod-
pořit obnovování historic-
kých památek v Sudetech.
„Budeme rádi za každého, kdo
nás podpoří. A to jak finanč-
ně, tak i tím, že se stane čle-
nem,“ dodal.

Členové spolku pracují ta-
ké na obnově místní kapličky
a jeho předseda také napří-
klad zrenovoval sochu sv. Ja-
na Nepomuckého.

Bližší informace o sdružení
a jeho aktivitách lidé najdou
na www.obnovaobceprame-
ny.cz.

VINCENTŮV pramen je zatím
v žalostném stavu.

SPOLEK uspořádal i komorní otevření pramenů. Foto: archiv sdružení

OPRAVENÝ Giselin a Rudolfův pramen je jedním z prvních počinů sdružení. Jeho předseda Jan Lebl (na
snímku) potvrdil, že dalších nápadů mají ještě dost. Foto 4x: Deník/ Václava Simeonová

NOVÁ CESTA k pramenům.

STRUČNĚ

Nadýchal se kouře, hasiči ho předali záchranářům
Cheb – Tři jednotky hasičů a
dalších složek integrovaného
záchranného systému za-
městnal požár malého rozsa-
hu v panelovém domě v cheb-
ské ulici Palackého. Při inci-
dentu se jedna osoba nadý-
chala kouře a musela být pře-
dána do rukou záchranářů.

„Požár v Palackého ulici byl
malého rozsahu a vznikl kvů-
li potravinám na sporáku,“
uvedl mluvčí hasičů Martin
Kasal. „Poté byl zakouřen ce-
lý byt a jedna osoba se nadý-
chala kouře a musela být pře-
dána do rukou záchranářů.
Škoda na majetku by neměla
být vysoká,“ dodal.

Hasiče zavolaly podle in-
formací, které se podařilo
Chebskému deníku získat,
kuchařky z nedaleké školky
poté, co viděly husté oblaky
kouře vycházet z okna pane-
lového bytu. (rej)

HASIČI společně s dalšími složkami integrovaného záchranného
systému museli zasahovat při požáru bytové jednotky v panelovém
domě v chebské ulici Palackého (na vloženém malém snímku). Foto:
Jan Šimeček

Město finišuje se stavbou bazénu
Karlovarský kraj – Karlo-
varský magistrát dokončuje
další stavbu za 271 milionů,
tentokrát objekt plaveckého
bazénu vedle multifunkční
haly.

„Očekávaná dotace z Re-
gionálního operačního pro-
gramu by měla činit okolo 200
milionů, konečná částka
vzejde z konkrétního vyčísle-
ní uznatelných nákladů.
Ovšem kdy bude případně
proplacena, zatím nevíme,“
vysvětlil Jan Kopál, mluvčí
magistrátu.

Kontrolního dne uplynu-
lou středu se tentokrát účast-
nili i karlovarští zastupitelé.

„Všichni do budovy vstou-
pili hlavním vchodem, jímž
budou vcházet i budoucí ná-
vštěvníci. Naproti recepční-
mu pultu se právě dokončují

prostory budoucího gastro-
provozu – občerstvení. Prošli
jsme místem, kde budou
vstupní turnikety, do prosto-
ru šaten, kde jsou převlékací
kabiny i šatní skříňky, vše na
čip,“ popsal interiér mluvčí.

Šatny pro ženy jsou pro-
vedeny v červené barvě, šat-
ny pro muže v modré, vlastní
sekci mají také vozíčkáři.

„Ze šaten se vchází do
sprch, ze kterých se lze vydat
do finské sauny. Kolem ma-
lého dojezdového bazénku se
dojde k toboganu, který je šest
metrů vysoký a 56 metrů dlou-
hý, nabídne svezení na 'pne-
umatikách' i bez nich, provoz
bude na vstupu řízen sema-
forem. Pro hladký sjezd bude
toboganem protékat 200 m3
vody za hodinu,“ doplnil
mluvčí. Hlavní bazén, který
má šest drah o délce 25 met-

rů, s hloubkou od 1,2 do 2,8 me-
tru. V místech nejnižší hloub-
ky je spojen s relaxační zó-
nou, ve které je v celé délce
hloubka 1,2 metru a jsou zde
instalovány vodní atrakce –
masážní lehátko, masážní la-
vice, chrlič, podvodní trysky,
vířivá lázeň, skluz pro těles-
ně postižené. Nad relaxační
zónou jsou ochozy pro odpo-
činek, případně pro diváky.
Teplota vody v relaxační zó-
něbudecca30°C,plaveckáčást
bazénu bude mít teplotu zhru-
ba o 2°C nižší.

„Výukový bazének a blízká
vířivka budou mít naopak
zhruba o 2°C více,“ dodal Jan
Kopál. Na provoz bazénu bu-
dou dohlížet dva službukona-
jící plavčíci. Celková oka-
mžitá kapacita bazénu je 200
osob. „Ve chvíli, kdy bude na-

plněna, systém další ná-
vštěvníky nevpustí a ti bu-
dou muset počkat, dokud ba-
zén někdo z předchozích lidí
neopustí,“ doplnil mluvčí.

Město by chtělo bazén
otevřít pro veřejnost co
nejdříve. Mluvčí upozornil, že
pevné datum v tuto chvíli ne-
bylo ještě stanoveno. „Pokud
nenastanou komplikace,
předpokládáme otevření oko-
lo 1. října. V současné době se
dokončují interiéry budovy, je
hotové parkoviště o kapacitě
182 míst a dokončuje se lávka
pro pěší přes ulici Západní.
Termín dokončení stavby zů-
stává 24. září.

Ceník vstupného a další in-
formace o budoucím provozu
jsou již teď na webu KV Are-
ny v sekci Bazénové cent-
rum,“ uzavřel mluvčí.

(iva)

Ceník vstupného do bazénu:

dospělí – 80,- korun/hodina
děti do jednoho metru výšky a v doprovodu rodičů – zdarma
děti do 15 let a do 140 centimetrů výšky – 50,- korun/hodina
studenti – 50,- korun/hodina
důchodci – 50,- korun/hodina
majitelé průkazů ZTP – 50,- korun/hodina

V ceně vstupného bude plavání, tři jízdy na toboganu, pobyt ve vířivce,
páře a využití dalších vodních atrakcí a radovánek.

Regionfest oživí františkolázeňskou
střelnici, čeká mnoho návštěvníků
Františkovy Lázně – Již druhý ročník hudebního fes-
tivalu Regionfest s podtextem ´Ahoj metalový
pardále´se uskuteční osmého září od patnácti hodin v
areálu františkolázeňské střelnice. Cílem organizáto-
rů je podpora amatérských skupin na Chebsku. Toho-
to ročníku se zúčastní třeba kapely Grey Fever z Fran-
tiškových Lázní, Herostrates z Lubů, Nezahráli z Che-
bu a možná i další překvapení. Hlavní pořadatel Vác-
lav Pošvář věří, že tento ročník bude stejně úspěšný ja-
ko loňský a podaří se mu vytvořit z tohoto festivalu tra-
dici. Festival se koná za podpory města Františkovy
Lázně a Řeznictví Roman Jelen. (hel)
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DNES VOLÍTE TY, KTEŘÍ BUDOU
ZÍTRA ROZHODOVAT O VÁS

vedoucí kandidát KSČM pro volby 
do Zastupitelstva Karlovarského krajeMgr. Jaroslav BORKA


