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Expozice Tona Stana se blíží ke konci
Cheb – Neobvyklá výstava snímků známého sloven-
ského fotografa Tona Stana ze série Bílý stín, které jsou
vytvořeny technikou negativu, je u konce. Návštěvníci
a zájemci, kteří snímky zatím neviděli, tak mají jedi-
nečnou možnost do chebské Galerie 4 zavítat. S touto
kolekcí fotografií slavil úspěch například i v prestižní
galerii Pace/Mac Gill na Manhattanu. Výstava foto-
grafií končí 21. dubna. (bur)

Zájemci mají možnost vidět bobry
Pomezí nad Ohří – Další přírodovědná exkurze Mu-
zea Cheb je naplánovaná na sobotu 14. dubna. Výlet ne-
se název Na bobří hrady a předjarní květenu na Po-
meznou u Chebu. Akce se koná v rámci projektu Pojďte
s námi do přírody. Sraz všech účastníků výletu je v 10.30
hodin v Pomezí nad Ohří u točny autobusů městské hro-
madné dopravy Cheb. Návrat zpět do města je v odpo-
ledních hodinách. (bur)

Pivo poteče Na Rampě proudem
Mariánské Lázně – Další ročník akce s názvem Jarní
láznění se uskuteční od 13. do 14. dubna v Mariánských
Lázních. Jedná se o pivní slavnosti s doprovodným pro-
gramem. Jarní festival piva a hudby se bude konat
uvnitř Clubu Na Rampě a před ním. Na programu jsou
hudba, tanec a nejrůznější soutěže. Na scéně hosté uvi-
dí kapely Grande tete, Lety mimo, Dj´s, Obelix, Plek-
trum a další. Program začne v pátek 13. dubna od 18 ho-
din a zahájí ho kapela Black Moon s muzikou ve stylu
rocku a big beatu. (bur)

Náhrobky spatří lidé u hradu Seeberg
Poustka – Výstavu náhrobních kamenů, zmínky o his-
toriiachórovéskladbysimajímožnostvychutnatnejen
obyvatelé obce Poustka u Františkových Lázní. V tam-
ním kostele svatého Wolfganga se uskuteční zajímavá
výstava náhrobních kamenů majitelů hradu Seeberg.
Mimo jiné tam návštěvníci uvidí texty z historie kos-
tela a poslechnou si chórovou hudbu. Akce začíná v so-
botu 14. dubna ve 12 hodin a potrvá až do neděle 15. dub-
na do 17 hodin. (bur)

Laborantka vystaví v lázních obrazy
Františkovy Lázně – Galerie Brömse ve Františko-
vých Lázních si pro své návštěvníky přichystala další
výstavu. Tentokrát se jedná o expozici obrazů s ná-
zvem Lucie Suchá – Obrazy. Autorka je výtvarnice a fo-
tografka, povoláním rentgenová laborantka z Berou-
na. Malířka má svůj ateliér v kuchyni. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 16 hodin. (bur)

Prameny, to byl i výnosný
obchod s chmelem a lázeňství
Soukromé muzeum se poprvé návštěvníkům otevřelo minulý rok

JAN BURIÁNEK
VÁCLAVA SIMEONOVÁ

Prameny – Dluhy a absence
zastupitelstva, tak znají Pra-
meny na Mariánskolázeňsku
mnozí lidé. Málokdo už ale ví,
že zde v minulosti fungovaly
třeba i rozsáhlé lázně. Tuto
stránku obce pomalu odkrý-
vá dvacetiletý Jan Lebl z Pra-
hy, který v obci vybudoval
malé soukromé muzeum. Prá-
vě tam se mohou zájemci se-
známit s historií malé obce, ve
které v minulosti pobývalo až
dva a půl tisíce obyvatel.

Otevře v květnu
„Muzeum jsem otevřel minu-
lý rok a letos bude jeho pro-
voz zahájený v květnu,“ řekl
Jan Lebl, který jezdí s rodiči
doPramenůužodmala. „Chtěl
jsem prostřednictvím muzea
lidem ukázat, že Prameny ma-
jí své dlouhé dějiny a že to ta-
dy nejen v minulosti vypada-
lo velmi hezky,“ vysvětlil s
tím, že i dnes je obec velmi
pěkná.

A co lidé v muzeu uvidí? Me-
zi exponáty se objevují na-
příklad staré pohlednice, ly-
že, dopisní zálepky, lázeňské
prospekty anebo historické
zemědělské náčiní. „Některé
z vystavených předmětů mi
darovali lidé z obce, jiné jsem
zakoupil a část exponátů mám
také zapůjčenou. Nějaké věci
jsem i sám našel,“ prozradil
Lebl.

Mění obrázek
Část lidí, kteří do Pramenů za-
vítají, se chce podle Jana Le-
bla jen podívat na to, jak vy-
padá nejzadluženější obec.
Zbytek je už ale nezajímá.
„Tento fakt mě držel – a stále
drží – u toho, abych muzeum

udržel v provozu. Pomůže to
tak snad hostům změnit ten
dosavadní obrázek o obci.“

Fungovalo zde kino
i škola
Obyvatelé Pramenů se však
nemusejí dívat jen do daleké
historie. Ještě nedávno si v ob-
ci užívali jako v menším měs-
tě. „Věřím, že se jednoho dne
situace s dluhy v Pramenech
zlomí, i když jednoduché to asi
nebude,“ řekla Olga Čonková
z Pramenů. „Naše obec je pro

mě stále hezká jako dříve, i
když už z ní mnoho možností
vymizelo. Měli jsme tu kul-
turní dům, ve kterém se ko-
nala jedna kulturní akce za
druhou. Mnoho představení
zde odehrály i děti, které na-
vštěvovaly místní školku, kde
jsem pracovala jako učitel-
ka,“popisovala.„Nacházelose
zde krásné kino, místní ško-
láci navštěvovali recitační
kroužek a následně se recita-
ce vysílaly po celé obci přes
ampliony.“

Krásná obec
Místní tak na svou obec ne-
dají dopustit. „Pro mě to byla
a je krásná obec napořád. Je
tu nádherná příroda, prostě
všechno,“ konstatovala Olga
Čonková.

A muzeum není jediná ak-
tivita Pramenských. Ti třeba
také z vlastních prostředků
upravují kapličku, kterou by
již letos chtěli nechat vysvě-
tit.

Bohatá historie
První písemná zmínka o Pra-
menech pochází z roku 1357 a
hovoří se v ní o jmenování
místního faráře. Je tedy prav-
děpodobné, že bude obec star-
ší. Původně se zde těžilo stří-

bro a cín.
„Do třicetileté války se v ob-

ci nacházely stříbrné a cíno-
vé doly. Po úpadku těchto čin-
ností se zde rozvinul obchod s
chmelem,“ uvedl Lebl.

Místní minerálku
pili až ve Vídni
Ve druhé polovině 19. století
(1870) se mohly Prameny
pochlubit i lázeňstvím. „Po
rozborech pramenů v okolí
obce se přišlo na to, že jsou zde
ideální podmínky pro lázeň-
ské využití. Proto místní nej-
bohatší obchodníci s chme-
lem založili Lázeňskou spo-
lečnost,“ vylíčil student Jan
Lebl s tím, že byly vývěry v ro-
ce 1870 upraveny a na místě
byl vybudovaný rozlehlý park
s prameny – Rudolfovým, Gi-
seliným a Vincentovým. Míst-
ní minerálku si oblíbili i ve
Vídni. Ve stejném roce byl vy-
budovaný i lázeňský dům Eli-
sabethbad (Alžbětiny lázně).

Léčebné prameny pomá-
haly lidem s chudokrevností,
vodnatelností, ale i dýchací-
mi a nervovými obtížemi. Pro-
tože se však v té době velmi
rozrůstaly i Mariánské Lázně
a Lázně Kynžvart, začalo vy-
užití lázeňského areálu po-
stupně upadat.MEZI VYSTAVENÝMI exponáty v muzeu v Pramenech se nachází i

důkazy o lázeňské minulosti obce. Foto: Deník/Václava Simeonová

JAN LEBL ukazuje, že v muzejních prostorách v Pramenech mohou návštěvníci spatřit například letecké
snímky obce z roku 1952, 1962 a 2008. Foto: Deník/Jan Buriánek

Lidé z Poustky si užívali velikonoční pohodu
Poustka – V pořadí již šestý
ročník velikonočního setkání
obyvatel obce Poustka a okol-
ních obcí se uskutečnil v ne-
děli v kostele svatého Wolf-
ganga. Muži se tu učili správ-
ně plést pomlázky. Ženská část
návštěvníků se zde pochlubi-
la svými pečicími dovednost-
mi.

„Toto setkání považujeme
již za tradiční,“ uvedl staros-
ta obce Poustka Jan Ryba.
„Máme tu na ochutnání veli-
konoční beránky, mazance a
spoustu dalšího. Podobná se-
tkání máme i o Vánocích,“ do-
dal starosta.

Hosté měli ze setkání ra-
dost. „Tyto akce vnímám vel-
mi pozitivně. A to hlavně pro-
to, že lidé z obce Poustka jsou
zde velmi přátelští,“ řekla
obyvatelka obce Mária Karlí-
ková. „Již teď se těším na vá-
noční sraz,“ usmála se. (bur)

JIŽ POŠESTÉ se v kostele svatého Wolfganga sešly desítky návštěv-
níků. Konalo se zde velikonoční setkání. Foto: Deník/Jan Buriánek
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Deník uvítá fotografie domácích
mazlíčků. Se stavební společností
ŠU–STR přichystal soutěž chovatelů

Vážení čtenáři, Deník pro vás na webu Chebského deníku (www.cheb-
sky.denik.cz) připravil anketní soutěž ´O nejkrásnějšího domácího
mazlíčka´.
Rozjezd obstarali členové redakce. Každý z nich totiž nějaké to zvířátko do-
ma chová.
Pokračujeme už z příspěvků čtenářů. Pokud máte zájem přihlásit svého pej-
ska, kočičku, kanárka a vůbec zvířecího člena domácnosti, uvítáme jeho fo-
tografii zaslanou elektronickou formou na adresu:
redakce.chebsky@denik.cz
Fotografie musí splňovat tyto parametry: min. 1024 x 768. Ke snímku také
připište jméno mazlíčka, rasu a ostatní (stručné sdělení) už je na vaší
invenci.
Anketu vyhlašujeme jednou za měsíc. Nová odstartovala 14. března a skon-
čí 14. dubna.
Uvítáme vaše hlasy, které na webu odevzdáte těm nejsympatičtějším maz-
líčkům (z každého počítače lze hlas odeslat 1x za hodinu).
Chovatel vítěze obdrží věcný dar v hodnotě 500 korun od společnosti
ŠU–STR s.r.o. (hlavního partnera soutěže) a redaktoři Chebského deníku
s ním připraví rozhovor na téma ´Já a můj zvířecí mazlíček´.
Předchozí anketu o nejkrásnějšího mazlíčka vyhrálo 8měsíční skinny morče
jménem Nelinka, které získalo 69% hlasů (z celkových 1127).
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Přijďte si pro nové dioptrické brýle
a dostanete 33% slevu na jakákoliv skla

 i na obruby dle vašeho výběru!

Slevy se nesčítají. Cena po slevě vám bude sdělena u pokladny. Slevu nelze uplatnit v outletech Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha.

BEZ DALŠÍCH

PODMÍNEK

... a uvidíte!
www.fokusoptik.cz

SLEVA
NA KOMPLETNÍ BRÝLE!

3CHEBSKOdeník úterý 10. dubna 2012


