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Světová židovská konference AGUDAT JISRAEL v Mariánských Lázních na
poštovních razítkách z 22.srpna 1947
Rozjařená společnost v zahradní restauraci VIKTORIA (Máchova ulice)
Dávná Löwenthalova výletní kavárna (Třebízského ulice)

Světová židovská konference (kongres)
AGUDAT JISRAEL v Mariánských Lázních
na poštovních razítkách z 22.srpna 1947

Světový kongres AGUDAT ISRAEL se konal v Mariánských Lázních (škola Jih) ve dnech 14.-26. srpna 1947, ale dosud jsme nenalezli podrobné informace o rozsahu kongresu, jeho náplni, počtu přítomných aj. Hlavním svědkem je tento korespondenční lístek s příležitostnými poštovními razítky.
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Dyková ulice a blízké okolí
V okolí starého Mariánskolázeňského mlýna (dnes CRISTAL PALACE čp. 61) se začaly stavět vily kolem po roce 1873. V té době ještě neexistovaly ulice Dykova (původně Alexandrinnenstrasse), Lidická
(původně Casinopark-Strasse), Ruská (Schulstrasse), a první domy se tu stavěly bez jasného plánu.
Trvalo několik desítek let než tato část města dostala přibližně dnešní podobu. Centrální stavbou se
stal v těchto místech hotel CASINO (v letech 1947-1994 Výzkumný ústav balneologický, dnes Hotel
Falkensteiner). V jeho jižním sousedství vznikl populární parčík "CASINO-PARK", kde vyhrávala o sezónách vojenská kapela. Toto místo se stalo na pár desítek let oblíbeným dostaveníčkem lázeňských
hostů, především těch pohodlnějších hostů, kteří mu dávali přednost před vzdálenějšími výletními kavárnami jako bývaly Bellevue, Panorama, Švýcarský dvůr aj.
Že zdejší vily vznikaly v krátkém časovém úseku, je patrné z jejich čísel popisných, která mají vcelku
chronologický postup (hotel Casino čp.123, Villa Newa čp.124, Villa Budapešť čp. 125, Villa Ruppert
čp. 126, Villa Madrid čp. 134, Villa Salzburg čp. 135, Villa Venedig čp. 144 (dnes Baťa), dům Filadelfia
čp. 152.

1. V sousedství starého "Mlýna" (dnes CRISTAL čp.61) vyrostla v letech 1875-1880 menší
čtvrť lázeňských vil, která si trochu patetický říkala "NEU-MARIENBAD" (NOVÉ MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ). Název této vilkové čtvrti poměrně rychle zanikl po připojení úšovické čtvrti ŠENOV
(kolem hostince Šumava) k M.Lázním (1. dubna 1895).
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Jen několik zdejších domů je mladších (právě Vindobona s čp.311), jak ukazuje plánek (z roku 1974)
s čísly popisnými.

Petzoldtův Hotel CASINO (čp.123)
Je nejstarší v tomto koutě. Už počátky tohoto hotelu CASINO (Ruská čp.123) byly nevšední. Dům čp.
123 byl postaven nad starým "Mlýnem" na okraji bukového lesa v roce 1873 a byl postaven dvakrát !!!
Stavěla ho Rakouská lázeňská stavební společnost z Vídně. Architektem byl rytíř Emil von FÖRSTER, který proslul v Rakousku svými stavbami divadel, hudebních hal a hotelů. Jeho projekt realizoval
mariánskolázeňský stavitel Johann KÖNIG. Stavba v nádherné dobové architektuře byla dokončena
před sezónou 1875, ale nepřežila ani tuto sezónu. Nedlouho po otevření domu, 21.září 1875, vypukl
v domě zničující požár a celý objekt vyhořel.
Rakouskou stavební společnost to neodradilo a
rozhodla se budovu znovu postavit podle původního plánu (s malými
úpravami). A tak se ještě
v roce 1875 začalo znovu
stavět a během roku
1876 byl hotel postaven
po druhé. Nyní hledala
rakouská stavební společnost mezi hoteliéry
vhodného kupce. Novostavbu koupil v roce 1877
Christian Viktor PETZOLDT a nazval HOTEL
CASINO. Po něm převzal hotel později jeho
syn Viktor PETZOLDT.
V rukách Petzoldtů zůstal
hotel
do roku 1919. Vik2. Hotel CASINO z roku 1876 s populárním parkem vedle (kol 1890).
tor se ženil roku 1898 a
téměř tři roky působil jako nájemce restaurace v Českých Budějovicích. Odtud se vrátil do Mariánských Lázní, převzal vedení hotelu a vrhl se do jeho rekonstrukce a vylepšování interiéru. Zavedl zde
výtah, elektřinu, vyměnil zastaralý nábytek v pokojích, založený tenisový kurt vedle hotelu atd. (Roku
1906 se uvádí Viktor Petzoldt jako člen zastupitelstva Mariánských Lázní).
Za Petzoldtů bydlívala v hotelu řada vzácných hostů: především bulharský král Ferdinand; dále bratr
ruského cara -velkokníže Vladimír; vídeňský král valčíků Johann Strauss s rodinou, pruský princ Vilém, rakouská korunní princezna Štefanie, vynálezce dynamitu Alfréd Nobel, ruský spisovatel
N.S.Leskov. V hale tu cvičil na klavíru značky
Bösendörfer král pianistů Anton Grigorjevič RUBINŠTEJN (1829-1894).
Když se v roce 1904 se ubytoval v hotelu bulharský kníže (brzy pak král) FERDINAND s doprovodem 28 osob, obsadil dvě celá patra. Král
Ferdinand býval v Mariánských Lázních viděn
často ve společnosti svého příbuzného - anglického krále Edwarda VII. Na hotelu CASINO byla
kdysi umístěna velikánská pamětní tabule, připomínající krále Ferdinanda Bulharského jako
zdejšího hosta
Po první světové válce - v říjnu 1919 - Petzoldtové neunesli těžké finanční ztráty z doby první
světové války a hotel byli nuceni prodat. Koupila
ho firma Rosner & spol. z Prahy, obchodující
3. Vzácné foto z kolonády: na procházce dva kráse stříbrem, porcelánem a prádlem. Spolu s prolové - anglický a bulharský (1904)
fesorem Mladějovským zde zřídila mezinárodní
Hotel CA SINO im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts - Bildniss v om X.A .V.E. Singer Leipzig
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lázeňský hotel. Ani tato firma neudržela hotel a 31.12.1924 ho prodala Československému státu,
nepochybně po jednáních s prof. MUDr. Mladějovským. Budova pak sloužila jako exkluzivní lázeňské
státní sanatorium, o které pečovalo ministerstvo zdravotnictví. Až do roku 1938.
Za druhé světové války (1940) přešlo CASINO na Německou říši a v roce 1943 bylo prodáno nacistické straně NSDAP a jí sloužilo do konce války jako "Haus der Partei" (dům strany NSDAP), po válce
krátce jako nemocnice pro americké vojáky. Po jejich odchodu v listopadu 1945 převzal dům znovu
československý stát a od roku 1946 sloužila budova jako balneologické sanatorium, nadto pokračující
v medicínské tradici městského německého balneologického ústavu z roku 1902 (který měl sídlo nedaleko odtud v Lidické ulici v domě Plzeň). V čele českého ústavu stál dlouhá léta MUDr. Josef Mates.
V budově ústavu působily československé medicínské špičky jako Josef Pelnář, Bohumil Prusík
(1964), Vladimír Vondráček, Eduard Cmunt, Kristián Hynek. Léčil se tu několikráte pozdější nositel
Nobelovy ceny básník Jaroslav Seifert. Známým primářem kliniky byl po desítky let MUDr. Vladimír
Křížek, který proslul odbornými pracemi z historie našeho i světového lázeňství a také objevnými výzkumnými pracemi v balneoterapii.
Dům tedy sloužil od roku 1956 jako výzkumný ústav, několikrát měnil název, naposledy to byl Výzkumný ústav balneologický (VÚB). Ten byl zrušen v roce 1993. Budova byla pak řadu let prázdná a
současným majitelem je hotelová společnost Falkensteiner, která přestavěla budovu v moderní hotelový areál, ke kterému přistavěla další budovy v lokalitě bývalého Casinoparku. Dnes se uvádí hotel
s pětijmenným názvem Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad. Na fotografii z roku 1898 vpravo
vysoká budova někdejšího hotelu CASINO.:

4. Pohlednice kol 1898. První řada domů zleva doprava: Villa VENEDIG (čp.144, dnes Baťa);
Alexandřina ulice stoupá do svahu; dům FILADELFIA (čp.152) s krámem; hotel MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ MLÝN dosud jen dvoupatrový (čp.61 - Cristal Palace). Druhá řada domů
zleva: dům LINEC (čp.154), vedle se právě staví Villa JÄGER (Norbert), dům VINDOBONA
(čp.311) zakryt stromem; třípatrový dvojdům - BUDAPEST (čp.125) a RUPPERT (čp.126).
Třetí a poslední řada domů vzadu - zleva doprava: domy Café SENNHOF alias SKALNÍK
(dnes LENKA čp.215), výrazný vytáhlý dům s původním názvem LYRA (čp.338), vpravo
střecha domu MADRID (čp.134), pak SALZBURG (čp.135), VILLA NĚVA (čp.124), sotva patrná střecha nízkého domu PALERMO (původně přízemní stavení čp. 168), hotel CASINO
(čp.123). Na horizontu vzadu mýtina, dnes plně zalesněná bukovým lesem.

Vila PALERMO (čp.168)
V sousedství hotelu Casino - Ruská č.13, dříve dům Podniku bytového hospodářství; původně nízká
hospodářská budova (stodola), patřící k vzdálenému hotelu ZVON. V roce 1903 přestavěna na malou
vilu PALERMO. Parcela, stodola i vila patřily obchodníku Josefu HAMMERSCHMIDOVI (1906 jako
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městský radní v devítičlenné městské radě), který byl majitelem hotelu ZVON. Adresář 1929 uvádí
majitelky čp.168 Theresu Hammerschmidovou (vdovu po Josefu Hammerschmidovi, který padl počátkem první světové války 1914 v Srbsku), Betty Rauscherovou (manželka hoteliéra Hugo
Rauschera) a Kláru Sieglovou (manželka Meinrada Siegla, plukovníka na penzi). Roku 1938 měla
nevelká vilka 5 pokojů. Domu zůstal dodnes původní název Palermo.

Villa NĚVA (Newa - čp. 124)
Ruská č.15 (13), dříve dům Podniku bytového hospodářství, vilu postavila Stavební banka kol roku
1876 jako VILLA NEWA ve svahu Suchého vrchu. První majitel (1897) byl kupec Johann DIETL
(1906 členem zastupitelstva Mariánských Lázní). Roku 1906 bydleli v domě také Mathilde Dietlová
(snad manželka) a Eduard Dietl (obchodník, který měl papírnictví v čp.51).
V té době byli DIETLOVI v Mariánských Lázních početní. Kromě vily Newa sídlili v městě jako majitelé
domů ještě kupec Johann Dietl (vlastník dolejšího domu Filadelfia čp.152), Emilie Dietlová jako majitelka domu Tusculum (čp.175), JUDr. Wenzl Dietl jako starosta města Mariánské Lázně, bydlící ve vile
Skt.Georg (čp.358) a s advokátní kanceláří v domě Bohemia (čp.88 proti radnici).
Adresář 1929 uváděl dědice čp. 124 početnou rodinu Dietlovu - Berta, Emilie, Richard, Adolf, Franz,
Eduard Dietlovi. Roku 1938 měl dům 22 pokojů s cenou 20 Kč/noc a osoba, v mimosezóně 17 Kč.
V roce 1945 došlo k přejmenování na VESNA, ale název se
neujal. V domě v prvním patře pobýval kdysi slavný host se
svou rodinou "král valčíků", vídeňský hudební skladatel Johann STRAUSS.
V sedmdesátých letech 20.století byla za domem vybudována
výměníková stanice, počátkem 21.století se celý prostor bývalého Casinoparku zastavěn pro areál hotelu Falkensteiner.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Bohuslav Brebis (1912), Anna Brebisová
(1915), Bohuslav Brebis junior (1942), Jaroslav Bouše (1908), Zdeňka Boušová (1911), Hana Boušová (1946), Josef Cinkaje (1904), Vlasta Cinkaisová
(1910), Karel Cinkaje (1946), Irena Eibichová (1922), Růžena Kadlecová
(1917), Václav Herejt (1920), Antonín Vlček (1908), Julie Vlčková (1905),
Antonín Pachta (1898), Pavel Rokošný (1933), Helena Rokošná (1942), Stanislav Hajný (1939), Helena Hajná (1945)

Villa SALZBURG (čp.135)
Ruská č.17(15), dříve dům Podniku bytového hospodářství,
postaven po roce 1876 jako Villa SALZBURG. Dům postavil
Gustav HÄRTL & Comp. Dalším majitelem (1897) byl Georg
BUXBAUM, v roce 1906 Josef FLEISSNER, v roce 1929
panský krejčí Josef FLEISSNER s manželkou Marií. V domě
tehdy bydlel jako panský krejčí také Alfréd Fleissner s manželkou Aloisií a dcerou Marií.
Roku 1945 přejmenován dům na VINOHRAD, ale název se
neujal a dnes je to znovu SALZBURG.

5. Dosud volný prostor někdejšího Casinoparku před zahájením
výstavby (2000).

Obyvatelé domu (kol roku 1966): Bedřich Crhonek (1910), Otilie Crhonková (1903), Otakar Hřídek (1917), Josefa Hřídelová
(1917), Anna Musilová (1912), Ladislav Štěpka (1935), Marcela Štěpková (1938), Adolf Pánek (1920), JUDr. František Skácelík (1910), Olga Skácelíková (1921), Zdeněk Žabka (1896), Emilie Žabková (1906)

Villa MADRID (čp.134)
Ruská (Dykova) č.8, dříve dům Podniku bytového hospodářství, dnes v majetku bývalých nájemníků
domu. Dům byl postaven kol roku 1880 jako VILLA MADRID (původně měl čp.126, ale to se brzy
změnilo). Na kruhové plastice na domě prý má být španělská královna Isabela.
Dům postavila firma Gustav HÄRTL & Comp. a prodala ho dalšímu majiteli, kterým byl Rudolf
TISCHER (1897). Pravděpodobně jeho bratr Karl Tischer byl učitelem hudby a majitelem protějšího
domu LYRA (čp.338). Adresář 1929 uváděl majitelem hudebníka Josefa KOLBENSCHLAGA s manželkou Žofií. Dále se zde uváděl Gustav Kolbenschlag, snad syn nebo bratr. Roku 1938 měl dům 11
pokojů při ceně 25 Kč/noc a osoba, mimo sezonu jen 17 Kč. Po druhé světové válce sloužil dům jako
pravoslavná fara a byly tu nájemní byty. Zde bydlel pravoslavný farář Jakovljevič a dále kněz Angelov Christo. Dnešní název domu je původní.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Radivoj Jakovlevič (1926), Růžena Jakovljevičová (1936), Božena Jakovljevičová (1897),
Růžena Voříšková (1878), Alois Rezek (1919), Zdeňka Rezková (1922), Jan Hronek (1899), Růžena Hronková (1903), Emilie Christová (1893), Angelov Christo (1931)
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Villa NORBERT (čp.344)
Lidická č.11, dříve dům Podniku bytového hospodářství jako rohová vila Dykovy a Lidické, postaven roku 1903 jako VILLA JÄGER. Dům stavěl a vlastnil stavitel Anton JÄGER (viz jeho hrob
na hřbitově u náhrobní kaple Halbmayrů!). Adresář 1929 uváděl
dům jako Vilu NORBERT a majitelku Annu KROHOVOU. Roku
1938 zde bylo 15 pokojů. Název NORBERT zůstal i po roce
1945.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Bohuslav Laušman (1933), Věra Laušmanová (1931), Anna Novotná (1916), Karel Růžička (1910), Milena Růžičková
(1921), Dagmara Růžičková (1946), Vladimír Winter (1912), Antonie Winterová (1919), Marie Winterová (1947), Ferdinand Kapinus (1897), Robert Mahler (1942), Jana Mahlerová (1949), Marie Maníková (1903).

Obchodní dům BAŤA (čp.144)
6. Villa NORBERT v Dykově ulici
Dykova č.1, dům byl postaven spolu se sousedním domem
v poměrně ostrém svahu - dílo
MAILAND jako dvojdům kol roku 1876. Prvním majitelem byl
stavitele Antona Jägera (1903).
Wilhelm RÖSSLER, později majitelkou Eleonore WILFERTOVÁ (ještě 1898-1906), po válce byl majitelem Fred Howard
Cohn, od 1932 pak firma Baťa, která dům zcela přestavěla do moderní podoby obchodního domu,
typické formy baťovských prodejen. Majitelem druhé části dvojdomu (MAILAND - čp.145) byla židovská rodina Englů (Franz, po něm Ernst Engl).
Po válce po zrušení firmy Baťa po roce 1949 dostal dům oficiální název DŮM obuvi a v roce 1990 se
vrátil domu název Baťa.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Jeroným Balcar (1910), Vlasta Balcarová (1919), Marie Horáková (1913), Eva Balcarová
(1941), Jeroným Balcar junior (1944), Květa Balcarová (1948), Jaroslav Bem (1930), Zdena Bemová (1936)

Lázeňský dům FILADELFIA (čp.152)
Dykova (bývalá Alexandrinnenstrasse)
č.2, dříve dům Podniku bytového hospodářství, v sousedství hotelu CRISTAL PALACE. Budova byla postavena kol 1878
pod názvem FILADELFIA a prvním majitelem (ještě1906) byl kupec Johann DIETL
(není totožný s Johanem Dietlem z vily
Newa čp.124!). Adresář 1929 uváděl Emilii Dietlovou pouze jako zde bydlící v
nájmu v čp.152, a majitelem byl židovský
obchodník Heinrich GOLDMANN s manželkou Gabrielou.
Za války byl dům přejmenován na Haus
SCHMIDT a po roce 1945 vrácen domu
původní název Filadelfia. Dlouho po válce
zde bývala prodejna koberců.

7. Rohový dům FILADELFIA dostal v roce 1933 moderního souseda - obchodní dům BAŤA, postaveného na
místě zbořené vily VENEDIG (Benátky čp.144).

Obyvatelé domu (kol roku 1966): Jan Bajar (1921), Anna Bajarová (1924), Anna Pichlová (1924), Aloisie Ošťádalová
(1907), Ladislav Ošťádal (1926), Zdena Ošťádalová (1929), Bohuslav Růžička (1924), Marie Růžičková (1924), Anna Pešíková (1900), Milada Hurníková (1898), Barbora Hlaváčová (1882), Ludmila Pummerová (1913), Jaroslav Horník (1923),
Miluše Horníková (1931), Josef Pavelec (1929), Marie Pavelecová (1926), Štretzovi (?).

Dům IRIS (čp.460)
Dykova č.4, dříve domek Podniku bytového hospodářství, malá stavba byla vtěsnána někdy po první
světové válce mezi hotel CRISTAL a dům FILADELFII. Původní nápis IRIS býval na domě a v adresáři 1929 se uvádějí majitelé Wilhelm a Barbara LANGHAMMEROVI. V roce 1945 nedošlo ke změně názvu.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Anna Dobešová (1881), Otto Dobeš (1925), Otto Klíma (1917), Otilie Klímová (1949)
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8. Pohlednice "Casino Park und Marienbader Mühle" z roku 1905. Uprostřed dvoupatrový dům FILADELFIA a vlevo od něho ještě starý dvojdům s italskými názvy MAILAND- VENEDIG (později Baťa),
vpravo zahradní kavárna a k ní přilepený starý hotel Mariánskolázeňský Mlýn.

Dům VINDOBONA (čp.311)
Dykova č.6, dříve dům Podniku bytového hospodářství, dům byl postaven roku 1896 jako VINDOBONA, později (1906) uváděn jako WESNITZER podle majitelů domu Antona a Elise Wesnitzerových.
Po válce (kol 1925) přešel dům do vlastnictví "Všeobecného penzijního ústavu v Praze" (Allgemeine Pensionanstalt Prag) a zůstal jím do druhé světové války.
Za druhé světové války byl dům obsazen prý německou armádou a ve sklepeních prováděny výslechy
zatčených. Po válce zůstal domu název VINDOBONA a dům převzala česká policie. Potom nějaký
čas v domě bylo ředitelství Městské nemocnice. Nakonec zde vzniklo plicní středisko a pod tímto názvem je dům znám dodnes.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Marie Šiková (1896), Boleslav Jetmar (1902), Ludvika Jetmarová (1907), Vlastimil Kraus
(1927), Věra Krausová (1926), Marie Kratochvílová (1911), MUDr. Kamil Fontán (1931), Jan Würfl (1914), Zdeňka
Würflová (1922), Anna Babková (1929), Anna Babková jun. (1950), Michal Anatolík (1921).

Dům BRATISLAVA (zubní středisko čp.125)
Lidická č.10, dříve dům Okresního ústavu
národní zdraví (OUNZ). Byl postaven kol
roku 1876 lázeňskou stavební bankou, nazván BUDAPEST, prvním majitelem byl
stavitel Rudolf LANGHAMMER, pak převzali dům dědicové (1906). Adresář 1929
uváděl majitele kupce Josefa a Wilhelminu LANGHAMMEROVI. Roku 1938 zde bylo 16 pokojů a cena o hlavní sezóně 25
Kč/noc a osoba, mimo sezónu 17 Kč.
V roce 1945 byl přejmenován na BRATISLAVA, ale přežíval název BUDAPEST.
Sem bylo umístěno a po desítky let tu zůstávalo centrální zubní středisko v Mariánských Lázních. Podle toho se domu také říkalo "Zubní středisko". V přízemí byl "Rudý
koutek", sloužící k schůzování.

9. Kde vznikala dočasná čtvrť Neu-Marienbad? Nedaleko nad starým mlýnem (Cristal) ve svahu Suchého
vrchu se objevuje nejprve dominantní budova hotelu
Casino (1873) a krátce nato mohutný dvojdům Budapešť-Ruppert (1876), vzadu pak Villa Newa.
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Dům RUPPERT (čp.126)
Lidická č.12, dříve dům Podniku bytového hospodářství, postaven kol roku 1877 společně s domem
čp. 125 jako dvojdům Lázeňskou stavební bankou, původně MADRID, pak podle majitele Wenzla
Rupperta - VILLA RUPPERT (ještě v roce 1906 a v roce 1929). V roce 1938 se uvádí dům bez lázeňských pokojů, jen jako nájemní dům. Poslední předválečný majitel byl M. EGERER. V roce 1945 došlo
k přejmenování na DUŠAN, ale dle sdělení obyvatel se tento název nikdy výrazněji neujal.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Rudolf Vacek (1908), Terezie Vacková (1913), Miroslav Vacek (1935), Antonín Vacek
(1944), Josef Mazánek (1942), Růžena Mazánková (1937), Jan Švec (1914), Marie Švecová (1920), Jana Švecová (1945),
František Rada (1934), Marie Radová (1934), Josef Kolman (1936), Eliška Kolmanová (1943), Josef Košina (1909), Eliška
Košinová (1919), Josef Kůst (1934), Zdeňka Kůstová (1936).

Villa VINETTA (čp.352)
Lidická č.14, dříve dům Podniku bytového hospodářství. Byl postaven někdy v letech 1902-1905 jako
VINETTA, prvním majitelem (1906) byl Andreas DENK. Roku 1938 zde bylo k dispozici 12 pokojů a
cena 20 Kč/noc a osoba, mimo sezonu 17 Kč. Poslední majitelé byli A. a E.DENKOVI. Název tohoto
domu se v roce 1945 neměnil.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Miloš Bruder (1918), Renata Bruderová (1926), Pavel Bruder (1946), Jitka Bruderová
(1948), Josef Šebesta (1899), Marie Šebestová (1899), František Trávníček (1938), Věra Trávníčková (1943), Stanislav Špika (1905), Oldřich Špika (1939), Stanislav Sedlák.

Evangelická fara (čp. 189)
Lidická č.16, majitelem evangelická církev. Dům byl postaven kol roku 1885 jako evangelická fara
(1906, 1929 "Evangelische Kirchengemeinde"). Roku 1938 zde byly 4 pokoje a cena 20 Kč/noc a
osoba. Hlavní třídou byl spojen schodištěm kolem vily TRIANON (dnes policie). Tímto domem končí
řada vilek v Lidické ulici. Na protější straně byly po roce 2000 postaveny domy, patřící k areálu hotelu
Falkensteiner.
Obyvatelé domu (kol roku 1966): Zbyněk Laštovka (1922), Marie Laštovková (1923), Petr Čapek (1936).

10. Před 158 lety (1848) oblíbený a vděčný cíl procházek lázeňských hostů - Mariánskolázeňský mlýn
(čp.61). Měl již tehdy upravenu kavárnu se sloupovím. Též před patrovým mlýnem pod širým nebem
stoly pro hosty. Vzadu dosud prázdný luční svah, který se stane za 25 let místem příští výstavby …….
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Osudy španělského krále Alfonse XIII.
Alfons XIII. (* 17. května 1886 Madrid; † 28. února 1941 Řím) se narodil krátce před smrtí svého otce Alfonse XII. Jeho matkou byla druhá
manželka krále Alfonse XII. Maria Kristina Rakouská.
Panování Alfonse XIII. spadá do éry politické restaurace ve Španělsku. Nastoupil v roce 1902 v 16 letech na španělský trůn, když
v mezidobí vládla jeho matka.
Porážka země v španělsko-americké válce (1895-1989) vedla ke ztrátě posledních španělských kolonií v Americe i v Asii a uvrhla Španělsko do krize. Mladý Alfons XIII. hodlal vládnout zcela jinak než jeho
otec Alfons XII., avšak ztroskotal vlivem neznalosti zákulisních machinací na politických intrikách, na sociálním napětí a na zesilujícím hnutí
katalánské autonomie.
V letech 1902-1923 jmenoval král více než 23 vlád. V těchto letech
usilovaly všechny významné síly ve Španělsku, aby nějak vyřešily
existující politické spory a rostoucí sociální protiklady španělské společnosti.

Mladý král Alfons XIII.

Ale politický systém Španělska byl rozvrácen korupcí a reformním
vzedmutím až se nakonec rozpadl - v roce 1923 po porážce španělské armády u Annuálu ve válce s marokánskými povstalci.
V bezvýchodné situaci královi nezbylo než souhlasit s vyhlášením
stanného práva 13.září 1923.
Španělsko se stalo de facto vojenskou diktaturou pod vedením generála Miguel Primo de RIVERA a od té doby stál španělský král jen ve
stínu tohoto diktátora.
Když však i tento pokus o konsolidaci nemocné španělské země
ztroskotal a republikáni zvítězili v roce 1931 při prvních občanských
volbách po roce 1923, musel král Alfons XIII. opustit zemi a odejít do
exilu do Říma.
Poštovní známka s obrazem Alfonse XIII.
Až do své smrti se však nevzdal dobrovolně trůnu a považoval se stále za krále. Za španělské občanské války
ovšem svým rozhodnutím značně ztížil politické spojení
různých monarchistických směrů, které by raději byly viděly v čele Španělska nějakého výraznějšího monarchu než
Alfonse XIII. Ten prý nikdy nedorostl k řešení těžkých problémů tehdejšího Španělska. Doba jeho vlády tedy byla v
letech 1902-1931.

Královo potomstvo
Král se oženil 31. května 1906 s Viktorií von Battenberg a
měli děti:
Alfons Pio (* 10. 5. 1907; † 6. 9. 1938)
Jakob Luitpold (* 23. 6. 1908; † 20. 3.1975)
Beatrix Isabel (* 22. 6. 1909; † 22. 11. 2002)
Maria Christina (* 12. 12. 1911; † 23. 12. 1996)
Johann Karl (* 26. 6. 1913; † 1. 4.1993) = Juan de Borbón
y Battenberg, otec současného krále Juana Carlose I.
Španělského
Gonzago Manuel (* 24. 10. 1914; † 13. 8. 1934)

Král Alfons s královnou Viktorií
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Bavorský pluk španělského krále
Pátý bavorský pluk polního dělostřelectva
byl založen 1.10.1890 a dostal okázale
jméno budoucího španělského krále
Alfonse XIII. Tomu byly tehdy 4 roky.
Pluk byl založen 1.10.1890 v Landau a
měl posádky v Landau a dvě baterie v
Mnichově.
Pluk byl podřízen velení 3. bavorské divize. Dne 27 1.1904 byl král slavnostně vyhlášen držitelem regimentu.
30.9.1908 navštívil 22letý král Alfons XIII.
"svůj" regiment v doprovodu princů Alfonse Pio, Ferdinanda Maria a Adalberta Bavorského. Přehlídka se konala dopoledne
na Ebenbergu.

Bavorská kasárna španělského krále v Landau

Pluk měl do roku 1897 děla kalibru 73, od
roku 1897 děla kalibru 96. Veliteli pluku
byli plukovníci:
1890 – 1894 Plukovník von Trentini
1894 - 1896 Plukovník von Landman
1896 - 1897 Plukovník Höggenstaller
1897 - 1900 Plukovník Schöller
1900 - 1901 Plukovník Luitpold svobodný
pán von Horn
1901 - 1915 Plukovník Goertz
1905 - 1906 Plukovník Desloch
1906
Plukovník Syßling
1906 - 1908 Plukovník Paul
1908 - 1912 Plukovník Bauer
od 1912 Plukovník Walter Kollmann.
Po roce 1919 byla přeměněna kasárna
Dělostřelecký pluk španělského krále v Landau.
v kasárna Petainova.
Ve dnech 28.5. - 7. 6.1930 opustil dělostřelecký pluk Landau a 8.-12. 6.1930 opustil pluk dragounů
Landau. Od roku 1936 sem byl umístěn dělostřelecký pluk 33. Po druhé světové válce byla zde francouzská kasárna až do doby konečného odchodu francouzských vojsk.

Španělský královský dům
Těžko si dnes v Evropě představit zemi, kde by vládl
absolutisticky monarcha - král s královnou. V Evropě
vládnou parlamentní demokracie a různé postavení
mají prezidenti.

Současná podoba někdejších kasáren
španělského krále v Landau.

Tento vývoj zasáhl i monarchie a dnes žádný evropský
monarcha nemá účast na státním dění, protože všude
vládne parlament a vláda. Na královskou rodinu zbývá
reprezentační úloha země. Takováto státní forma je
praktikována i ve Španělsku od roku 1978. Tímto aktem nezůstala v Evropě už žádná země jako pravá,
absolutistická monarchie, neboť také v ostatních zemích v čele s králem - Belgie, Dánsko, Lucembursko,
Norsko, Holandsko, Švédsko a Velká Británie - probíhá vládnutí podobným způsobem.
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Bourboni jako potomci Habsburků
Od roku 1700 byl španělský trůn s málo výjimkami v rukách Bourbonů, kteří nastoupili po Habsburcích a zůstali u moci až do roku 1873,
kdy byla vyhlášena ve Španělsku “První republika“. Ta však žila
jen jeden rok a pod vládou různých prezidentů. Nato byla znovu zavedena monarchie a králem se stal Alfons XII., rovněž z rodu Bourbonů. Po jeho smrti vládla zprvu vdova-královna Maria Christina za
svého neplnoletého syna až do doby, kdy mohl nastoupit sám na
trůn.
Když byla v roce 1931 znovu svržena monarchie, byla vyhlášena
“Druhá republika“. Alfons XIII. musel opustit zemi, ale nikdy neabdikoval a nezřekl se svého trůnu. Demokracie “Druhé republiky“ se
nedokázala prosadit při politických proměnách a v sociálních konfliktech. Byla poražena roku 1936 za občanské války generálem
Francisco Francem, s kterým nastoupil tzv. španělský režim Francův.

Král Alfons XIII.

Ten pevně udržel moc po celý život a teprve po jeho smrti mohla být monarchie znovu restaurována a
určen králem Juan Carlos, vnuk Alfonse XIII. jako jeho oprávněný nástupce. Až v roce 1975 byl jmenován králem Juan Carlos I. a vedl Španělsko proti očekávání Franca za mírového přechodu k demokracii. A zůstává dosud španělským králem.
Juan Carlos má za sebou mimořádně rozsáhlé vzdělání. Po roce 1954 ukončil své sekundární vzdělávání a studoval dál na válečné akademii, navštěvoval kolej armády, námořnictva a letectva. V této
době pracoval také jako vojenský pilot. Následovala studia další, mimo jiné studium ústavy, práva a
mezinárodního práva a zemědělství. 1962 se oženil s princeznou Sofií Řeckou. Mají 3 děti: Elenu,
Christinu a Felipa. Juan Carlos je nadšený sportovec a podporuje sportovní aktivity, sám zůstává aktivní, především v lyžování a jachtingu.
Královský pár žije v paláci Zeruela, který připomíná venkovské sídlo poblíž Madridu. Palác nepatří
králi, ale je majetkem státu. Juan Carlos a Sofia se snažili ulehčit dětem život a vychovat je
v měšťanském duchu. Proto je rodina oblíbená. Všechny tři děti žijí v manželství. Poslední Felipe
v květnu 2004 se oženil s žurnalistkou jménem Letizia Ortiz Rocasdano a další rok se jim narodila
dcera Leonora. Ta je nyní druhou následnicí trůnu, pokud nebude mít bratříčka. Ústava totiž upřednostňuje mládence před děvčetem na trůně. A španělská ústava v tomto neudělala dosud žádnou
změnu. (Podle internetu - Silvia Steinerová)

Návštěvy krále Alfonse XIII. v Mariánských Lázních
V letech 1930–1937 navštívil španělský král Alfons XIII. vícekrát
Československo a pobýval u knížete Metternicha na zámku
v Kynžvartu. Odtud často zajížděl do Mariánských Lázní – jednak do města a do lázní, jednak na golfové hřiště (zachovaly se
fotografie jeho hry na golfovém hřišti).
Španělský král pobýval většinou v lázních Kynžvartu a bydlel na
zámku. A po roce 1931 již jako exkrál.
Naposledy byl v Mariánských Lázních a Kynžvartu v roce 1937 a
jeho pobyt vyvolával řadu rozporných reakcí v Československu.
Tehdejší tisk tehdy věnoval pozornost téměř každému pohybu
krále. Král zemřel v 54 letech v Římě († 28.2.1941).
Fotografie španělského krále, kterou daroval svému osobnímu lékaři OLBERTIMU v Mariánských Lázních a
v Kynžvartu - s věnováním a s vlastnoručním podpisem.
(V majetku rodiny Olbertů.) 
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Španělský král Alfons XIII. v roce 1930 v Mariánských Lázních. Na kolonádě uprostřed
společnosti představitelů města Mariánské Lázně a premonstrátského kláštera Teplá vpředu zleva: městský radní HABERMANN, drobný, ale významný zřídelní inspektor
HONHÄUSER v brýlích, samotný král ve světlém oděvu, starosta města doktor Hans
TURBA, místostarosta Josef TURBA, kněz Bernard TRÄGER a v pozadí lázeňská společnost a v ní králův doprovod.

Král vychází z lázeňské budovy
v Lázních Kynžvartu za doprovodu kynžvartského starosty a
doktora Olberta, jeho zdejšího
osobního lékaře.
Vpravo je připraveno královo
auto.
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O Mariánských Lázních před šedesáti lety
Američané odcházejí z Mariánských Lázní
Mariánské Lázně krátce před prvními slavnostními poválečnými oslavami státního svátku 28.října připravily - dne 27. října 1945 - před odchodem americké armády z Československa malý dárek americkým osvoboditelům Mariánských Lázní. Oficiálně dochází k přejmenování městského parku na Roosweltův park a staré ulice Jägerstrasse na ulici generála Pierce, na návrh předsedy Místní správní
komise Bohumila KUŽELOVSKÉHO. Oslavy loučení s Američany proběhly důstojně a v klidu - nezapomeňme: dosud zde byly přítomny tisíce německých občanů města (před odsunem v roce 1946).
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Zpráva z Bytového úřadu města Mariánské Lázně
Přednosta Bytového úřadu LUKAVSKÝ předložil k 31.1.1946 zprávu, že je celkem 529 domů v Mariánských Lázních a 402 domů v Úšovicích, z toho hotelů a pensionů 185. Volných bytů zůstává 862
v Mariánských Lázních a 632 v Úšovicích, při čemž obsazeny jsou větší a slušnější byty.

Drobné zprávy
Mládež. Hned v srpnu 1945 vznikl Svaz československé mládeže podle slibu Košického vládního programu. Mladí v městě chtějí vlastní "Domov mladých".
Lázeňské hotely. Žádají se majitelé restaurací, hoteliéři a obchodníci, aby řádně vyvěšovali jídelní
lístky s cenami, dále ceníky pokojů, a ve výkladech aby uváděli, které zboží je vázané, kolik bodů a
lístkových odstřižků a korun stojí.
Odbory. Rovněž bylo založeno Revoluční odborové hnutí, čož se potvrzuje jako nejlepší řešení v odborářském životě. Odbory propříště budou sloužit československé dělnické třídě.
Parní lázně. Byly otevřeny v hotelové škole a dokonce mají vlastního maséra a půjčování prádla.
Pondělí slouží lázně pro hochy, úterý a pátek pro ženy, ve středu pro dívky, ve čtvrtek a sobotu pro
muže. V roce 1946 je navštívilo 16 172 hostů, pravidelně přicházejí školy, sportovci, Sokolové. V letních měsících (červen až srpen) jsou uzavřeny a místo toho jsou v provozu v Centrálních lázních
očistné a parní lázně. Výnos činil 141 989 Kč.
Otevření kluziště. Bylo slavnostně otevřeno zásluhou starosty Bohumila.Kuželovského a ředitele
Aloise Pochmana. Nyní už záleží jen na dobré zimě. Kluziště v zimě 1945-1946 bylo s dobrým večerním osvětlením, s ohřívárnou pro děti, kde se podával teplý čaj, šatnu a pouštěla se na ledě reprodukovaná hudba z desek.
Americký ústav. Valná hromada se konala a předsedou byl zvolen pan LACHKÝ, místopředsedové
pánové Nekvapil, doktor Weiner, jednatel Anders, sekretářka Kaslová. Členský příspěvek je 100 Kč.
Sporty a sportovní klub. V červnu 1945 byl založen Sportovní klub fotbalisty a na jaře 1946 se bude
stavět tribuna. Tři letní koupaliště LIDO, RIVIERA a hleďsebský mlýn Kieselmühle jsou v provozu. Na
Riviéře se chystá na jaře stavba skokanského můstku s věží.
Také lyžařský odbor chystá na podzim stavět skokanský můstek ve spolupráci s Plzní, odkud míří lyžařské zájezdy do Mariánských Lázní pro lyžaře. Na bobové dráze byly koncem roku 1945 zahájeny
první bobové závody v ČSR.
Závodní dráha na Ploché dráze bude vyžadovat zrestaurování místa.
Hodnocení činnosti Městského národního výboru 1945-1946
Přiblížil se konec roku 1946 a české správa má za sebou další období. Byla to těžká zkouška v celém
státě, ale mnohem těžší byla v pohraničí. A nejtěžší vůbec pro lázně mezinárodního charakteru.
Předchůdce Národního výboru byla Místní správní komise (MSK), která odvedla nesmírně velký kus
práce v době, kdy tu bylo dosud málo osídlenců. První parlamentní volby byly podkladem k zřízení
MNV s vítěznou KSČ, která byla zastoupena ve všech městských referátech. Obavy, že nepřijedou
hosté z ciziny z obavy před zlými komunisty se nepotvrdily. Angličtí hosté tu marně hledali "železnou
oponu".
Městský národní výbor (MNV) byl nyní 36členný; v něm 15 zástupců KSČ, Po skončení války zde nebyla zprvu ani desítka českých rodin. Ale 31.prosince 1946 bylo tu již 6 948 českých obyvatel a jen 55
Němců. V roce 1946 bylo podáno 3 490 žádostí o národní správy. Dále bylo nutno řešit bytovou otázku. Stavební úřad dostal na starost 680 konfiskovaných objektů a opravil za 1,300.000 Kčs, z toho jen
200 tisíc Kčs padlo na koupelny. Bytový referát vedl soudruh.GEYER, za rok bylo podáno 2 800 žádostí a přiděleno 2 393 bytů.
Také zásobování se zlepšilo a jistě také díky zemědělskému referátu s. Nováčka. V jatkách bylo poraženo v roce 1946 celkem 11 025 ks hovězího dobytka, 2 494 telat, 898 vepřů, celkem 753 521 kg
živé váhy. Jedině dodávky vepřů musely být řešeny dovozem. Přitom nutno vidět, že 1.1.1946 bylo
123 vepřů, 31.12.1946 již 189 vepřů; kdežto u hovězího dobytka ubylo pouhých deset kusů. Bylo dodáno na okrese Mariánské Lázně 288 800 kg brambor, 184 213 litrů mléka a 25 026 vajec.
Lázeňství bylo obnoveno a zasloužili se o to Pochman a V.Tejmar, ale otevření sezony 1946 se zdálo
zprvu nemožné. Byla založena lázeňská komise a její zásahy byly - zlepšení zásobování, zavedení
tzv. lázeňských víz, uvolňování vázaných vkladů pro pacienty. Nepodařilo se bohužel u neústupných
československých drah prosadit slevy na cesty vlakem do lázní. Došlo k zahájení letecké dopravy.
Zvýšil se zájem pojišťoven.
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Filmový festival 1946 s mezinárodní účastí znamenal velkou propagaci Československa. Byli získáni
významní hosté jako sovětští umělci, američtí lékaři, členové britského parlamentu, studenti ze Skandinávie, Holandska, Bulharska, výpravy amerických vojáků.
Pokračovaly opravy silnic, rozrůstala se doprava autobusy a tramvají. Bylo 251 pohřbů a 21 převozů.
Městská nemocnice měla 2 662 pacientů, 1 585 operací, 380 porodů.
Školy se stěhovaly. Gymnasium přešlo do školy Sever, obecná škola z Úšovic rovněž na Sever, Hotelová škola má vlastní školní budovu. Hudební škola přešla do domu Reitenberger (čp.87, dodnes),
4 mateřské školky zůstaly ve svých budovách.
Městské divadlo mělo 70 představení a celkem 28 000 diváků. Vystoupili herci sovětští: Alexandrov,
Čerkasov, Orlová, Zeljonaja, americký dirigent Ducloux, anglický dirigent Allen, z Národního divadla tu
vystupovali - Kohout, Průcha, Boháč, Pešek, Filipovský, Nedbal, Šejbalová, soubor opery z Plzně,
Armádní umělecký soubor (AUS), Peškovo kvarteto, Zemplinská skupina, česká Filharmonie s Rafaelem Kubelíkem.
Co se týká schůzování - proběhlo osmkrát plénum (zastupitelstvo), 33x zasedala rada MNV. Zástupci
MNV byli přijati u presidenta dr. Edvarda Beneše, u předsedy vlády Klementa Gottwalda, ale i u ministrů Zdeňka Nejedlého, Václava Kopeckého, Zmrhala, Dolanského, ministra zdravotnictví Procházky, u
doktora Ripky a Pietora. Kanceláří radnice prošlo 17 000 dopisů.

Česko-německé věci
Po prvé světové válce žila v Mariánských Lázních hrstka Čechů. Vše, co Němci chtěli na nové československé vládě, bylo jim tenkrát lehkomyslně slibováno. V roce 1920 zde žilo 20 českých usedlíků.
České děti první dva roky musely chodit do německé školy; až třetím rokem byla milostivě propůjčena
místnost pro české vyučování. V jediném hostinci, kde se Češi scházeli, je prosil hostinský: "Nemluvte
moc nahlas česky, jinak mám zkažený obchod." Ani později za první republiky, kdy již bylo zde 800
Čechů, se situace nezměnila. V zastupitelstvu s 32 členy byl jediný Čech. Není divu, že na oficiálních
jednáních rad, výborů, se zcela oficiálně hovořilo protičesky a zváni sem byli Němci ze sousedního
Německa, aby podněcovali odboj protičeský. Tyto chyby měly být výstrahou dalšího vývoje po druhé
světové válce.
Čeští osídlenci se nyní ocitli v městě pětkrát více přeplněném (proti normálnímu stavu) Němci. Bylo
nutno zajistit českým vedením chod elektrárny, vodárny,. tramvaje, zdravotnictví. Od počátku července 1945 fungovala Místní správní komise (MSK). Od srpna 1945 postupně odcházeli Němci z městských služeb. Bylo prosazeno vyklizení a vydezinfikování škol. Museli odejít cizí Němci z vojenských
lazaretů, z nemocnic a příslušníci okupačního vojska.
K zahájení vyučování byla připravována obecná a měšťanská škola, reálné gymnasium, hotelová a
učňovská škola.
Začal příjezd prvních hostů-cizinců. Benešova třída byla plná výmolů, poškozená kanalizace, bylo
nutno opravit vodovod, odstranit německé nápisy a domům dát alespoň přijatelný vnějšní vzhled.
MSK postupně převzala vedení (dosud divoké) osídlovací akce, které prozatímně řídila a kontrolovala
Okresní správní komise (OSK). Město mělo nyní 40 000 obyvateli, ale konstituováno před válkou bylo
na 8000 stálých obyvatel, bez průmyslu, s nepatrným zemědělstvím, Každý český dosídlenec měl
dostat nejen byt, ale i práci, školu pro děti, zajištění nemocniční a zdravotnické. Německé byty byly
nyní uvolněny pro české osídlence, a to dávno předtím než byl připraven odsun neboli transfer Němců. Šlo taktéž o školky, jesle, dětskou opatrovnu. Bylo třeba též oživit kulturní život. Byl zřízen lázeňský orchestr, konaly se cykly přednášek, městská knihovna vznikala a připravovala se nová expozice
českého muzea.
MSK Mariánské Lázně plánovala dlouhodobě, co bude třeba udělat pro kvalitní lázeňství - získat pozemky pro další výstavbu, konat brigády na jarní očistné práce Čechů. Cílem bylo připravit vzorné
lázně se všemi službami pro lázeňské hosty - sportovními, kulturními atd.atd. Ze sezony udělat v dohledné době celoroční sezonu, bezhlučnou pohodlnou místní přepravu v budoucnu zajistit bezhlučnými trolejbusy, dálkové topení zavést do hotelů i do soukromí, prosadit lázeňské družstevnictví, převést lesní komplexy do služeb lázeňství - zkrátka vytvořit vizitku českého podnikání v pohostinství a
dobré české práce všeobecně.
Za první republiky neumělo ČSR pochopit obrovský význam lázeňství pro naše postavení v Evropě,
Proto se ujali Konrád Henlein, K.H.Frank i Gilbert Helmer iniciativy v lázeňství a zvali své hosty do Mariánských Lázní. V klášteře měla "hlavní stan" mezinárodní kontrolní Runcimanova komise atd.
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Ihned po druhé světové válce jsme poznali chyby minulosti a hlídali si každé rozhodnutí, aby se nešťastná historie znovu neopakovala. Ihned po válce získal Národní výbor v Plzni zplnomocnění vlády
výnosem ministerstva vnitra z 18.5.1945 k rychlé kolonizaci a konsolidaci pohraničí na čáře PlzeňMariánské Lázně-Karlovy Vary-Cheb. 19.5.1945 přišla první vojenská jednotka k zajištění bezpečnosti
Čechů, 21.5.1945 výprava prvních poštovních úředníků, 24.5.1945 přišel první úředník oficiální
čsl.správy Dr.Ladislav MIXA. Přetvořila se správní komise, zajišťuje se bezpečnost a energicky se zabezpečuje majetek, jak to vyžadovaly kroky proti mentalitě zdejších Němců. V moři německém, kde se
nachází na 50 tisíc německých zajatců, vytváří se česká civilní správa a začíná české dosídlování.
Doktor Mixa jmenuje i první Okresní správní komisi a do jejího čela staví poštovního tajemníka Josefa
NĚMCE. Ministerstvo zdravotnictví zřizuje Státní lázně s ředitelství a do čela staví Františka BENÝŠKA. Velká tíha úkolů padá na lázeňskou komisi k řízení celého lázeňského provozu. Znovu se zahajuje lázeňská sezona s cílem vracet zdraví nemocným, kteří za války strádali, léčit zažívací orgány, dnu,
revmatismus, krevní tlak, srdeční a ženské choroby.
2.července 1945 se ustavila Místní správní komise (MSK) v čele s Bohumilem.KUŽELOVSKÝM a bylo
připraveno k 1.červnu 1946 otevření lázeňské sezony. A přijíždějí cizinci - hosté z Anglie, Egypta, Sýrie, Švédska a Holandska, probíhá První mezinárodní filmový a hudební festival, dále Evropský festival ochotnických scén, Není tu už 800 Čechů jako za první republiky, ale už přes pět tisíc !!!
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Medvědí kámen v Siepls Bühl u Louky (Grün)
Několik metrů na začátku lesa Siepls
Bühl u Louky stojí na kraji lesní cesty
velký kámen, na kterém je vytesáno,
že zde byl v roce 1777 (1711?) zastřelen poslední medvěd. Zda tento
les byl již tenkrát lesem obecním, není známo. Ale v panských lesích se
lovit nesmělo. Historie s posledním
medvědem se měla udat takto:
Sedlák z obce Grün čp.39, jehož posledním vlastníkem byl Vinzenz
Schmidt, šel na Velký pátek namísto
do kostela právě do tohoto lesa.
Vesničané Grünu museli tenkrát ještě chodit do Mnichovského kostela, tři kilometry vzdáleného (Einsiedl-Mnichov). V lese ho potkal velký medvěd. Nikdo neví, zda vystrašený sedlák ze strachu utekl
hned nebo předtím ještě stačil vystřelit. V každém případě rychle vylezl na strom a odtud se pokoušel
skolit šelmu, která se drápala nahoru. Medvěd se chystal na pochoutku, za kterou tohoto nešťastníka
po dlouhém zimním spánku považoval.
Když sedlák vystřílel všechno olovo, aniž by medvěda dorazil, utrhal si všechny knoflíky u vesty, které
v té tobě bývaly také olověné, a střílel na medvěda dál. Jak se zdá, měl s sebou dost střelného prachu
a tím posledním knoflíkem ho konečně trefil smrtelně. Potem celý zmáčený od strachu dorazil sedlák
domů. Tam sklidil navrch ještě od selky bití za utržené knoflíky.
Kdo ten památný kamen osadil, zda ještě on sám nebo příští generace, není známo. Ani ten strom již
nestojí. V jeho blízkosti prý bylo dost děr ve skále, které mohly v zimě poskytnout medvědovi úkryt.
Vzpomínku na tuto pověst vyprávěl místní německý rodák z Grünu, pan architekt Anton Schneider, při
jedné z návštěv po revoluci 1989. Ale až po letech se mi podařilo nalézt Medvědí kámen s nápisem
"D.S.W.1711".
Podle p.Václava .Kuželky z Louky u Mnichova 2006
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Rozjařená společnost v zahradní restauraci VIKTORIA
Dnešní oplatkárna v Máchově ulici má svého předchůdce v hospodě VIKTORIA.
Ta byla postavena v roce 1875 jako výletní kavárna na vycházkové cestě od hostince
Šenov k Ferdinandovu prameni. Hospoda VIKTORIA proslula jako populární lidový
taneční parket. Až do roku 1905 byl majitelem Wenzl SEISS, od něhož odkoupil hostinec klášter Teplá.
Celá léta zde probíhaly schůze nejrůznějších spolků, institucí a stran, hrávalo tu i
ochotnické divadlo. Na zahradě stával menší hudební pavilónek (ještě kol 1980), z
něhož před sto lety hostům vyhrával malý orchestr.

(Foto z archivu R.Švandrlíka jun.)
Za druhé světové války se staly z hostince elektrotechnické dílny továrny ISOFLEX, v
nichž pracovaly místní ženy, od srpna 1944 při totálním nasazení také divadelní soubor a celý balet divadla, od září 1944 celý lázeňský orchestr. Vyráběly se tu elektrosoučástky pro radary. Po válce se ukázalo, že celá řada hostinců a jejich sálů v městě i v okolí (např. koupaliště Kieselmühle) sloužila koncem války jako sklady
ISOFLEXU a byla přeplněna těmito výrobky. Ještě dlouho po válce zůstával mezi
lidmi silně frekventovaný, byť už zrušený název VIKTORIA.
Přeplněný lokál hostince, rozjařená společnost, bujaré Silvestry a oslavy Nového
roku, slavnostní bály a lidové tancovačky pro Šenovské - to vše je dnes minulostí,
přesně podle moudré věty ("maxima a reflexe") našeho slavného hosta Johanna
Wolfganga Goetha " Všichni přicházíme z minulosti a do minulosti se zas vracíme."

Dávná Löwenthalova výletní kavárna
Dnešní Třebízského ulice zvolna stoupá kolem opuštěného hotelu LESNÍ MLÝN, jehož staronový název (Waldmühle) bychom oželeli a raději se smířili s názvem hotel
DONBAS, pokud by se opět naplnil spokojenými hosty a ožil. Ale zdá se tu slyšet
umíráček ….

(Foto z archivu R.Švandrlík jun.)

Proti tomuto hotelu, směrem k lesu bylo prázdné místo, které zčásti vymýtil a na
němž postavil židovský kavárník David LÖWENTHAL v letech 1877-1878 prostorný
"Café-Restaurant" s venkovním posezením. Zvláště v létě tu býval příjemný chládek
a nová kavárna se stala naráz oblíbenou. A nebyli to jen židovští hosté, kteří sem rádi zavítali.
Málo je známo, že tehdy ještě patřila tato část lázní ke katastru obce Šance (Valy).
Až kol 1895 došlo k převzetí této katastrální části Valů Mariánskými Lázněmi a domy
byly přečíslovány.
Za kavárnou se rozkládala Metternichova obora, poměrně dlouho hostům uzavřená.
V letech 1893-1894 přestavěli Josef a David Löwenthalovi svůj podnik na košerjídelnu s kavárnou a nazvali ho CAFÉ NATIONAL. Architektem byl Alexandr Zickler,
syn slavného stavitele Friedricha Zicklera.
Zanedlouho končí krátká konjunktura tohoto oblíbeného dostaveníčka hostů. Na jeho místě se staví hotel TRANSVAAL (dnes Květen čp. 205) a po roce 1900 v jeho
sousedství ještě domy ANITA (čp. 341 - postavila Anita Löwitová) a SAVOY (čp.340 dnes Bystrice).

