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ničitel aneb jeden
úsměvný postřeh

Vítězové z Mariánek

Studenti
v moderním městě
vyhráli s Rajce.net
Posazení na traverzách nadmo-
derním městem s mrakodrapy.
V takovém duchu vytvořili stu-
denti ze 4.OA třídy Gymnázia a
obchodní akademie v Marián-
ských Lázních svématuritní tab-
lo. A právě tohle tablo se stalo
tím nejlepším v Karlovarském
kraji, které čtvrťáci přihlásili do
letošního ročníku soutěže Tablo
roku 2012 pořádané serverem
Rajce.net. Mariánskolázeňské
tablo se letos bohužel neprobo-
jovalomezi tři nejlepší v republi-
ce. Porotu nejvíc oslovil výtvor
gymnazistů ze Žďáru nad Sáza-
vou. Ten si můžete prohlédnout
na adrese www.rajce.net. (red)

CHYŠE Deset let to byla místnost
bez stropu, který se propadl kvůli vy-
bavení ředitelského bytu, jehož kou-
pelně vévodila velká litinová vana.
Teď se sem přestěhovala další část
expozice. Majitel chyššského zám-
ku Vladimír Lažanský obnovil další
zámeckou místnost, ze které se sta-
ne knihovna, studovna a badatelna.
Návštěvníkům se otevře ve středu.
„V zámku sídlila od roku 1967 do

roku 1979 škola v přírodě a ředitel
si nad knihovnou nechal postavit
čtyřpokojový byt. Vytrhala se podla-
ha, místo ní se položila dlažba a
váha bytu začala strop bortit,“ popi-
suje Vladimír Lažanský.
Místnost dával dohromady s pře-

stávkami tři roky. Na rekonstrukci
získal 370 tisícovou dotaci z minis-
terstva kultury, zaplatil za ni však
bezmála milion korun. V knihovně

zatím budou jen tři komody histo-
rických hnih, převážně naučných
slovníků a encyklopedií. To nejcen-
nější se do zrekonstruované míst-
nosti teprve přestěhuje.
„Získal jsem celou pozůstalost

regionálního historika Caitschka,
což byl český Němec narozený ve
Valči, po válce odsunutý do Bavor-
ska. Odkázal mi osm tun knih, při-
čemž nejcennější jsou výsledky
jeho celoživotního bádání,“ říká.
Badatel chtěl prý po své smrti vě-

novat celý svůj výzkum rodné Val-
či. Přál si, aby tam vzniklo muze-
um, v němž byměl vyčleněnou jed-
nu místnost pro sebe. Tam chtěl
přespávat při svých návštěváchKar-

lovarského kraje. Z plánů ale sešlo
a po jeho smrti se před šesti lety na
chyšském zámkuobjevila historiko-
va manželka a dcera s tím, že po-
sledním tatínkovým přáním bylo,
aby pozůstalost převzal Vladimír
Lažanský.

Rád přivítám studenty
„Vedle knih jsou tu různé archivá-
lie nebo svázaný dobový tisk. Kro-
mě informací z Valečska se jeho zá-
jem točí také kolem tepelského
kláštera nebo třeba Karlových
Varů. Je to vlastně historie celé vý-
chodní poloviny kraje. Rád tady při-
vítám studenty vysokých škol, kteří
píší diplomové práce. Zámek není

archiv, takže jim mohu některá
díla i půjčit,“ říká Vladimír Lažan-
ský, který společně s knihami zdě-
dil také drobné sakrální předměty
a doplňky domácnosti, jako zouvá-
ky na boty nebo vázy. I ty v knihov-
ně vystaví. „Postupem času sem
chci dát i staré mapy, atlasy a
glóbus. Knihovna a studovna vždy
patřila do zámku a svědčila o vzdě-
lanosti majitele. Zámek, který ji ne-
měl, byl divný,“ usmívá se.
Knihovna však nebude jedinou

novinkou, kterou zámek v Chyších
chystá. V prvním patře na návštěv-
níky čekají nové kusy nábytku a jed-
na místnost, kompletně vybavená
biedermeierem. Jana Plechatá

M ladá generace už
mezi sebou komuni-
kuje jedině takhle,

říká o facebooku kurátorka ga-
lerie v zajímavém článku z
pera kolegyně Plechaté. Na po-
dobné téma přidám jeden na
první pohled úsměvný postřeh
jako důkaz, že výborná věc
může člověka ničit a přivádět k
šílenství.
Ať totiž můj téměř šedesáti-

letý společensky založený zná-
mý napíše na facebookovou
zeď cokoliv, nebo ať nevinně
cokoliv komukoliv odpoví,
hned po něm vystartuje jeho
přibližně stejně stará a na face-
booku permanentně připojená
„kamarádka“. „S Marunou se
bavíš víc než se mnou. Jak si
vůbec můžeš psát s tím trou-
bou Frantou? Není ti trapné
primitivně laškovat s Dášou?
Klidně komentuješ fotky jejího
psa a mých vnoučat si ani ne-
všimneš.“
Dříve spolu jezdívali na do-

volenou a na výlety, navštěvo-
vali se, volali si a pomáhali si.
Teď se dnes a denně zasypáva-
jí on-line na dálku výčitkami.
On vynervovaný se bojí na

facebook už i chodit, protože
vteřinu po připojení na něj vy-
skočí její chatovací okno. Když
se s odpovědí opozdí, už mu
zvoní telefon, pípají esemesky.
Jako dva puberťáci. „Zrušil
jsem svůj profil,“ oznámil mi
puberťák vyřízený a psychicky
na dně.

SKALNÁ Výjimečná věc se povedla
majiteli hradu Vildštejn ve Skalné
Miroslavu Pumrovi. Aby povzbu-
dil zdejší dobrovolné hasiče a oži-
vilmístnímuzeumhasičské techni-
ky, poslal dopis s prosbou záchra-
nářskému sboru doNewYorku. Vý-
sledek? Zástupce americké amba-
sády Robert Zimmerman v sobotu
do Skalné přivezl originální prapor
newyorských hasičů a pietně slože-
nou zástavu USA jako poctu pad-
lým záchranářům z 11. září 2001.
„Dostalo se nám neuvěřitelné

podpory z celého světa. I z České
republiky. To námpomohlo překo-
nat temné časy. Hasiči jsou k sobě
vázáni a je jedno, jestli jsou z New

Yorku nebo ze Skalné,“ napsal veli-
tel Salvatore Cassano ve zdravici
českým kolegům. A poslal i se-
znam padlých kamarádů zasahují-
cích po útoku na dvojčata.
Atributy, které do-

putovaly z Ameriky,
skalenští hasiči po
slavnostním aktu
posvátně uložili do
vitríny v muzeu na
hradě Vildštejn.
„Je to pro nás velká čest. Vážíme

si, že nás newyorští kolegové tímto
způsobem podpořili. Je to jediný
prapor, o nějž si někdo řekl a který
někomu dali,“ poznamenal jedna-
tel místního sboru dobrovolných

hasičů Roman Melničuk. Původně
měl přijet do Skalné někdo z americ-
kých záchranářů, nakonec předání
zařídila ambasáda.

„Je to neuvěřitelný výsledek vý-

borného crazy nápadu pana Pumra.
Propojená vzpomínka a uznání prá-
ce záchranářů celého světa,“ podo-
tkl místostarosta Skalné Radomil
Gold. Věří, že prapor vzbudí zájem
veřejnosti a oživí turistický ruch.

Slavnost byla v sobotu vrcho-
lemDne hasičů ve Skalné. Akce za-
čala mší, pokračovala průvodem a
končila dětským dnem a country
bálem. Hrála hudba a městem po-
chodovalymažoretky. Několik sbo-
rů předvedlo techniku a ukázky vy-
prošťování zraněných osob z auta.
Sbor hasičů ve Skalnémá 60 čle-

nů. „Ve výjezdové jednotce je tři-
náct aktivních hasičů. Zasahujeme
nejen u požárů, ale i u dopravních
nehod. Pracujeme s dětmi, pomá-
háme při kulturních a sportovních
akcích. Náš park čítá tři vozidla a
máme jednu z nejnovějších ciste-
ren v okrese,“ shrnul RomanMelni-
čuk. Bohumil Zeman

Tři roky obnovoval majitel chyšského zámku Vladimír
Lažanský knihovnu. První návštěvníky, na které tu
čekají knihy z pozůstalosti regionálního historika a
valečského rodáka, v ní přivítá ve středu.

„Je to pro nás velká čest. Vážíme
si, že nás newyorští kolegové
tímto způsobem podpořili.“
Roman Melničuk, starosta SDH Skalná

Bohumil
Zeman
redaktor
MF DNES

Berete s sebou fotoaparát?
Chystáte se fotit na některé z akcí
nebo na výletu v Karlovarském
kraji? Zdařilé snímky rádi uveřejní-
me. Uložte je na rajce.net do sek-
ce Moje fotozprávy.

Tablo studentů z Mariánek
Zdroj: www.rajce.net

KARLOVYVARYBasketbalisté karlo-
varské Lokomotivy byli pozváni v
roce 1967 k řadě zápasů do Švýcar-
ska, Francie, Belgie, Lucemburska
a Německa. V tehdejším NSR jsme
z nějakých nesmyslných důvodů
hrát nesměli. Samozřejmě, že
jsme v Heilbrunu turnaj odehráli.
Něco jsme tam vydělali, nějaké
marky jsme měli, a protože to byla
naše poslední sportovní zastávka,
tak jsme tam i úspěšně nakoupili.
Nejhezčí program však pro nás

vymysleli ve Francii. Hráli jsme v
české studentské enklávě v Dijonu
apotom vPaříži. Byli jsmehosty pa-
řížských policistů. Přestože jsme je
v zápase porazili, nezanevřeli na
nás a ochotně nás po metropoli

provázeli. Jedli jsme s nimi v jejich
závodní jídelně. To byl zážitek,
oběd jim trval dvě hodiny. Pozvali
nás na Eiffelku, do Louvru, ale na-
vštívili jsme i tehdy začínající por-
no filmy a dokonce i striptýzový
šantán. Přijali nás na pařížské rad-
nici, poprvé jsme pili pastis, i když
nikomu z nás moc nechutnal.

Příjemná byla i vycházka na jedi-
ný pařížský kopec Sacré Coeure,
kde nás ve společnosti přátel objevi-
la tehdy v Československu hodně
známá zpěvačka Anny Fay. Než emi-
grovala, bývala ozdobou estrád, ka-
baretů, ale i přepychových barů. Já
jsem ji znal z karlovarského Orfea.
Jak zaslechla češtinu, šla k nám

a zajímalo ji vše i co je nového ve
Varech. Došlo i na společné foto-
grafování. „Jistě, Karlovy Vary pat-
řily vždy k těm lepším štacím, ráda
jsem tam vystupovala, diváci mě
měli rádi, pozdravujte je!“ Vysvětli-
la nám, že už to v Československu
déle nemohla vydržet, vadila jí ne-
svoboda a neustálé fízlovské kont-
rolování. Anny Fay byla hodně na-
měkko, zvláště když jsme se louči-
li. Luboš Zahradníček

U Sacré Coeur Karlovarští basketbalisté a československá zpěvačka
Anny Fay v Paříži. Foto: Archiv Luboše Zahradníčka

INZERCE

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Rajce.net

V knihovně Vladimír Lažanský v zámecké knihovně. Foto: Václav Šlauf, MF DNES

Hasiči posvátně převzali prapor z New Yorku

Chyšský zámek má zase knihovnu

Tenkrát jsme se setkali
s emigantkou Anny Fay
» Ze zákulisí rozhovorů Seriál publicisty Luboše Zahradníčka


