MATTONIHO KYSELKA

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

1.

kyselka se začala stáčet a vyvážet
a) 1680
b) 1793
c) 1891

2.

řecký král Otto si kyselku dokonce nechal dovézt do svého sídla, které bylo
a) v Římě
b) v Paříži
c) v Aténách

3.

Heinrich von Mattoni byl:
a) podnikatel italsko-německého původu působící v Čechách *)
b) italský hrabě
c) podnikatel francouzského původu působící v Německu

4.

Kromě kolonády, sanatorií, hotelů, restaurací, promenády a kaple byla v areálu ještě:
a) stáčírna, vodní elektrárna, banka
b) stáčírna, banka, divadlo
c) stáčírna, vodní elektrárna, lanová dráha

5.

Po zestátnění byl areál využívaný jako:
a) dětská ozdravovna
b) lázně pro členy komunistické strany
c) lázně pro zahraniční hosty

6.

Privatizovat lázně odděleně od stáčírny bylo pro další osud lázní:
a) rozumné, protože míchat dohromady zdravotnictví a průmysl je nesmysl
b) nerozumné, protože ze zisků stáčírny bylo možné provoz lázní dotovat a udržovat je
c) rozumné, protože tak stát získal dvojnásobek peněz

7.

Majitelé neplnili povinnosti vyplývající z vyhlášení areálu kulturní památkou, proto:
a) památkový úřad areálu postupně památkovou ochranu staveb v areálu odebral
b) památkový odbor magistrátu Karlových Varů a Karlovarského kraje uložil několik pokut, které majitelé
areálu včetně KMV neuhradili
c) Karlovarský kraj zajistil budovy proti chátrání z vlastních prostředků

8.

Rekonstrukce ale dosud nebyla zahájena, jedním z požadavků KMV a druhého vlastníka objektů je ........,
protože kompletní rekonstrukce by se vyšplhala k 1 miliardě korun.
a) sejmout památkovou ochranu z části budov
b) povolení přebudovat areál včetně staveb na zábavní centrum
c) vysílání reklam v České televizi zdarma

9.

Občanský spolek obránců památek vedoucí kampaň si neklade za cíl:
a) odchod společnosti KMV z Karlovarska s omluvou o zanedbání péče o památky
b) možnost převodu areálu lázní pod spolek nebo stát a opravu památek z finančních darů
c) rozšířit povědomí o neutěšeném chátrání významných budov mezi co největší množství lidí

10. Rekonstrukce dvou budov je plánovaná na rok, plánované náklady jsou 60 milionů korun, budovy dostanou
novou funkci a budou modernizovány. Kromě těchto dvou objektů je v areálu ještě ...... dalších, které nutně
potřebují rekonstrukci.
a) 3 - 5
b) 9
c) 15 - 18

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
1.

kyselka se začala stáčet a vyvážet
a) 1680
b) 1793
c) 1891

2.

řecký král Otto si kyselku dokonce nechal dovézt do svého sídla, které bylo
a) v Římě
b) v Paříži
c) v Aténách

3.

Heinrich K. Mattoni byl:
a) podnikatel italsko-německého původu působící v Čechách *)
b) italský hrabě
c) podnikatel francouzského původu působící v Německu

4.

Kromě kolonády, sanatorií, hotelů, restaurací, promenády a kaple byla v areálu ještě:
a) stáčírna, vodní elektrárna, banka
b) stáčírna, banka, divadlo
c) stáčírna, vodní elektrárna, lanová dráha

5.

Po zestátnění byl areál využívaný jako:
a) dětská ozdravovna
b) lázně pro členy komunistické strany
c) lázně pro zahraniční hosty

6.

Privatizovat lázně odděleně od stáčírny bylo pro další osud lázní:
a) rozumné, protože míchat dohromady zdravotnictví a průmysl je nesmysl
b) nerozumné, protože ze zisků stáčírny bylo možné provoz lázní dotovat a udržovat je
c) rozumné, protože tak stát získal dvojnásobek peněz

7.

Majitelé neplnili povinnosti vyplývající z vyhlášení areálu kulturní památkou, proto:
a) památkový úřad areálu postupně památkovou ochranu staveb v areálu odebral
b) památkový odbor magistrátu Karlových Varů a Karlovarského kraje uložil několik pokut, které majitelé
areálu včetně KMV neuhradili
c) Karlovarský kraj zajistil budovy proti chátrání z vlastních prostředků

8.

Rekonstrukce ale dosud nebyla zahájena, jedním z požadavků KMV a druhého vlastníka objektů je ........,
protože kompletní rekonstrukce by se vyšplhala k 1 miliardě korun.
a) sejmout památkovou ochranu z části budov
b) povolení přebudovat areál včetně staveb na zábavní centrum
c) vysílání reklam v České televizi zdarma

9.

Občanský spolek obránců památek vedoucí kampaň si neklade za cíl:
a) odchod společnosti KMV z Karlovarska s omluvou o zanedbání péče o památky
b) možnost převodu areálu lázní pod spolek nebo stát a opravu památek z finančních darů
c) rozšířit povědomí o neutěšeném chátrání významných budov mezi co největší množství lidí

10. Rekonstrukce dvou budov je plánovaná na rok, plánované náklady jsou 60 milionů korun, budovy dostanou
novou funkci a budou modernizovány. Kromě těchto dvou objektů je v areálu ještě ...... dalších, které nutně
potřebují rekonstrukci.
a) 3 - 5
b) 9
c) 15 - 18
*) Poznámka k otázce 3: Národnostní problematika byla v době působení Mattoniho nejednoznačná – státním útvarem bylo Rakousko-Uhersko, což
nebyla politická jednotka vytvořená na základě národnosti. Oblast Karlových Varů byla stejně jako zbytek českého pohraničí značně heterogenní.
Pokud by se kolem otázky rozvinula ve třídě diskuse, je vhodným prostředkem pro demonstraci skutečnosti, že státní příslušnost a občanství
nemusejí vycházet z národnosti a že na budování kulturního dědictví dnešní České republiky mají zásluhu nejen Češi (a tak tomu může být i
v budoucnu).

