Mattoni v Kyselce
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1852 – místo
navštívil řecký
král Otto,
můžeš popojít o jedno
políčko dopředu. Otto
si kyselku nechává
dovézt až do svého
sídla v Aténách.

1826–1834 – posuň se o tři
pole dál díky tomu, že baron
Wilhelm staví první lázeňské
budovy.
1793 – Karlovarská
kyselka se začíná stáčet do
kameninových džbánků
a vyvážet, o čtyři pole
proto popojdi dopředu.
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přelom 19./20. století –
Mattoni ze zisků z prodeje
kyselky kupuje pozemky
a staví velkorysý lázeňský areál,
popojdi o pět polí. V areálu staví i vodní
elektrárnu, lanovou dráhu a železnici.

1867 – hlavní pramen
si pronajímá Heinrich von Mattoni,
popojdi proto o tři pole. Mattoni byl český
podnikatel italsko-německého původu.

Pravidla
V lázních se chodí pomalu a rozvážně. Házej jen jednou, i když padne
šestka.
Lázně Kyselka jsou velké a prostorné. Sejdeš-li se s někým na stejném
poli, nikoho nevyhazuj.
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Stoupneš-li na pole s číslem, přečti příslušnou historickou událost
a popojdi o určený počet polí vpřed nebo vzad.
Na políčku s otazníkem si vezmi kartu. Přečti ji nahlas, řekni svůj názor
a vysvětli ho. Pokud ostatní hráči uznají tvoje argumenty, postup o pět
polí dopředu. Pokud svůj názor nedokážeš obhájit, nepostupuješ nikam
a hraješ v dalším kole.

po 2. světové válce – zestátnění lázní, o čtyři
pole se vrať. Část areálu je dále využívána
jako dětská ozdravovna.
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1991 – lázně se privatizují, ale odděleně
od stáčírny, nový vlastník tedy nemůže
investovat zisky z prodeje kyselky do jejich
rekonstrukce a údržby. Vrať se o šest polí.
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1687 – nejen vrchnost, ale i poddaní mohou
kyselku popíjet zdarma, popojdi o pět polí.
2012 podzim – ﬁrma
KMV naznačuje, že
opraví dvě budovy
za asi 60 milionů Kč, postup o tři pole. V areálu je
dalších 15–18 budov, které potřebují rekonstrukci.
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2011 – občané začínají
bojovat za záchranu lázní,
postup o tři pole. Spouštějí
kampaň a petiční akci.
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po roce 2000 – památkový odbor
magistrátu Karlových Varů, resp. krajského
úřadu ukládá několik pokut, vrať se o tři
pole. Majitelé pokuty zatím neuhradili.

8
9

?

90. léta – vrať se o čtyři pole, majitelé lázní
se rychle střídají a neinvestují do nich.

."4"3:,07"6/*7&3;*5"

$&/536.0#¢"/4,£)0
7;%¦-7/§

