1. Lázeňské kufrování
Vítáme vás na 1. Lázeňském kufrování, které Vás netradičně
provede Mariánskými Lázněmi. Pokuste se co nejlépe odpovědět
na následující otázky. Své odpovědi vhoďte s kontaktními údaji
(jméno, telefon, e-mail) do poštovní schránky městského muzea.
Naše pracovnice vyhodnotí správnost odpovědí a zašlou Vám
vyhodnocení. Jednou týdně vylosujeme pět výherců, kteří obdrží
série reprintů historických pohlednic Mariánských Lázní a jeden
z nich pak výtisk Felbingerovy kroniky. Držíme palce!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
1) Na boku schodiště u Základní školy Jih je pamětní kámen
připomínající datum, kdy byla slavnostně otevřena. Opište datum.
2) U kruhového objezdu stojí sousoší monarchů Františka Josefa I a
Edwarda VII. Kterému z nich je vidět více řad tkaniček od bot?
3) Zchátralý dům u divadla na Třebízského ulici č. 107/3 má na
fasádě letopočet, kdy byl postaven. Jaký rok to byl?
4) U vchodu do muzea je vysoká železná roura. Jak se jí říká a kdo
je autorem třetí básně?
5) V parku před Novými Lázněmi je vysoký kamenný pomník,
který věnovali polští návštěvníci místnímu lékaři Heidlerovi.
V kterém roce?
6) Na sousoší v parku mezi Cup Vitalem a Cristalem jsou na
obvodu 4 symboly zvěrokruhu. Poznáte, jaké to jsou?
7) Na budově Nových Lázní je na fasádě vývěr Lesního pramene.
Kolik zvířat je na kašně a jaké?
8) Na Mírovém nám. na hotelu Maxim je deska připomínající pobyt
spisovatele M. Gorkého. Jaké symboly jsou pod portrétem?
9) V parku poblíž hotelu Cristal stojí památník na zbořenou
synagogu. Opiš text žalmu, který je na něm napsán.
10) Na Základní umělecké škole je bronzová deska s portrétem F.
Chopina. Opište jméno autora a rok.
11) V Nehrově ulici je restaurace U Zlatá koule. Jaké symboly
kromě koule má ve vývěsním štítě nad vchodem?

12) Na Lidické ulici nad hotelem Cristal najděte dům, který má nad
vchodem jméno „Vineta“ a z fasády opište nápis a letopočet.
13) Na hlavní litinové kolonádě jsou v průčelí dvě velké sochy.
Jedna z nich, Hygie, drží v jedné ruce misku a v druhé hada. Co
drží v rukách druhá socha?
14) Na Zpívající fontáně je deska se jmény hlavního autora a
spoluautorů. Opište jejich příjmení ve správném pořadí.
15) Lustr a zábradlí v pavilonu Křížového pramene je dílem
akademického sochaře. Najděte bronzovou desku s jeho jménem a
napište jméno a rok realizace.
16) U sousoší monarchů je i pítko Balbínova pramene. Najdete
poblíž desku s údaji? Opište mineralizaci pramene.
17) Za radnicí se nachází stará prázdná kašna. Z kolika hlavních
dílů je složený její obvod?
18) Na památníku osvobození americkou armádou je generál
Patton. Kolik je celkem na plastice hvězd?
19) Na budově ředitelství lázní najdete na fasádě dva letopočty, kdy
byla budova postavena a posléze přestavena. Před letopočty jsou
iniciály opatů, za jejichž působení k tomu došlo (CR= Karel K.
Reitenberger a ML=Maximilián Liebsch). Jaké jsou to letopočty?
20) V parku naproti areálu Arnika je řada 8 pískovcových soch. Na
jedné z nich je letící pták. Napište autora a stát, ze kterého pochází.
21) Na hřbitově je v jednom z rohů velká vysoká hrobka, na které
stojí mnich s kápí. Najděte ji a napište architekta, který ji navrhl.
22) Dům Chopin, ve kterém je Infocentrum, je pojmenován na
počest pobytu F. Chopina. Kolik pamětních desek na domě to
připomíná?
23) Geologický park začíná kousek za muzeem. Jakou horninu
popisuje stanoviště č. 1?
24) V geologickém parku stojí Valdštejnův pomník. Opište z desky
letopočet, kdy byl obnoven.
25) Na Anglické ulici, naproti Casina Bellevue jsou dva domy. Jeden
z nich má na fasádě runové znaky. Napište číslo domu.
Lázeňské kufrování pro Vás připravilo a organizuje
Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně
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Případně lze použít druhou stranu listu…

