Pirátská tvář Marianek
Politolog Reflexu J. X. Doležal míní, že Piráti v Parlamentu ztratili tvář. Politologa JXD
nemusím a už vůbec bych nebral za bernou minci komentátora Reflexu zloděje OKD,
gaunera Bakaly, kterým také všestranný i v České televizi ptáky krmící JXD stačí být.
Pirátský nedostatek aktivity při prosazování legalizace drogy nepřijetím zákona v
parlamentu mi nevadí vůbec a nemyslím, že jsem osamocen. Na celostátní úrovní mi ale
moc vadí, že piráti nepřišli s digitalizační zákonnou iniciativou, ač se to od nich očekávalo.
Rovněž Olga Richterová jako pirátská dvojka na první pohled tak, jako piráti sami
sympatická tvář, budí rozpaky třeba s jejími startovními byty pro přistěhovalce z Afriky i
absencí čehokoliv, co by odstranilo křiklavě nejnižší mzdy v Karlovarském kraji u profesí,
které nejsou těmi méně kvalifikovanými, jako například u vysoce kvalifikovaného
obslužného perzonálu v Mariánských Lázních, které takto důvěrně znám více než 50 let.
Tam přeci Piráti mají svoji radnici!
Zklamáním je právě tahle skutečná tvář Pirátů, kterou ukazují už čtyři roky v jediném
městě, kde v Česku vládnou: V ML, v kouzelném městě, kde k jejich vlastnímu
překvapení dostali největší počet hlasů a na radnici sedí Pirátů starosta; dokonce už třetí:
První ing. arch. Vojtěch Franta slíbil omladit ML a dát stárnoucím lázním a vymírajícímu
městu vizi. Než se stačil rozkoukat, vyměnili ho; prý pro nedostatek manažerských
schopností. (Fandil jsem mu; za piráty už nekandiduje.)Těmi oplýval údajně ing. Petr
Třešňák manažer z ČEZ. Než je ale stačil prokázat, byl zvolen poslancem Sněmovny. Tam
je prozatím ale neviditelný. Zůstala po něm v ML poslanecká kancelář. Září novotou, ale
zeje prázdnotou. A tak do třetice máme starostu znovu nového: Bodře vypadajícího ing.
Martina Kalinu. Pomáhají mu do počtu v zastupitelstvu ML oba starostové předchozí. (teď
vlastně jen jeden, když architekt Franta odchází). Kalinovou hlavní metou je likvidace
Andreje Babiše; alespoň podle rozhovoru, který otiskly parlamentní listy (Proč? To asi neví
ani on sám.). Všichni tři starostové chtějí otevřenou, digitalizovanou radnici. Jak toho chtějí
dosáhnout na radnici, kterou rozsévají do draze za vyhozené miliony provizorně
jednoúčelově až pěti po celých Mariankách opravovaných míst, to neráčili sdělit; neví to
ani Piráti. Provizorium může trvat až pět let. To je déle než nové funkční období.
Takováto rekonstrukce radnice hroutící se do provizória na pět let má být hlavní a jedinou
konkrétní velkou investicí uskutečněnou v partnerství stvrzeném v Memorandu s a.s.
Cimex v ML působící. Toto partnerství se společností, která na rozdíl od Léčebných lázní
ML a.s. a dalších lázeňských domů neinvestovala to svého velkého majetku uloupeného
odborům ani korunu; soudě podle kilometru jejich zřícenin nad radnicí. S historií i
současností pana Lukeše a jeho Cimexu bych se měl na pozoru. Piráti s ním ale uzavřeli
partnerství. Je to pro Cimex cesta, jak se dostat k dotaci. Pak snad vše přestaví a postaví.
Ale Cimex je realitní žralok. Pokud investují, nejlépe za cizí, pak s velkým ziskem jen pro
sebe a pak prodají komukoli kdo dá víc. A Mariánské Lázně, které uzavřely s Cimexem
partnerství? Možná by se měly bát, že přijdou nejen do dluhů, o pozemky, ale možná i o
do partnerství s Cimexem zahrnutou radnici.
Jak se v ML jinak pirátům daří? Myslím, že katastrofálně. Svědčí o tom mimo jiné
vzbouření proti novému systému parkování. Postihl hlavně ty domácí. Ozvalo se 1200
petentů, kteří vyjádřili ostrý protest a jak upozornil opakovaně mluvčí těchto potenciálních
nespokojených voličů, jejich hlas by mohl být hlasem pro nebo proti budoucí letos znovu
volené radnici a starostovi.

S jakým programem chtějí Piráti svoji mariánskolázeňskou jako jedinou pirátskou radnici v
Česku ve volbách obhájit, na to odpovídá starosta Kalina ve zmíněném rozhovoru pro
Parlamentní Listy, na internetu: (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/StarostaMarianskych-Lazni-Babis-by-mel-rezignovat-532730):
Jako první programově zazněla výzva starosty Kaliny premiéru Andreji Babišovi, aby
rezignoval. Tak padla definitivně tečka za bývalou koalicí ML Pirátů s ANO. Že by kritika
Babiše měla být prvořadým úkolem Pirátů i v ML? Vypadá to tak i když snad ani Piráti neví
proč; Dnes je koalice jiná než ta původní s ANO, vzešlá z voleb. Prvním místostarostou,
který prakticky řídí město, je jeho bývalý dvojnásobný starosta za ODS, pak za STAN, pak
zdánlivě spolupracující s Piráty a nyní překvapivě kandidující za ANO dr. Luděk Nosek.
Na jeho 20 let starý Strategický plán rozvoje ML jako na staronově platný a potvrzený
Piráty, odkazuje takto i znovu kandidující starosta ing. Kalina. Problémem je, že jde o plán
sice dost starý, ale pokud jde o hmatatelné cíle, které by měly za 20 let být vidět, žádné
nesplnil a v užvaněném mlhavu odkazuje až do roku 1931. Vzdálené cíle by nemusely
vadit, kdyby už dvě desítky let skoro jednomyslně teď piráty ze zásoby vytažená, oprášená
a schválená Strategie rozvoje ML neukazovala své skutečné plody; Jsou trpké:
1) Rozvoj lázeňství jako hlavní úkol za vznosnými slovy skrývá katastrofu. V době, kdy se
Česko řadí díky bezpečí a prosperitě v EU k nejrychleji se rozvíjejícím, prosperujícím
zemím se zvyšujícím přílivem milionů hostů a to zdaleka nejen do Prahy, Mariánské Lázně
mírně řečeno stagnují. Lázeňství spíše upadá a drží se jen zdánlivě nad vodou zaručeným
přílivem domácích klientů pojišťovnami placených pobytů. Jinak rozhodně žádný příliv
nových hostů odjinud. Klienti se nevracejí a přicházejí stále starší a více nemocní. Stabilní
je počet ruských hostů (i těch rusky mluvících Izraelců). Alarmující je, že zahraniční majitel
největších Léčebných lázní ML a.s. nehodlá prozatím dál investovat stamilióny tak jako
doposud ani do největšího lázeňského skvostu. Je to bývalý hotel Weimar/Kavkaz s letos
propadlými stropy uvnitř; zůstala jen skořápka šedivá Potěmkinovská fasáda skrývající
strašnou spoušť; vše hrozí zhroucením. Tato skvělá památka na Edwarda VII a Marianky
jako pupek tehdejšího světa, sloužící anglickému králi jako observatoř Evropy, devastuje
dnes střed ML a není sama. K ještě příšernějším zříceninám patří vyhořelý Rozkvět a
opuštěná obrovská Evropa s desítkami dalších brownfields hyzdících celé město. Zařadila
se mezi ně i sama pirátská radnice se zpustošeným okolím. Na atraktivní pozemky si
políčil zřejmě zmíněný Cimex v partnerství s mariánskolázeňskými Piráty. Jak takováto
partnerství a podřízená činnost dopadne naznačuje to, co zbylo z unikátní továrny
vyrábějící bezešvé trubky v Chomutově a co bych vám nepřál vidět. I u toho byl Cimex; a
jeho zřejmě majitel ukryt v akciovce je po Klausově amnestii a následném očištění soudy,
jež vydržel oligarcha financovat, si užívá dál jako vysmátý miliardář v USA na Floridě.
2) Katastrofální pokles podnikatelské aktivity ukazují zastavené akce jako je
rekonstrukce velkého komplexu Evropy, údajně krachující znovuotevřené bývalé vojenské
lázně Grandhotel Nabokov, notorická nevůle něco udělat se zabetonovaným prostorem
Arniky a další příznaky neschopnosti učinit ML lákavými pro podnikatele, hosty i domácí
české občany. Těch zahraničních nepřibývá. Atraktivitě nepřispívají četně krachující menší
podnikatelé a živnostníci; Za mnohé jmenujme léta vzornou drogerii Julie Luhanové,
oblíbené knihkupectví Františka Vaňka či vyhledávané Café Classic Zdeňka Majera.
Vyhynulo i právě jimi obětavě podporované a provozované učňovské školství. Říká se, že
je udusila praxe radnice jedoucí dál i za Pirátů podle Noskovy, a také Kaliny stále skvělé
strategické koncepce rozvoje ML.
Naopak kvetou dál za předchozích starostů Krále/ODS, Martínka/Zelené, nyní TOP kmotra

Kalouska a konečně Noska kandidujícího i ve svých 78 za kohokoliv nyní za ANO,
vzkvétají zářící výklady zlatnictví. Údajně patří většinou kosovsko/albánské mafii a slouží k
praní peněz a pašování zlata. Stále je v ML i záplava obchodů Vietnamců, kteří jsou
schopni díky nesmírné pracovitosti a z různých dalších důvodů a příčin stále platit vysoké
nájmy radnici a možná i obcházet daňová a kontrolní opatření k placení daní a pojištění,
která jinak v Parlamentu tak moc kritizují spolu s TOP a ODS i Piráti.
3)Úbytek hostů ze zahraničí. Zřejmě jich přijíždí do pirátských ML v kontrastu s
obrovským růstem jejich přílivu do ČR stále méně; Jsou starší, více nemocní a méně
atraktivní. Příčinou je katastrofální tvář, kterou zahraničním hostům ML radnice zvláště v
pirátské době předvádí; Jen se vžijte do kůže zahraničního hosta kterému se otevře z
nového Grandhotelu Nabokov perspektiva na plošně vykácený hektar lesoparku přímo
před jeho okny. Kdo chtěl poškodit nově otevřený pětihvězdičkový hotel, nemohl se o to
pokusit lépe. Nebo se zkuste projít, jak to většinou činí i starší němečtí hosté o berlích či
se švédskými holemi po Goetheho stezce zaneřáděné v největší sezóně spadlými stromy
napříč cesty. Ale to nechává pirátskou radnici netečnou; jak to ukázala při reakcích na
protesty občanů, nijak ji to nevzrušuje. Plošné vykácení v naprosté většině zdravého,
překrásného dubového Skalníkova lesoparku je do nebe volající zločin. To přece musel
někdo z Českých lesů a z radnice odsouhlasit a podepsat. Nic bych za to nedal, že si
třeba Ázerbájdžánci z Evropy, u někoho předplatili, že tam bude pro jejich hotel i pro jejich
Rozkvět parkoviště. A investujte potom do další pětihvězdičkové Evropy, když host nebude
mít kde zaparkovat. Že nemají peníze, není pravda. Investoři jsou to z pohádkově bohaté
vládnoucí rodiny z Ázerbájdžánu. Žádní Rusové, jak si to pletl starosta/ODS Král, za
kterého investoři z klanu Alievů do Marianek přišli.
4)Pochybná rekonstrukce radnice; Jako jediný konkrétní úkol, o kterém se starosta
Kalina rozhovořil, odhaluje zároveň pirátské programové pusto a prázdno. Pohled na
radnici perfektně ilustruje její současný stav. Chodník z Hlavní ulice museli uzavřít. Hrozí
zřícením nejen chodník, ale i část velmi frekventované vozovky; Po spekulacích, s kdysi
kvetoucími obchůdky a dílnami zbouranými objekty malých prodejců a služeb, které i tam
podnikatelsky přidušené nevycházely, se rozhodli Piráti dál ML zadlužit údajně také
stavbou velkogaráže spojenou s opravou radnice. Nehledě na to, že další navýšení už teď
velkého množství aut do středu lázní je nesmysl; podezření budí i jen údajně výhodná
spoluúčast investora na přestavbě radnice, investora, který získal lví podíl v privatizaci z
rozkradeného odborářského majetku, podílel se na pokusu okrást studenty na Strahově v
Praze o jejich, studenty samými postavené největší koleje atd. Je to Cimex a.s. očištěný
Klausovou amnestií. V ML mu patří komplex hotelů Zvon. Ten jim vynáší miliony a udržují
ho, ale jen pomocí dotace. Rovnou nad radnicí, do které údajně chtějí investovat, jim
ukázkově příšerně chátrá celá linie hotelů na spadnutí. S tímto investorem, kterého
zachránila od pravděpodobného potrestání Klausova amnestie, hodlají Piráti přestavět už
z části vyklízenou radnici. Nestálo by ale naopak za to znovu uvážit umístění nové radnice
na Chebské; Třeba v rozsáhlém výborně umístěném areálu Bytov, který městu patří? To
by ale na radnici musel přijít někdo, kdo má skutečnou vizi, která by vrátila ML jejich slávu,
kdy byly díky Goethemu a starostovi-zahradníkovi-projektantu Skalníkovi a hlavně
anglickému králi Edwardu doslova ML „pupkem světa“, světovými lázněmi číslo 1. Volby a
po nich nová radnice k tomu skýtají příležitost.
5)Vize rozvoje lázeňství. Pirátům zcela chybí! Přinejmenším první ze tří pirátských
starostů architekt Franta ví sám a jeho známý táta stejně ing. architekt jako on mu to může
připomenout, jak Marianky zestárly, zchátraly a vylidňují se dál na úkor mládí. Po

základkách, které tu ještě přežívají, zmizely z ML učňovské obory; Nejen drogisté
Luhanové, ale hlavně tolik poptávaní a nedostatkoví kuchaři, servírky a číšníci. Zbyly po
nich jen dva chátrající učňovské domovy v Ruské. Málo mladých zájemců způsobilo, že
letos vypadl i I. ročník Obchodní akademie. Nikoho ani nenapadne, že by tu mohla být
střední škola pro tolik žádané zdravotní sestry. ML zůstává dobrá tradice nultého ročníku
přípravky na medicínu Univerzity Karlovy pro zahraniční studenty. Proč by tu nemohla být
také UK Fakulta fyziatrie: balneologie, rehabilitace a moderní léčby prostaty. Za krále
Edwarda k nám jezdili masově studovat balneologii lékaři z celého světa, dokonce ve
velkém množství z Francie. Až do devadesátých let loupežné obnovy kapitalismu v
Čechách jsme tu měli svojí pověstí světově proslulý Balneologický ústav. Zmizel i s ve
světě známým MUDr. Křížkem, kterého z Marianek za bývalých starostů Martínka, Noska
anebo Krále vystěhovali a v zapomenutí nechali někde umřít. Nezbylo po něm ani nic z
jeho 400 publikací v knihovně ani ve vykradeném balneologickém archívu. Přitom by bylo
na co navazovat. Nesrovnává se to ale s pokrytectvím a nedostatkem umění i odvahy řešit
průšvihy v lázeňském středu, i v tom největším zvoucím Arnika. Vše se trapně lživě svádí
na totalitu; viz i starostovu publikaci ke 200letému výročí ML. Tam ukázali zříceninu
lázeňských domů tzv. Tepeláku, ale zatloukli, že to byla demolice krysami a starobou
prolezlých domů pro nové lázně s v roce 1989 připraveným staveništěm se sítěmi pro
stavbu nové Arniky s tehdy obrovskou sumou jedné miliardy 300 milionů uvolněnou
Mariankám. Projekt bylo možné změnit; starostové ale vše ztratili. Zůstal s miliardy a půl
40ti milionový dluh a zelení starostové založili tak nejrozsáhlejší brownfield jménem
Arnika; dnes jeden z nich ing. Martínek je jedničkou za TOP 09! A Piráti? Ti tuhle
maskovanou pustinu, navazujíce na ODS starostu Krále rozšířili o vyhořelý Rozkvět:
šklebící se kavernou se dvěma dalšími zříceninami; ještě za minulého režimu s
Rozkvětem kvetoucích lázeňských domů. Takových mrtvých domů jsou v ML nejméně dvě
desítky. Jeden horší než druhý. Od roku 1989 uplynulo už téměř 30 let a nelze do
nekonečna všechno svádět na bývalý režim. Za něho měly ve skutečnosti ML většinu
mladých, nadšených a dobře se bavících hostů; i s tou mondénní elitou, které se nyní
téměř vůbec Mariankám nedostává. Léčebně rekreační pobyty v ML měli každoročně
piloti, stevardky a další personál Československých aerolinií. Patřili k nim šéfové
tehdejších státních podniků a institucí i straničtí a vládní pupíci v Sanopsu. Jezdili k nám i
studenti a mládež z celého světa třeba na Krakonoš. Jako student, průvodce/tlumočník
jsem je doprovázel.
6)Zdraví je sport a mládí. Opět v Mariankách jen prohlubující se úpadek. A největší
zhouba i toho, co bylo chloubou Marianek; Ivana Lendla zná snad každý, ale že se jeho
tenisový talent rodil také v ML? To bych se skoro vsadil, že z Pirátů na radnici nebude
vědět nikdo, ani to, že to bylo díky Galeovu poháru. Dnes po něm zbyl jen uzavřený
rozestavěný chátrající tenisový komplex v Anglické ulici a většinou prázdné četné tenisové
kurty jinde v ML. Stejně tak košíková s ligovým mužstvem vymřela se zesnulým trenérem
Edou Vyslyšelem a jeho družstvem žen definitivně a zůstává v kontrastu s dnešními
pustými košikařskými a stejně tak travou zarůstajícími volejbalovými hřišti. Než zarostou
úplně, nešlo by zorganizovat aspoň na prázdniny sportovní a jazykové kurzy? Třeba s
Vysokou školou tělovýchovy a sportu, pedagogickými fakultami a třeba i Vysokou školou
ekonomickou. Ale Piráti zase nic. Otevřeli akorát kancelář zářící novotou, zející
prázdnotou. A to mají těsně před volbami nové radnice. Smějí se jim bývalí dvojstarostové,
kteří to vše navodili a chtějí znovu katastrofu, kterou způsobili a na kterou se
pozapomnělo, zopakovat a prohloubit znovuzvolením; Jsou to pánové Martínek za TOP
09, Král za ODS a Nosek za kohokoliv zřejmě teď za povolné ANO. Jako volič bych je
rozhodně nevolil. Hledal bych ty kteří se jsou schopni postavit se za normální život a práci

většiny občanů Marianek: To jsou především zdravotní sestry, mladí lékaři, kuchaři, číšníci,
servírky, malí a střední živnostníci. Patří k nim ale také podnikatelé i ti velcí, kteří už
investovali a snad budou dál investovat v ML stovky milionů, které lázně potřebují. Musí
přijít i další investoři. Nové investice a inovace ve velkém ale Piráti a nikdo bez podpory
vlády a kraje nedostanou; Vylučovat je arogantním vymezováním se proti premiérovi ČR
považuji proto za ignorantství a řečeno slovy klasika totální ptákovinu.
7) K know-how vyspělých inovací v ML, které je až na pár výjimek skoro monopolně v
rukou zahraničního podnikatele, k zaručenému rozkvětu a hlavně k omládnutí Mariánské
Lázně netlačí. Co takhle třeba elektromobilita? Když přišel jako nový starosta na radnici
manažer ČEZu ing. Třešňák, říkali jsme si to je fajn. S americkými kamarády jsme
kontaktovali Edmonda Muska a kontakt se základními informacemi předali na radnici. Ale
odezva žádná! Zájem o elektromobilitu se neprobudil ani po návratu ing. Třešňáka z Číny,
kde už nejméně před třemi lety viděl a pak doma nadšeně mluvil o rozvoji elektromobilů.
Dochází k němu masově i v Norsku a jinde. Byl čas, kdy se ještě dalo dělat něco v
přesměrování s chybnou dotací na Hamrnická kasárna a třeba ji místo placení pokut
změnit; Do projektu elektromibility ML by bylo možné třeba zahrnout jako zkušebnu
plochodrážní stadion dnes také nevyužitý a bezcílně chátrající. Místo mladých inženýrů a
montérů se ale naopak musí vracet k ničemu nevedoucí, pochybné dotace. Piráti se chlubí
na poslední chvíli dvěma elektromobily pro policii; Ale bez nabíjecí stanice, to pro město
zaplavované burácejícími kolonami německých motorkářů neznamená nic. Proč? Proč by
tu dokonce nemohlo na kdysi proslulém letišti ve Sklářích být středisko zkoušející
elektroletadla. S pozoruhodnými výsledky na tom už léta makají na jedné vysoké škole
jinde v ČR. Podobně by se v lázních mohly zkoumat a proč ne i vyrábět lithiové baterie
HE3DA a bydlet by u nás mohli mladí manažeři, inženýři, montéři a dělníci uvedených
oborů i lithia, doufejme do zahraničí od nás ještě nezašantročeného z nedalekých k
dolování připravovaných nalezišť stále snad českého lithia. ML by se mohly začít zase
probouzet mládím z chmurného sevření stále zatuchlejší starobou a bohužel i předčasně
stárnoucími Piráty.
Chce to novou mariánskolázeňskou z voleb vzešlou radnici s lidmi, kteří vědí co chtějí a
jsou toho pro Marianky schopné dosáhnout. Určitě je u nás máme Jen musejí najít odvahu
udělat z Česka v Evropě třeba i Evropské unie něco jako je Hongkong Číny nebo ještě
lépe Singapur Asie, kdy ze skalnatého ostrova opiových pašeráků se stala vzkvétající část
Číny a z malárií zamořených bahnišť příšerného japonského koncentráku, jak ho vylíčil
Clavellův román a film Král Krysa, je nyní skvělý přátelský, vyhledávaný a dál se rozvíjející
Singapur. Také Marianky byly jen močály. Proč by nemohly zase být pupkem světa jako za
Edwarda anglického krále a jeho překrásné milé Alice Keppel. Marianky se k tomu opět
nabízejí. Využijme téhle šance; Je tu jen po ní sáhnout, před námi; ale nemusí to být na
dlouho; Už by se to nemuselo nikdy zopakovat!
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