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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mattonka se snaží veřejnost přesvědčit, že kulturní památku
nezašantročila.
Její zástupce Michal Donath však lže. U estébáka žádné překvapení
Praha, 7. srpna 2012
O tom, že Karlovarské minerální vody (KMV) od doby svého vzniku nechávají devastovat sedm
kulturních památek, bylo napsáno již mnoho. Pro veřejnost však bude šokující skutečností, že KMV
doslova zašantročily vzácný Picí pavilon císařovny Alžběty, přesto to však dnes zapírají.
Velmi vzácný památkově chráněný Picí pavilon Císařovny Alžběty, jenž byl majetku KMV překážel
stavbě plechové výrobní haly. Proto památkáři Karlovarským minerálním vodám v roce 1997
uložili, aby pavilon rozebraly, nafotily, jeho jednotlivé části označily a zabezpečily do doby, než pro
něho bude nalezeno jiné vhodné místo. Alžbětin pavilon byl uložen do objektu centrálních skladů.
Tato budova byla posléze zbourána a to pod cedulí nesoucí honosný nápis „Rekonstrukce
historického objektu.“ Z budovy centrálních skladů zbyla jen nárožní vodárenská věž s nápisem H.
MATTONI, A.G. Zde stopa Picího pavilonu císařovny Alžběty končí.
Fotky z rozebírání zde:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.395890027101403.103366.161030997253975&type=3
Barbarský přístup KMV potvrdil i Národní památkový ústav (NPÚ): „stavba pramene Alžběta měla
být přemístěna na poz. parc. č. 173/2, k. ú. Nová Kyselka, ve skutečnosti demolována a
zašantročena.“
http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=136884&Limit=25
Donath: Alžbětin pavilon jsme darovali obci
V článku ´Proč nepít mattonku? Kvůli Kyselce´ otištěném v Lidových novinách v sobotu 28.
července však mediální zástupce KMV Michal Donath uvedl: „Pavilon Alžběta byl darován obci
Kyselka dle požadavku tehdejšího starosty.“
http://www.zachrante-laznekyselka.cz/administrace/soubory_clanky/1343501027_cz_lidove_noviny_28_7_2012___proc_nepit
_mattonku.pdf
Starostka: Pavilon jsme nikdy nepřevzali
ASORKD se proto obrátila na současnou starostku obce Petru Hoffmannovou: „Mattonka pavilon
obci nikdy nepředala,“ řekla.
Don Pasquale: Pavilon jsme ztratili
A přiznal to sám generální ředitel KMV don Alessandro Pasquale: „Co se týká Alžbětinského
pavilonu, tehdy byl rozebrán – to je období, kdy já jsem tady nebyl. Mluvím o vzpomínkách, které mi
byly převyprávěné. Byl rozebrán, každý kus byl označen číslem a uskladněn. A bohužel. Pak se
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stala nepříjemná věc, když po tolika letech, co jsme se nedohodli na tom, kam ho přemístit, se tyto
kusy ztratily během demolice budovy, ve které byly uskladněny.“
Zdroj (minuta 14:50): http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/125220-chatrajici-lazne-kyselkaselhani-statu-na-vsech-urovnich/
Proč Michal Donath lže?
„Myslím, že je to Donathův čirý akt zoufalství. Je placen za to, aby obhajoval neobhajitelné. Je v
nezáviděníhodné roli, nicméně vzhledem k jeho nízkým morálním hodnotám, které projevil před
rokem 1989, to není nic překvapivého,“ říká Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.
Donath byl tajným agentem StB
Dle otevřených zdrojů (www.cibulka.com) byl totiž Donath dvojnásobným agentem StB, vedený
jako důvěrník pod krycím jménem Don a tajným spolupracovníkem StB vedený pod krycím
jménem Kurt. „Jaké typy lidí si Mattonka najímá na svoji obhajobu, vypovídá mnohé o ni samé.
Děsíme se toho, jací lidé mohou stát v pozadí Karlovarských minerálních vod. Připomeňme, že
KMV nevlastní rodina Pasquale, ale amsterdamská firma Ronaldsay, B.V. o níž nikdo nic neví. Role
Antonia a Alessandra Pasquale zde může být jen reprezentativní,“ řekl Pavel P. Ries.
Michal Donath je veřejnosti znám zastupováním Ronalda Laudera v arbitráži s Českou republikou,
kdy neprohratelný spor Česká republika prohrála a musela ze státního rozpočtu zaplatit 10 miliard
korun. V prostředí public relations byla odhadována Donathova tehdejší odměna na 100 milionů
korun.
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