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Klára Hůrková:
Krušnokrajina
Rozhovor měsíce čtěte
Čtěte na straně 7

Fichtelbergbahn
Oberwiesenthal-Cranzahl
Tip na výlet
Čtěte na straně 13

Masopust
v Abertamech 1930
Čtěte na straně 6

Co se vydalo, to se prodalo
- od února zvyšujeme náklad!!!
Vážení horalé a přátelé
Krušných hor,

půlroční předplatné v místě od našeho
distributora, v tom je vynikající Pstruží,
kde předplatitelé tvoří většinu obyvatel.
Distribuce a prodej našeho časopi- Našli se i odvážlivci, kteří si objednali
su prošly první zatěžkávací zkouškou. doručování časopisu poštou, máme
Nervozita, jak to všechno dopadne, své čtenáře také v Ostrově, Karlových
byla velká. Je rozdíl časopis rozdávat Varech, Plzni i Praze, prvními zahraničzadarmo nebo chtít zaplatit za každý ními odběrateli jsou studenti češtiny z
výtisk 20,- Kč. Je to hodně nebo málo, německého Aue. A tak s koncem ledna
když se všude volně povaluje spousta můžeme hrdě prohlásit - co se vydalo, to

S Krušnohorským luftem Číslo 1/Ročník 1 LEDEN 2012 v ruce se představují
nejmladší členové našeho týmu - Jana Picurová vede sloupek „Kulturní programy“ a Jan Maglia zajišťuje internetovou správu.

tiskovin různého charakteru? Bude to
vůbec někoho zajímat v dnešním internetovém světě, zahlceném informacemi? Bledě modrý časopis s usměvavým
Lukášem Bauerem na titulní straně
nám ale vlil optimismus do žil. Jednotliví distributoři si odebrali domluvené
množství výtisků, část jsme umístili v
Infocentrech a s prodejem nám výrazně
pomohli i některé obchody v obcích. O
další se postarali naši přátelé a známí.
Překvapil nás i poměrně velký zájem o

se prodalo, zvyšujeme náklad!!! Kapitola 1. Lid versus Krušnohorský luft byla
úspěšně odstartována a udělala radost
nejen nám, ale jak doufáme i našim čtenářům a příznivcům Krušných hor.
Kapitola 2. Vrchnost (řádně zvolená)
versus Krušnohorský luft, až na výjimečný příspěvek pana starosty z Abertam, zůstává sice otevřená, ale zatím
nepopsaná. Věříme, že se časem budou
plnit i tyto stránky. Abychom k tomu při-

spěli, zavedli jsme novou rubriku „PTÁME SE STAROSTŮ ZA VÁS“. Ptát se
budeme hlavně na to, co se nás všech,
západních Krušnohorců, bezprostředně týká nyní nebo se bude týkat v blízké
či vzdálenější budoucnosti. První otázka
již byla položena: „Co očekáváte od přijetí zákona o církevních restitucích, jak
zákon pomůže vaší obci a o co po přijetí
zákona bude vámi spravovaná obec usilovat.“ Uvítáme, když nám napíšete, co
se od starostů prostřednictvím této rubriky chcete dozvědět.
Také připomínáme všem pořadatelům společenských, kulturních či
sportovních akcí možnost zařadit
v předstihu základní informaci o akci
prostřednictvím našich obětavých
vedoucích rubrik, spojení je uvedeno
v tiráži. Snažíme se nezaspat dobu ani
v oblasti elektronických médií, díky
mladému internetovému správci se
přes facebook HERZGEBIRGE vytváří společenství přátel Krušnohorského
luftu a prostřednictvím našeho webu
www.herzgebirge.cz od našich čtenářů
a přátel Krušných hor zaznamenáváme
první reakce na publikované texty nebo
vzkazy přes kontaktní formulář. Ujišťujeme vás, že si vážíme každé připomínky či rady, vaše ocenění je pro nás
pobídkou k noční redakční práci.
Na závěr nám dovolte, abychom
všem čtenářům těchto řádek poděkovali za přízeň i shovívavost, učíme se
za pochodu. Slibujeme, že už to bude
jenom lepší, aby stále více cenu měsíčníku převažovala jeho kvalita.

Vaše prozatímní redakční
rada JK + LL + PM měsíčníku Krušnohorský LUFT / Herzgebirge Vám připíjí
na zdraví a přeje vše dobré v roce 2012

„Co očekáváte od přijetí zákona o církevních restitucích, jak zákon pomůže vaší obci a o co po přijetí
zákona bude vámi spravovaná obec usilovat.“
Toto prázdné místo je odpověď starostů na námi položenou otázku – tedy snad příště …
								

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Jiří Kupilík, člen redakční rady

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD
Registrace MK ČR E 20467
Vydavatel Jiří Kupilík
IČ 10045261, DIČ CZ490810043
Adresa redakce Komenského 299,
362 37 Horní Blatná
Bankovní účet 248826957 / 0300
Cena výtisku 20 Kč/1 ks
Předplatné pololetní/2012
V místě distributora 100 Kč/6 ks
Poštou na doruč. adresu 200 Kč/6 ks

Inzerce cena podle velikosti
a opakování tisku po dohodě
s vydavatelem 602 415 187
E-mail jirikupilik@volny.cz
E-mail herzgebirgeluft@seznam.cz

Prozatímní redakční rada
Petr Maglia, tel. 602 381 286
E-mail maglia@volny.cz
Jiří Kupilík, Lenka Löfflerová
Logo Lenka Michaluková
Kulturní programy Jana Picurová
E-mail: picu.japicu@gmail.com
Sportovní programy
Eva Hejtmánková
E-mail: hejtmankova.eva@seznam.cz
Internetová správa Jan Maglia
E-mail: maglia.jan@volny.cz
Web www.herzgebirge.cz
Facebook herzgebirge

Distributoři
Potůčky – Lenka Štrauchová
Horní Blatná – Eva Chlumská
Pernink – obchod U Patrika
Abertamy – Lenka Löfflerová
Boží Dar – Jitka Peřina
Pstruží – Anna Heranová
Merklín – Hedvika Roznerová
Nové Hamry – Infocentrum
Rudná – Barbora Kosíková
Vysoká Pec – Iva Hüttnerová
Nejdek - Alena Veselá
Myslivci aj. – Ivana Pečimúthová
Lesná - Mgr. Dana Waldsteinová
Přebuz a Šindelová – hledáme
Další distributoři jsou vítáni!

Náklad 500 kusů
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání měsíčníku je 9.3.2012.
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Vyznání Krušným horám
Vždy, když kráčím tou zádumčivě
krásnou krajinou, cítím podivný neklid
— chodidly, póry kůže, do očí a do duše
nasávám neomylné a sladkobolné tušení
věčnosti. Vedu vnitřní monolog s minulostí, se stíny někdejších světel a pouštím
se do úvah o budoucnosti. Pak někdy nastává vzácný okamžik, kdy v záblescích
vteřin chápu dosud nejasné souvislosti.
Rozumím šepotu větru i zurčení horské
bystřiny. Jsem v harmonii a souzvuku
s tajemným rytmem krajiny, stávám se
její součástí a má paměť najednou sahá
daleko zpátky před zrození mých nejvzdálenějších předků. Jsem naplněn pokorou a úctou. Mé rozjímání je zároveň
vyznáním lásky. Jsem sám a přece obklo-

vím, proč a jak se rodily prastaré mýty
a pověsti — tehdy dychtivě vstřebávám
jejich zapomenuté poselství. Zasvěcení do tajů krajiny nepřichází najednou.
Musí být vykoupeno nesčetnými hodinami putování a naslouchání. A také hodinami usilovného studia, kdy v sobě střípek po střípku skládáme obraz poznání.
Je jím zde těhotné ticho bělostných horských plání i časové vakuum zasněných
rašelinišť, kde jen kovový bzukot hmyzu
ruší něžný dech nedotčené země. Dlouhé hodiny jsem v horách rozmlouval se
stříbronosnou skálou, v jejíchž žilách mí
dávní předkové dobývali svůj nelehký
chléb. Nebezpečím hlubin a temnot čelili
odvahou a důvěrou. Všude hledám a s dojetím nacházím jejich zaváté stopy. Tento
cíp země mě vtahuje do své existence
a já pokaždé podléhám jeho magnetismu. Podléhám snadno a rád, nebráním
se onomu neviditelnému silovému poli,
tak silně zde působícímu. Utvořilo se
nesmírnou prací desítek hornických pokolení, která tu viditelně poznamenala
krajinu a neviditelně nás i po staletích
zasahuje vlídnými paprsky kontinuity
a sounáležitosti lidského rodu. Vrcholová
část Krušnohoří je, řečeno výrazem spisovatele Hrabala, krajinou krasosmutnou. Její základní melodie je mollová
a zní jako blues. Jejím nepsaným mottem
je hornictví.

Štoly, šachty a překopy (ilustraci
z knihy Georga Agricoly De re metallica
libri XII z roku 1556 poskytl
Stanislav Burachovič)

lovce a prospektory, pronikající sem z již
obydlených údolí. Posléze houževnaté
osídlence, kteří mýtili les, neúnavně hledali rudné žíly, rýžovali cín v nápla-vech
potoků a razili pokusné štoly. Vidím
počáteční opojení hornického národa
vydatnými nálezy cínové rudy na Blatenském vrchu a čilý stavební ruch na jeho
úbočích, kde zakrátko vyrostlo kvetoucí
horní město. V hoře slyším tlumené hlasy
horníků a jejich nekonečné kutání želízkem a mlátkem v chladných temnotách
pod městem. Vzápětí pak ale vychutnáDobový dřevoryt dolování kolem
roku 1500 (obrázek rytiny poskytl
vám teplo a družnou pohodu v zasněžeStanislav Burachovič)
Poučen historií si při toulkách kolem ných chalupách, nad jejichž šindelovými
pen tisíci hlasy života, promlouvajícími Horní Blatné před svým vnitřním zra- střechami často celé dny a noci burácela
ke mně z každé skály, opuštěné štoly, stu- kem promítám barvitý imaginární film zimní vichřice. Jejími poryvy znělo hrozidánky a stromu — ale také z deštěm vy- o zasutých dějích minulosti. Tehdy vidím vé vytí hladových vlků. Slyším také klapot
mleté cesty, mechem obrostlého pomníč- divokou a liduprázdnou lesnatou kon- a bušení mlýnů, stoup a hamrů v údolích
ku a osamělé ruiny. V takových chvílích činu plnou nástrah. Pak první odvážné Černého a Blatenského potoka. Vidím

všední každodenní život v renesančním a barokním městě. Cítím žár výhní
v hutích, sklárně a kobaltových mlýnech.
Vzpomínám na válečná strádání Horní
Blatné za třicetileté války, na truchlivé
časy protireformace, kdy musely stovky
mužů, žen a dětí opustit kvůli vyznání
své domovy a odejít do Saska. S úctou se
skláním před nezměrnou pílí a zručností
mnoha generací prostých lidí, kteří si po
zániku hornictví vydělávali na živobytí
nejrůznějšími domáckými výrobami. Za
nuzné výdělky paličkovali krajky, zhotovovali lžíce, hračky, perleťové knoflíky,
kartáče, ozdobné kazety a šili rukavice.
Zkusili mnoho bídy. Myslím na ně a na
všechny jejich radosti a starosti, odvanuté časem do nenávratna. Všechno to dávno zmizelé dění je v krajině nesmazatelně
zašifrováno. Snad proto se tu mohu tak
snadno vcítit do minulosti, byť jsem obklopen moderní současností. Stará horní
městečka v karlovarské části Krušných
hor si žijí stranou světského ruchu lázeňské metropole v údolí Ohře svým vlastním svérázným životem, v moudrém
klidu a v zasnění nad svým bouřlivým
mládím. Klid, který vyzařují, je pro mne
blahodárný. Přináší mi hluboké duchovní
zážitky. V naší uspěchané době jsou tyto
chvíle ztišení a zamyšlení velmi potřebné
pro obnovu vnitřní rovnováhy a tvůrčích
sil. Ten, kdo putuje krasosmutnou krajinou s poučenou myslí a s otevřeným
srdcem, nachází v ní bezpočet podnětů,
jež dokážou v citlivých duších probouzet
obdiv nad mocí přírody a nad ještě větší
mocí lidské práce – obdiv, z něhož se rodí
láska, dobro a spravedlnost.
Stanislav Burachovič

Klára Hůrková
ukázky z díla / básně a obrazy
Rozhovor s Klárou Hůrkovou čtěte na straně 7
autorské čtení Kláry Hůrkové v Perninku 18.2. od 18 hodin
Podzimní
Podzim se snáší pomalu
na hlavy stromů
Vrány se s křikem z vlhkých brázd
vracejí domů
Zdá se, že léto odlétlo
na jih jak ptáci
Listí už vadne do barev
s větrem se ztrácí

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

--V ospalém vlání ponořen
v podzimním jitru vstává den
Na řece mlžná vílí těla
Hejna ptáků už odletěla
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Aktuální TÉMA
Krušné hory na cestě do UNESCO
Michal Urban (*1958) je původní
profesí geolog z Univerzity Karlovy,
který se dlouhodobě zajímá o báňskou i všeobecnou historii Krušných
hor. Uspěl v tendru, který vypsal
Ústecký kraj prostřednictvím Mosteckého muzea a stal se hlavním
autorem pilotních studií, vyhodnocujících potenciál českého Krušnohoří.
Je intenzivně zapojen do příprav nominace Krušnohoří na seznam Světového dědictví UNESCO. Ač Pražák, napůl doma se cítí na Hřebečné,
kam s láskou jezdí už čtyřicet let.
Nejpozději 1. února 2012 by měl na
sekretariát Výboru světového dědictví
UNESCO v Paříži doputovat dopis s informací o rozšíření seznamu památek,
u nichž Česká republika uvažuje o jejich
nominaci na seznam Světového dědictví
UNESCO. Tato informace se bude týkat
v podstatě celého českého Krušnohoří,
které spolu se svým saským protějškem
aspiruje na zápis mezi světové klenoty
jakožto unikátní montánní (hornická)
kulturní krajina – Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří. Českou stranu
bude reprezentovat šest lokalit – Jáchymov, Horní Blatná, Hřebečná, Boží Dar,
Měděnec a Krupka.
O rok později, do 1. února 2013,
by pak do Paříže měla odejít společná německo-česká žádost o zapsání
krušnohorské hornické a kulturní
krajiny na Seznam světového dědictví
UNESCO. Žádost bude podávat za
obě země Spolková republika Německo, která projekt iniciovala a je v něm
po celou dobu vedoucím partnerem.
Únorem 2013 by tak měl začít rozsáhlý a náročný schvalovací proces, na
jehož konci je šance, že se Krušnohoří
v roce 2015 zařadí po bok takových
světových památek, jako jsou pyramidy
v Gize, Velká čínská zeď, athénská Akropole, katedrála Notre-Dame v Paříži
či národní park Grand Canyon v USA.
Při srovnání s těmito giganty světového kulturního a přírodního dědictví
si asi leckdo položí otázku, v čem spočívá výjimečnost Krušnohoří a jaká je
šance, že se nominační proces podaří
úspěšně dokončit. Ale nemylme se,
Krušné hory mají světu hodně co nabídnout a na druhou stranu, pokud
se skutečně na seznamu UNESCO

ocitnou, bude to pro ně nepochybně
Vzhledem k tomu, že časově náročobrovská příležitost k budoucímu né prohlašování krajinných památrozvoji.
kových zón by mohlo ohrozit termín
podání česko-německé žádosti na
Unikátnost a univerzální hodnota UNESCO v roce 2013, doporučil
Krušných hor spočívá v tom, že jde Národní památkový ústav koncem
o region, který byl v posledních více než listopadu 2011, aby na indikativní se800 letech soustavně ovlivňován hor- znam, jenž bude zaslán do Paříže, byly
nictvím a zpracováním rud. Tyto obory zařazeny jen ty lokality a objekty, které
zásadně přispěly k vytvoření jedinečné památkovou ochranu požívají již nyní.
kulturní krajiny na obou stranách čes- Zároveň během listopadu a prosince
ko-německé hranice a podnítily tech- proběhla jednání zastupitelstev donologický, vědecký a umělecký rozvoj tčených měst a obcí, která měla vyjástejně jako vznik svébytných tradic dřit souhlas, či nesouhlas s případnou
a obyčejů. V oblasti dobývání rud, nominací. V důsledku toho se seznam
úpravárenství a metalurgie byly Kruš- adeptů na nominaci zúžil, protože
né hory po staletí světovým lídrem v některých lokalitách vytipovaných
a výrazně přispěly k rozvoji těchto pilotními studiemi v současnosti ještě
oborů v Evropě i širším měřítku. Vliv neexistují památkově chráněné statky
hornictví se v regionu dodnes pro- se vztahem k Montanregionu (napříjevuje nejen obrovským množstvím klad Přebuz-Rolava, Hora Svaté Kahornických nadzemních i podzem- teřiny) a jinde zase projekt nezískal
ních památek či souvisejících objektů podporu zastupitelstva (Ostrov).
a ve světovém měřítku zcela ojedinělou koncentrací svérázných horních
Podstatné ale je, že ani jedno z toho
měst, ale i množstvím nemateriálních neplatí pro šest měst a obcí, kde se
aspektů, které charakterizují hornic- nacházejí památkově chráněné statky
kou kulturní krajinu mezinárodního dobře reprezentující Montanregion
významu.
a jejichž zastupitelé se k celému projektu postavili jednoznačně pozitivně.
V Německu proto Krušnohoří fi- V nominaci na seznam Světového děguruje už od roku 1998 na oficiálním dictví UNESCO tak české Krušnohoří
indikativním seznamu kulturních budou v první fázi zastupovat Jáchya přírodních statků, u nichž je pláno- mov se svou městskou památkovou
vána žádost o zápis na Seznam světo- zónou, Horní Blatná s Vlčími jámami,
vého dědictví UNESCO. Na základě Blatenským vodním příkopem i městdlouholeté práce projektové skupiny skou památkovou zónou, Hřebečná
při Institutu průmyslové archeologie, s dolem Mauritius, Boží Dar rovněž
historie vědy a techniky Bergakade- s Blatenským vodním příkopem
mie Freiberg se výběr památek na- a Božídarským rašeliništěm, Měděnec
konec zúžil na 42 nejvýznamnějších, s vrchem Mědníkem a konečně Krupkteré budou zahrnuty do nominace. ka s městskou památkovou zónou,
Freiberská skupina dala rovněž pod- hornickou stezkou a kaplí svatého
nět k tomu, aby do nominace byla Wolfganga.
zahrnuta i česká část Krušných hor
s cílem prezentovat přeshraniční
Idea krajinných památkových zón,
světové kulturní dědictví. Partnerem zajišťujících plošnou památkovou
projektu se tak na české straně stal ochranu pro rozsáhlejší krajinné arenejdříve Ústecký kraj, od konce roku ály, tím ale není opuštěna. Práce na
2009 i Karlovarský kraj. V roce 2011 prohlášení jednotlivých zón začnou
pak byly zpracovány pilotní studie pro probíhat v letošním roce, a bude-li
17 lokalit v celém českém Krušnohoří schvalovací proces úspěšný, bude
s cílem ohodnotit jejich potenciál pro možné připojit tyto zóny k nominaci
zápis na seznam UNESCO. Z těchto na seznam UNESCO v budoucnu. Zástudií vzešlo doporučení nominovat roveň se rozbíhají práce na prohlášení
na české straně deset lokalit s tím, že montánních památek s nejvyšší uninezbytná památková ochrana bude verzální hodnotou za kulturní nebo
ještě před nominací zajištěna formou dokonce národní kulturní památky.
tzv. krajinných památkových zón.
V západních Krušných horách by sta-

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

tut kulturní památky měly získat pinka dolu Červená jáma a Schneppova
pinka na Hřebečné, důl Zuzana na
Bludné, štoly Johannes a Kohlreuter na Zlatém Kopci, sejpy u Božího
Daru, areály důlních závodů v Rolavě
a Přebuzi a v neposlední řadě několik báňských památek v Jáchymově
včetně dolu Svornost. U jáchymovské
Královské mincovny, Blatenského
vodního příkopu a dolu Mauritius se
štolou Kryštof na Hřebečné se uvažuje
dokonce o podání návrhu na prohlášení za národní kulturní památku.
Navrhované památkové ochrany
však není třeba se nijak obávat. Při
dodržení základních principů udržitelnosti rozvoje, které by ostatně měly
platit obecně bez ohledu na památkový status, nebude mít eventuální
prohlášení krajinné památkové zóny
žádný negativní vliv na běžný život
a podnikání. Totéž platí i pro případ
kladného verdiktu UNESCO. Lokality Světového dědictví je sice třeba
trvale chránit, aby byly zachovány
pro budoucí generace, UNESCO jako
takové však nemá žádnou možnost
ovlivnit platné české právo a soukromé majetky. Naopak, případné
uznání Montanregionu Krušnohoří
jako Světového dědictví UNESCO je
jedinečnou šancí, aby se Krušné hory
uchovaly jako živoucí, po celém světě
známá kulturní krajina výjimečného
významu, a aby region obdržel nové
podněty ke svému rozvoji. Stejně jako
v jiných světových lokalitách, jež již
byly zapsány na seznam Světového
dědictví UNESCO, lze očekávat, že
i na Krušnohoří by tento zápis měl velmi pozitivní dopad. Ať už jde o zvýšení
počtu turistů, zvýšení image regionu (z čehož budou profitovat i zdejší
kulturní statky a místní podnikání),
lepší přístup k dotačním programům
či prohloubení regionální identity
a česko-německé spolupráce.
Také Krušnohoří si musí do budoucna vytvořit svůj vlastní profil. Celosvětově známá a uznávaná pečeť kvality
Světového dědictví k tomu může výrazně přispět.

Michal Urban
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Štola Christof
jako součást důlního komplexu
šachty Mauritius na Hřebečné
Část 2 – Virtuální prohlídka štoly Christof
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
v lednovém čísle našeho měsíčníku
Krušnohorský LUFT / Herzgebirge
jsem vás seznámil se základními technickými daty historické štoly Christof
důlního komplexu Mauritius na Hřebečné. Její délka 262 metrů a minimální stoupání 0,5 promile jsou hodnoty,
které nás dodnes uvádí v úžas. Nyní
zvu na malou virtuální prohlídku této
technické památky, zahrnuté mezi
objekty, které pod společným názvem
Montanregion Krušnohoří / Erzgebirge v rámci česko-německého přihlášky budou usilovat o zápis do seznamu
Světového dědictví UNESCO.

Podzemí dolu Mauritius na Hřebečné
(foto Norbert Weber)

Po vstupu do štoly nás čeká velmi
úzká chodba vyzděná před mnoha
staletími z kamenů „na sucho“. V nejužším místě je široká pouhých 50 cm a
vysoká 1,40 m. V tomto úseku si musí
návštěvník dávat opravdu dobrý pozor
na hlavu. Ve vzdálenosti 30 metrů od
vstupu do díla jsme narazili na komín
vyzděný opět z kamenů „na sucho“,
který se při šířce 80 cm zvedal do výšky
12 metrů nad úroveň štoly. Z porovnání se zákresem ve starých mapách vyplývá, že tento komín sloužil původně
k přívodu pohonné vody do dolu z rybníka, jehož obrysy jsou dodnes velmi
dobře zachovalé za budovou „staré
školy“ na Hřebečné. Po dalších 8 metrech končí ve štole kamenná vyzdívka
a začíná pravá středověká, ručně ražená chodba „křesanice“. Na stěnách

je vidět každý zásek středověkého
kladívka, každý den o 4 cm dál, vpřed
k vysněnému cíli. Chodba se třpytí
odrazem našich lamp a mění barvy
dle povlaků na bocích, od černé přes
světle červenou po bílou. A ve stropě
se line jako ztracená nit z dávné minulosti křemenná žilka o mocnosti 1 cm.
Ta žilka, která na konci štoly Chrystof
nabobtná na 8,5 metru. Pozor ale,
není zde příliš místa na otáčení, šířka
v tomto úseku činí pouhých 35 cm při
výšce chodby 2 metry.
A pak přijde zážitek, který jste možná
zažili vy, kteří jste stáli na horním můstku Macochy (nejhlubší propast ČR).
Ve vzdálenosti 80 metrů od ústí štoly,
v hloubce 14 metrů pod povrchem míjíme vlastní šachtu Mauricius - cínový
důl, který dal vzniknout Hřebečné.
Důl, který byl s přestávkami v provozu
400 let. Důl přes 200 metrů hluboký.
A hlavně vidíme ohromnou díru v zemi
o rozměrech 5x5 metru, které nedohlédneme ani na dno ani na začátek.
Poté následuje 70 metrů dlouhý úsek
chodby, kde jsou v plné míře k poznání
těžkosti práce v dole, jako jsou stálá
zima 7 °C, kouř z ohňů, které se používají na rozpraskání skal, věčné vlhko,
průvan, a také nebezpečí závalů.
Od vstupu do štoly jsme právě vzdáleni 150 metrů a od zemského povrchu 25 metrů. Lépe se porozhlédnout,
proč je v tomto místě štola širší a vyšší.
Jedná se o křížení dvou chodeb, přičemž ta vedlejší je založena kameny
téměř až po strop, zbývá nějakých 30
cm. Proplazení touto škvírou naštěstí
trvá pouze 5 metrů a chodba se zvyšuje. A na konci odměna, která stála za
prodělanou námahu a nebezpečí. Před
námi se objevuje jedna z dosud neznámých středověkých šachet. Pod námi
se ztrácí dno v nedohlednu a nad námi
ve výšce 10 metrů je šachta uzavřena kamennou klenbou. Shora stéká
voda, která za staletí vytvořila doslova
krápníkový vodopád na stěně šachty.
Bohužel krápníky jsou pouze z oxidů
železa, tudíž se při pouhém doteku

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Hřebečná - štola Kryštof
(foto Jan Albrecht)

hroutí. Necháváme tento kout, kam
možná stovky let nevkročila lidská
noha, za sebou a doufáme, že jednou
dojde ke zpřístupnění památky pro veřejnost a do těchto míst se budou moci
podívat všichni, kdo o to mají zájem.

stora je výsledek mnohasetleté práce
starých hornických mistrů. Konec komory tvoří zřícené prostory, které jsou
podzemním pokračováním povrchové propadliny nesoucí pojmenování
Schneppova pinka, což je ona veliká
propadlina ležící severně od KrušnoOpět se vydáváme dále směrem na horské lyžařské magistrály, ohraniseverovýchod, dál ve směru žíly, která čená ocelovými lany. Strop severního
se stále vine jako bílá stuha ve stropě konce podzemní komory odpovídá
chodby. Poslední desítky metrů před prostorově jižnímu konci povrchové
velkou komorou se neustále zvedá Schneppovy pinky. Jsou od sebe vzdávýška hladiny vody, až nám již téměř leny „pouhých“ 20 výškových metrů.
holínky nestačí, a my se musíme jako
pavouci zachytávat všech výstupků v
Snad ještě několik technických údaboku chodby. Ještě překonat poslední jů na závěr. Z tohoto místa bylo vytězával, který zapříčinil zvýšenou hladi- ženo zhruba 12 miliónů kilogramů
nu vody až přijde tak dlouho očekáva- cínové rudniny, ze které pak bylo vyný okamžik. Po 40 hodinách stráve- robeno přibližně 120 000 kilogramů
ných pod zemí, se nám v hloubce 40 čistého cínu. Dnešní cena se na svěmetrů pod povrchem otevírá pohled, tových trzích pohybuje okolo 500 Kč
který nesnese srovnání. Ohromný za 1 kg. Celková hodnota cínu z této
prostor vydobytého ložiska cínových komory tedy činí dle dnešní hodnorud, komora dlouhá 65 metrů, široká ty kovu asi 60 000 000 Kč. Nesmíme
4 až 9 metrů a vysoká v průměru 15 ovšem zapomínat na skutečnost, že
metrů, místy ovšem až 25 metrů. Pro ve středověku byla prodejní hodnota
srovnání kostel v nedalekých Aber- cínu mnohem vyšší, a v neposlední
tamech je 25 metrů dlouhý, 15 metrů řadě, že tato komora je pouze jednou
široký a kostelní věž má výšku rovněž z mnoha podobných prostor vydoby25 metrů. Na podlaze této mamutí vy- tých v areálu šachty Mauritius.
dobyté komory leží balvany o velikosti
osobního automobilu a je třeba dobře
Hornickým Zdař Bůh vám děkuje
rozmýšlet, kam šlápnout. Tato proza pozornost Marek Nesrsta
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Plesová sezóna v Krušných horách nyní - dříve masopust
Fasching, Fastnacht, karneval aneb masopust - letos je
Popeleční středa 22. února 2012
Počáteční období roku je v celé
křesťanské, a zvláště pak římskokatolické Evropě tradičně spojeno
s oslavami masopustu, nejrozpustilejšího svátku roku, během nějž
jsou běžné zvyky postaveny na hlavu
a lidé si mohou dovolit i věci jindy
zapovězené. Masopustní reje byly
oblíbené i v české části Krušných
hor, kde se masopust před válkou
slavil jako Fasching či lidově Foosnt.
V poslední době zažívají oslavy masopustu opět svůj comeback.

Masopustní veselí v Oberwiesenthalu
v roce 1936

Představu o tom, jak se vlastně masopust v Krušnohoří slavil, si lze učinit například z disertace Aloise Müllera „Heimatkunde der Kleinstadt
Abertham im Erzgebirge“, která vyšla
v roce 1960 v Mnichově. Müller popisuje masopustní veselí v Abertamech
v době před druhou světovou válkou
takto (kráceno):
„Předehrou bláznivých oslav masopustu byl již Silvestr. Období
Faschingu (Fohsnd) začínalo den po
Třech králích a trvalo až do Popeleční
středy. V týdnech masopustu vytahovali lidé z truhel staré kousky oblečení
a také papírové masky z předchozího
roku nebo si koupili nové. V přestrojení za masopustní maškary pak muži
i ženy procházeli téměř každý večer v
týdnu ve skupinkách od domu k domu
a navštěvovali rodiny, se kterými byli
zadobře nebo kde bylo hodně mladých
děvčat. Maškary mluvily pozměněným hlasem a snažily se, aby je nikdo
nepoznal. Masky samozřejmě dostaly
vždy něco od cesty, zpravidla nechyběly různé nápoje. A protože se přes
masku špatně pije, nosily si maškary
s sebou něco jako plechové brčko a
pily pomocí něho. To samozřejmě
také pomáhalo udržovat inkognito.

O masopustu se téměř v každém
domě pekly koblihy a pro děti se připravoval zvláštní druh pečiva (Pfaffernüss) z tmavé mouky, koření a sirupu. Prý to chutnalo dobře. Pro děti
ostatně celý masopust představoval
velké povyražení. Houfy povykujících
dětí vždy doprovázely průvody masek
jako kdysi krysaře. Děti věděly, že
masky co chvíli sáhnou do kapsy a vytrousí z ní nějakou tu sladkost. O ně
se pak vždy strhla bitka.

Kolem poledního o Popeleční středě veselý masopustní ruch končil.
Tečkou býval pohřební průvod za
doprovodu hudby, vrcholící slavnostNevázané veselí se stupňovalo s ním pochováním „Faschingskerla“
tím, jak se blížil vrchol masopustu. (slaměné figuriny v životní velikosti).
Na masopustní úterý dostoupilo ve- Tato „smutná dohra“ však byla ve
selí maxima, den před ním platil za skutečnosti další příležitostí k vesenepsaný svátek. Spolky pořádaly bě- lí, neboť šprýmaři vycpanou figurinu
hem masopustu své tradiční bály a s oblibou pohřbívali před domem,
křepčení se pilně zúčastňovali mladí i kde bydlela nějaká už trochu postarší
staří, protože v jiných částech roku se slečna, která si ne a ne najít nějakou
taneční zábavy konaly jen zřídka. Ro- známost.
diny v obci považovaly návštěvu plesu víceméně za povinnost, neboť šlo
o významnou společenskou událost.
Alois Müller / Michal Urban
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Fasching v Abertamech
kolem roku 1930
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V díle Kláry Hůrkové je také
oslava Krušných hor
Klára Hůrková se narodila 15.2.1962 v Praze. Od svých pěti let jezdí pravidelně do Abertam. Dalo by se říci, že Abertamy jsou Klářiným druhým domovem. Krušné hory proto také inspirovaly mnoho jejích básní a obrazů. V Praze
na Karlově Univerzitě vystudovala filozofii, v Cáchách anglistiku a dějiny umění a tamtéž získala doktorát v oboru
anglistiky - literární vědy. Její doktorská disertace, která později vyšla knižně pod názvem Mirror Images, srovnává
divadelní hry a politické postoje Toma Stopparda a Václava Havla. Pracuje jako učitelka angličtiny a výtvarné výchovy v oblasti vzdělávání dospělých, posledních pět let se sociálně znevýhodněnou mládeží. Vydala deset básnických
sbírek, jednu literárně vědeckou monografii a mnoho kratších textů a překladů v různých časopisech a antologiích.
Některé své knihy sama ilustrovala a své obrazy také vystavovala v Čechách i v Německu. Právě vychází její nová
německo-česká sbírka básní s názvem Wende und Winkel – Změny a zákoutí v nakladatelství Thaleia v St. Ingbert.
Křest knihy a autorské čtení se bude konat 17. února 2012 v pražské literární kavárně Symbióza.
V sobotu 18. února od 18 hodin se uskuteční autorské čtení Kláry Hůrkové v malém sále Komunitního centra
Krušnohorka v Perninku, Rennerova 444 (přístavba školy), doprovod relaxační a meditační hudba na
Tibetské mísy, v závěru možnost dotazů, prodej knih a autogramiáda, vstup volný.

Milá paní Kláro, díky práci na našem rozhovoru jsem měl příležitost
se seznámit s Vašimi texty a obrazy,
které jsou mi blízké, jako jsou blízké
asi všem Vašim přátelům z Krušných hor, protože umíte za nás vyslovit nebo zobrazit, čím nás zdejší
příroda a krajina uhranula. V této
souvislosti mě překvapila Vaše vědecká práce na konci studia Fakulty
filosofické Karlovy Univerzity. Jak
s křehkým dílem básnířky souvisí
téma Vaší disertační práce, vydané
knižně v roce 2000 anglicky, jejíž
název překládám Zrcadlové obrazy - Porovnání ranných her Václava
Havla a Toma Stopparda se zaměřením na politické aspekty)?
Nikdy mě nenapadlo, že by má disertace nějak souvisela s mými básněmi – ale když jste se takto zeptal,
zkusím se nad tím zamyslet ... Určitě
to bylo tak, že kromě celkového zájmu
o (český i anglický) jazyk a literaturu
jsem si vybrala Toma Stopparda a Václava Havla pro jejich lidské a politické
postoje. Jsou mi blízcí hlavně tím, že
obhajují svobodu jedince proti totalitním strukturám, ať už jsou jakéhokoliv druhu. Oba „bojují“ ve svých hrách
za ten nezbytný prostor, ve kterém
jedinec může uskutečňovat své ideály
a cíle, poznávat, sbírat zkušenosti,
přemýšlet samostatně o světě a žít
podle toho, co ví a cítí. A tento prostor
je nezbytný i pro umění. Tedy i pro
básně. Tedy i pro mě!

ka s láskou k přírodě a krajině nebo
přímo ke Krušným horám?
Otázka vlastně logicky navazuje na
tu předchozí: I příroda potřebuje onen
prostor ke svobodnému životu, jako
člověk, jako báseň. Pokud je politika
taková, že dopouští, aby se hory zamořovaly smogem a kyselým deštěm,
aby se příroda využívala jen jako zdroj
materiálu k vlastnímu obohacení, je to
špatná politika. Co se ekologie týče,
mé přesvědčení často osciluje mezi
hlubokým pesimismem a mírným optimismem. Optimismus přichází tehdy, když na svých cestách na vlastní
oči vidím, kolik je v Evropě ještě nádherné, úžasné přírody. V Krušných
horách samozřejmě také ... A pesimismus? Jsem si jistá, že odpověď znáte
sám. Nač nosit dříví do lesa, tedy do
Krušných hor.

Žijete na ose Abertamy – Cáchy.
Vnímáte velké rozdíly mezi vztahem lidí ke kultuře mezi Německem
a Českem, případně v čem rozdíly
zejména spočívají?
Je to jen můj osobní dojem, ale zdá
se mi, že v Čechách je kulturní život
stále ještě víc centralizovaný než v Německu. To znamená, že dokud umělec
nepronikne téměř na špičku oficiální
(nebo i undergroundové) kultury, nikdo se o něj moc nezajímá. V Německu, které je i politicky decentralizované,
existuje mnohem více mezistupňů, lokálních institucí, spolků a nadací, které
podporují umělce, je tam mnohem více
Přitom Vám již od poloviny deva- nakladatelství, literárních časopisů,
desátých let vycházely knížky básní, výstavních síní apod. Tím pádem má
také česky. Souvisí Vám nějak politi- umělec větší šanci představit se veřejWWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

nosti, která je často vstřícná a otevřená
Co byste si přála do budoucna,
novým věcem. Možná, že Němci jsou čeho se obáváte a v co doufáte?
méně xenofobní než Češi, alespoň má
Osobně mám ještě jedno velké přání,
osobní zkušenost tomu nasvědčuje.
o kterém věřím, že se mi splní (protože zatím se mi splnilo skoro všechno,
Sledujete vývoj vztahu lidí ke kul- o co jsem stála): napsat román. Próza
tuře od změny režimu u nás?
je něco jiného než poezie, vyžaduje
Hm, že bych to systematicky sledo- čas, trpělivost, ale především zkuševala, to se nedá říct. Mám dojem, že nost. Proto si myslím, že padesát a víc
vcelku lidé méně čtou než dřív (pro- je na to ideální věk...
tože mají méně volného času, protoSvětu bych přála víc lásky, soucitu
že existují nová média atd.), ale to je a porozumění. Aby lidé přestali hlesamozřejmě velmi povrchní zjištění. dat smysl života v hmotných věcech
Na druhou stranu je kulturní nabídka a obrátili se do nitra, kde leží pravé
nesrovnatelně lepší než za komunis- bohatství. Každý člověk v sobě nosí
mu a myslím si, že ji lidé rádi a hodně poklad, je jen třeba jej objevit. Aby
využívají. Alespoň moji známí určitě lidé pochopili, že nejsou na světě
... A pokud chce někdo vážně a aktivně sami, ale že jsou součástí jednoho
kulturu spoluvytvářet, má teď také ne- celku, že život není zasazen mezi
srovnatelně lepší šance než dřív.
narození a smrt, ale že vše tady stále
trvá, mění se a znovuzrozuje...
Jakým vývojem prochází Vaše
tvorba, čeho jste si dříve všímala více
Vraťme se nyní k našim společným
a co Vás hlavně inspiruje nyní?
Krušným horám, které znáte už od
Když jsem začala psát básně v něm- svých pěti let. Jak se vyvíjel Váš vztah
čině, musela jsem se začít mnohem ke zdejší přírodě, krajině a do jaké
víc zabývat významem slov, jejich míry jste poznala zdejší patrioty?
konotacemi a působením na čtenáře.
Krajina kolem Abertam s údolím
Psaní v cizím jazyce je těžké v tom, že Bystřice, Plešivcem, horskými plávám chybí jistota, kterou má člověk němi a rašeliništi byla krajinou mého
ve své mateřštině, a také že asi nikdy dětství a v jistém smyslu je pořád
nedosáhnete tak široké slovní zásoby. krajinou mého srdce. Jako děti jsme
Pozitivní ale je, že začnete víc reflekto- – má sestra a já - chodily s mámou
vat jazyk a své psaní vůbec. Co se té- a babičkou koupat se „do údolíčka“
mat týče, píšu o všem, co se mě vnitřně a na Hájenku a s místními dětmi jsme
dotýká. Poslední báseň, kterou jsem chodívaly „na toluka“ – což znamenapsala, se jmenuje „Midlife Crisis nalo něco jako „toulky po lukách“.
(Krize středního věku)“. Inspirovala Tenkrát byly zdejší louky ještě plné
mě k ní nedávná smrt jednoho pána, rdesna-hadího kořene, modrých
do kterého jsem byla v pětadvaceti le- zvonků, kopretin, slziček Panny Marie
tech zamilovaná...
a mateřídoušky. Loni v létě mě ma-
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minka poprosila, abych jí našla v okolí
Abertam mateřídoušku (nevěřila, že
tu ještě je) a chvíli mi trvalo, než jsem
ji objevila...
Mám ráda Krušné hory v létě
i v zimě, zimní krajina mě velmi inspiruje, je pro mě symbolem vnitřního
klidu a čistoty. Chození po pláních
na běžkách považuji za jeden z nejpříjemnějších sportů (pokud se to dá
sportem nazvat – pro mě je to spíš meditace, jelikož chodím pomalu).
Za dobu svého života v Německu
jsem byla logicky nucená zabývat se
novější česko-německou historií, včet-

ně těch hrůz, které se udály po válce v
Sudetech. To trochu změnilo můj pohled na zdejší kraj. Vím, že je to kraj
poraněný, který se dosud zcela nevzpamatoval. O to víc oceňuji lidi, kteří
tento kraj milují a snaží se pro něj něco
dělat. I když se s nimi neznám osobně.

prosím, s čím nás z Vaší tvorby při
této příležitosti seznámíte? (Já většinou k pochopení potřebuji výklad
typu „co tím chtěl básník říci“.)
Takový výklad Vám bohužel nemohu dát, stejně jako žádný básník. Ale
buďte klidný, mé básničky jsou celkem
srozumitelné. Pojednávají o krajinách
Za celý Krušnohorský LUFT / a místech, o prchavých okamžicích,
Herzgebirge vyjadřuji radost, že jste ve kterých člověk cítí přítomnost „něpřijala pozvání k autorskému čtení, čeho vyššího“, o lidech a jejich vnitřpro které jsme našli snad vhodné ních hnutích, o mracích, o hvězdách,
místo v komunitním centru Krušno- o vránách nebo o stěhování.... Ráda
horka díky vstřícnosti starostky Per- bych přečetla něco ze své nové sbírky
ninku paní Jitky Tůmové. Řekněte „Změny a zákoutí“ (která pojednává

mimo jiné o tom stěhování) a pak výběr ze starších textů, mezi něž patří
i básně o Krušných horách a mezi mými
čtenáři oblíbený cyklus „Horoskopy“.
Děkuji za rozhovor, přeji elán
k dalšímu psaní, krásný román
a úspěch všem Vašim autorským
čtením i výstavám obrazů.
Rozhovor s Klárou Hůrkovou
vedl Petr Maglia

Art festival Königsmühle
část 1: Historická paměť místa
Divadelní představení čerpající z místních příběhů,
které se odehrává v ruinách zaniklé obce

V rámci o.s. Antikomplex jsme se
vrhli do pátrání po historii zaniklé
obce Königsmühle na katastru současné obce Loučná pod Klínovcem
na konci listopadu 2011. Zajímaly
nás osudy lidí, kteří odsud po roce
1945 odešli. Práce je to nelehká, času
uteklo přespříliš a pouhých 54 klubíček se odtud odkutálelo a žádný nový
obyvatel nepřišel. Až na divoké ptáky
a vzácné rostliny, které se budeme
snažit nerušit.
Na projektu zatím pracují:Wiebke
Wittenberg - EVS dobrovolnice, rodačka
ze severního Německa, Erik Holtschke EVS dobrovolník z Plauen, Petr Mikšíček
- Krušnošlápek z Prahy, Jana Müllerová - starostka z Loučné pod Klínovcem,
Renata Bulvová - básnířka a oragnizérka
happeningů původem z Kalku v Kruš-

nohoří, Klára Syrůčková - scénografka
DAMU z Prahy, Tomáš Žižka - pedagog
na DAMU, vedoucí Site Specific projektů a landart instalací (např. Lanostory na
Klínovci), Jakub Hybler - technik, performer divadla Alfréd ve dvoře, Ulrike Kahl vedoucí kanceláře Die Grünen v Schwarzenbergu, Umělecká skupina ZONE ze
Schwarzenbergu, Míra Bambušek -režisér a divadelník známý z iniciativy Porta
Apostelorum.

Tam žili až do roku 1950, kdy se vrátili
zpět do Kurort Oberwiesenthalu. Díky
tomu, že se její dědeček přestěhoval nadobro na českou stranu, do Loučné pod
Klínovcem a na německé straně po něm
zůstal volný byt. Děda je po scénáristické
a dramaturgické stránce ústřední postava pro divadelní zpracování. O něm ale
později. Ostatní utečenci z Königsmühle
zůstali v Dankerode a bohužel dnes nežije žádný z přímých svědků odchodu z
rodné obce. Paní Ernst pracovala později
Pamětník č. 1 - Paní Ernst z Kurort v hotelu na Fichtelbergu a občas navštěOberwiesenthal
vovala rodnou osadu. Nic moc o ní neví,
Osoba, která je pro celé přípravy a i proto jí zaujal v květnu 2011 itinerář
ústřední osobou, bez ní bychom asi vů- výletu přátel německé strany Zelených,
bec nedali nic dohromady. Narodila se který vedl přes Königsmühle. Tam jsme
přímo v Königsmühle. V prvním roce ži- se s paní Ernst setkali poprvé. Poté, co
vota musela s rodiči do odsunu. Rok pu- jsme se rozhodli na Königsmühle uskutovali po lágrech v Německu, až zakotvili tečnit festiválek, tak jsme ji začali hledat
konečně v obci Dankerode v pohoří Harz. a díky historičce Brigitte Roscher ji i ob-
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jevili. My díky ní a ona díky nám se začala
zajímat o její rodnou obec. Energie a cíle
se spojily a začaly vydávat cenné poklady.
Máme fotografie jejích rodičů a jí
před rodným domem v Königsmühle.
Svatební fotografie rodičů. Film
z roku 1992 se stavem ruin v Königsmühle. Pár záznamů z kronik. Obraz
Gustava Zindela Königsmühle v předválečné podobě jako dar pro malou
desetiletou Rosemarii.
Co ale je nejzajímavější, je příběh dědečka paní Ernst. Na přání paní Ernst
nebudeme jeho jméno uvádět. Ale aby se
to lépe četlo, tak mu dejme třeba jméno
Joseph. Před 2. světovou válkou byl výrazným členem sociálně demokratické
strany v Československu. Od začátku
nesouhlasil s hitlerovskou a henleinov-
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Königsmühle
foto z roku 1939

skou politikou. Koncem 30. let se zapojil
do protinacistického odboje. Pan Joseph
byl správcem chaty Keilberg Hütte na
úpatí Klínovce. Zde pracovalo několik
mladých lidí. Oficiálně jako průvodci,
lyžařští instruktoři. Neoficiálně zde tiskli
protihitlerovské plakáty. Ty také přenášeli tajně přes hranice do Německa a zde je
distribuovali. Do této činnosti se zapojila
i teta paní Ernst, paní Julie. Ta přenášela
v kufrech tyto letáky přes hranici. Jednou
se svěřila své kamarádce, že musí přenést
další kufr letáků přes hranici. Ta ji ale
zradila a informaci předala nacistické
policii. Když poté s kufrem skutečně přešla, odchytila ji policie a zatkla. Strávila ve
vězení dva roky a odsouzena byla v Drážďanech. Policie později celou antifašistickou skupinu zatkla a rozprášila. Jediný,
kdo nebyl zatčen, byl dědeček Joseph.

Königsmühle
foto z roku 2011

Ten svůj odpor vůči 3. říší realizoval dál
i tak, že vyřezal vánoční školku, kde jsou
zavěšeny jednotlivé postavičky. Ty měly
obličeje hlavních nacistických pohlavárů. Tuto „drzost“ si Joseph „lajsnul“ před
všemi, protože tato školka byla veřejně
přístupná. Každý z Oberwiesenthalu a
Loučné to věděl a nikdo ho neudal.

tedy nemohli odejít do Německa i kdyby
chtěli. Druhou skupinou byli antifašisté. Čechů sem přišlo opravdu jen málo.
Celá oblast mezi Fichtelbergem a Klínovcem byla jazykově, kulturně a ekonomicky stále velmi homogenní oblastí.

zpracovaný, shromážděné dokumenty
nechtěla nikdy zveřejnit. I paní Ernst se
dnes zdráhá pustit tyto materiály do světa. Němci si možná myslí, že antifašisté
nebyli v Německu ti správní hrdí Němci,
kteří umožnili nástup Hitlera a pak za
to pykali. Byli jaksi mimo všechny. Viz
Paní Julie, teta paní Ernst, žila po kon- osoba Eric Palme ve filmu Nástup, který
ci války v Abertamech na české straně. jako antifašista po konci války radši odePan Joseph, ačkoliv žil na české straně, Až do roku 1962. Poté se odstěhovala do šel do Německa, ačkoliv nemusel. Říkal,
měl továrničku na německé straně. I po Chemnitz. Paradoxní je, že ačkoliv její že tam je ho potřeba více. Realita zřejmě
skončení války docházel za zaměstná- rodina byla aktivní v boji proti nacistům, byla jiná a antifašisté se za svoji činnost
ním přes hranici. V roce 1946 mu dali tak do konce jejího života se za to styděla. styděli. I v bývalém NDR. Rozhodně je
místní pohraničníci na vybranou: Mu- Styděla se za to, že byla ve vězení, ačko- to zajímavý historický postřeh, který by
síš se rozhodnout, jestli žít a pracovat liv to bylo z politických důvodů. Antifa- si zasloužil hlubší studii.
na české či německé straně. Už nemů- šistický status byl v Čechách uznávaný,
žeš dál přecházet hranici, přeskakovat ale v Německu to bylo jinak. I proto nePříště si povíme něco o úředních popotok. A on se rozhodl zůstat na české chtěla být pohřbena na rodinném hřbi- vinnostech, které musí každý organistraně. V té době byla stále Loučná plná tově v Oberwiesenthalu. A ačkoliv měla zátor splnit.
Němců. Většina z nich byli specialisté - celý příběh odbojové skupiny skvěle
Petra Mikšíček

Pokračování průzkumu důlní činnosti – 18.1.2012 Sfárání do
dolu v německém Johanngeorgenstadtu

V lednovém čísle LUFTU jsme informovali, že v ZŠ Pernink 14.12.2011
došlo k prvnímu setkání účastníků projektu, jehož cílem je školáky z obou
stran Krušných hor seznámit se společnou montánní, tedy důlní neboli horní(ckou) historií regionu. Dne 18.1.2012 došlo k dalšímu mezinárodnímu
setkání se školáky ze Schwarzenbergu, tentokrát jsme se sešli v německém
Johanngeorgenstadu v tamním hornickém muzeu.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Vyvalené oči dětí způsobila chvíle, kdy jim přistála na hlavě žlutá helma
a hybaj do dolu 50 metrů pod zem. Nepochopili jsme důlní záchod, zato pohyb
v dole ve starém vláčku s vagonky byl nezapomenutelný a rámus novodobých
strojů veliký. Odměnou „projektovým dětem“ bylo občerstvení v důlní jídelně.
Eva Hejtmánková, text a foto, ZŠ Pernink
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Na hranici s Německem není konec světa,
ale v zimním období silnice v Nových Hamrech končí
S tímto titulkem otiskujeme vyjádření náměstka hejtmana Karlovarského kraje ke kritice uzavření
silnice mezi Novými Hamry a Horní Blatnou, zveřejněné v lednovém
Krušnohorském LUFTU / Herzgebirge s titulkem „U nás v Kocourkově aneb kdo za to může“ - redakce

neprovádí pro jejich malou vytíženost
zimní údržba. Vždy tomu předchází
písemné oslovení obcí doporučeným
dopisem, na který zástupci dotčených
obcí mohou reagovat a vznést připomínky. Starostové z Nových Hamrů
a z Horní Blatné upozornili a vyjádřilil nesouhlas s tím, že bude silnice
III/2209 do Horní Blatné bez zimní
Vážená redakce,
údržby, protože by z jeho pohledu
dovolte mi, abych jako náměstek mohla odlehčit silnici II/221 od Pohejtmana Karlovarského kraje zod- tůčků směrem na Ostrov nad Ohří a
povědný za oblast dopravy a silniční- přivedla by turisty od hraničního přeho hospodářství reagoval na článek chodu Potůčky přes Horní Blatnou do
„U nás v Kocourkově aneb kdo za to Nových Hamrů.
může“ z lednového vydání Vašeho
časopisu.
Uvedený úsek silnice je kromě asi 1
km u obce Horní Blatná celý v klesání
V článku se mimo jiné píše, že by směrem do obce Nové Hamry, z jedNové Hamry mohly být vyhledávaným né strany lemovaný příkrým srázem
cílem turistů, nicméně „kraj nemá a vodním tokem, z druhé svahem,
peníze na zimní údržbu tří kilometrů často bez záchytných zařízení. Jde
silnice, která nás spojuje s okolními o úzkou horskou silnici, kde se při
místy směrem na Horní Blatnou, Po- vytvoření barier podél silnice těžko
tůčky, Pernink, Boží Dar a německou vyhnou i dvě osobní auta a navíc je ve
stranu Krušných hor“. Každoročně velice špatném technickém stavu. V
Rada Karlovarského kraje schvaluje minulosti zde byla osazena dopravní
seznam úseků silnic, na kterých se značka Zákaz vjezdu nákladních vo-

První ples v Komunitním centru Krušnohorka v Perninku se konal
27. února 2011 a byl opravdu reprezentační, foto PM
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zidel nad 5t, která byla v rozporu se
zdravým rozumem odstraněna. Problémem jsou i časté polomy a vývraty
vzrostlých stromů, ke kterým v tomto
úseku dochází při jakémkoliv směru
větru. Vzhledem k tomu je velice obtížné zvolit jakýkoliv způsob zimní
údržby. Chemie nepřichází v úvahu z
důvodu blízkosti pstruhového potoka a vodárenského zařízení. Pokud
bychom chemický postřik přece jen
zvolili, dojde při kolísání teplot pod a
nad bodem mrazu k zatečení vody do
prasklin a následný mráz silnici roztrhá. Na jaře ji pak bude nutné uzavřít
úplně pro havarijní stav.

značku, takže řetězy zde musí použít
všichni, včetně vozidel Policie či záchranky.
Přístup do obce Nové Hamry je ze
strany od hraničního přechodu Potůčky zajištěn po kvalitní a za značné
prostředky kraje rekonstruované silnici II/221 Potůčky – Horní Blatná –
Pernink a dále pak Pernink – Nejdek
– Nové Hamry.

Provádění zimní údržby na zmíněné silnici z Nových Hamrů do Horní
Blatné by navíc značně poškozenou
komunikaci definitivně dorazilo. To by
mohlo znamenat omezení například
Inertní způsob údržby nezajistí bez- provozu cyklobusu a opět pohybu tupečnost silničního provozu především ristů na této silnici v jarních a letních
při klesání do Nových Hamrů při tep- měsících. Oprava silnice by byla příliš
lotách pod bodem mrazu. Navrhova- nákladná a v okamžiku, kdy do obou
ná myšlenka o údržbě tohoto úseku obcí vedou jiné, kvalitativně lepší silprostým pluhováním je nereálná. nice, značně neefektivní a v současné
Rovněž řešení situace pomocí insta- ekonomicky napjaté době i finančně
lace dopravní značky Sněhové řetězy neobhajitelná.
nic neřeší, neboť především v Nových
Hamrech není vhodný prostor pro jePetr Navrátil, náměstek hejtmana
jich nasazení. Navíc jde o příkazovou
KV kraje pro dopravu

Kulturní akce:
11.2.2012 – Valentýnská zábava (Horní Blatná – Hotel Modrá hvězda, 20:00)
15.2.2012 – Ohnivé divadlo Ignis (Pernink – Ski areál Nad Nádražím, 19:00)
17.2.2012 – Netradiční ples (Horní Blatná – Hotel Modrá hvězda, 20:00)
18.2.2012 – Klára Hůrková – Autorské čtení
(Pernink – KC Krušnohorka, 18:00)
25.2.2012 – Dětský karneval na lyžích (Sjezdovka Vysoká Pec, 15:00)
3.3.2012 – Maškarní bál pro děti (Kulturní dům Jáchymov, 15:00)
3.3.2012 – 2. Reprezentační ples KC Krušnohorka
(Pernink - KC Krušnohorka, 19:30)
6.3.2012 – Procházka operetou a muzikálem (Jáchymov – LS Akademik
Běhounek, 19:30)
10.3.2012 – 104 let spolku zimních sportů
(Abertamy – Areál technických služeb)
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Koncerty, divadla:
11.2.2012 – Johann Strauss ml. – Netopýr (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
14.2.2012 – Yasmina Reza – Kumšt (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
14.2.2012 – Miron Šmídák (Kino Nejdek – Velký sál, 19:00)
16.2.2012 – Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský – Všechnopartička (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
19.2.2012 – Štefan Margita – Nejslavnější světové árie a písně (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
20.2.2012 – Georges Feydeau – Proutník pod pantoflem (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
23.2.2012 – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Potkal jsem svůj sen (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
24.2.2012 – Neil Simon – Poslední ze žhavých milenců (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
26.2.2012 – Ondřej Sekora – Trampoty brouka Pytlíka (Karlovarské městské divadlo, 15:00)
29.2.2012 – Galakoncert operetních melodií… (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
1.3.2012 – Petra Hejdová, Karel Šimandl – Víla Ohře (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
3.3.2012 – Peter Quilter – Opona nahoru! (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
6.3.2012 – Sue Townsendová – Hledání slov (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
8.3.2012 – Bolero (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
11.3.2012 –Jiří Kahoun, Zdeněk Tomeš, Jitka Sajlerová – Příběhy včelích medvídků
(Karlovarské městské divadlo, 15:00)
13.3.2012 – Ludmila Peterková, Irina Fojtíková – Kondratěnko (Kino Nejdek – Velký sál, 19:00)
14.3.2012 – Antonín Dvořák – Rusalka (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
Kina:
10.2.2012 – Ocelová pěst (Kino Nejdek, 17:00, 19:30)
11.2.2012 – Super 8 (Kino Horní Blatná, 18:00)
11.2.2012 – Půlnoc v Paříži (Kino Pernink, 18:00)
17.2.2012 – Velká vánoční jízda (Kino Nejdek, 17:00)
18.2.2012 – Moje krásná učitelka (Kino Horní Blatná, 18:00)
18.2.2012 – Ocelová pěst (Kino Pernink, 18:00)
24.2.2012 – Rodina je základ státu (Kino Nejdek, 17:00, 19:30)
25.2.2012 – Dluh (Kino Horní Blatná, 18:00)
25.2.2012 – Moje krásná učitelka (Kino Pernink, 18:00)

Novinka pro milovníky bílé stopy
http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/
Krušnohorská lyžařská magistrála a okolí
Přehled upravenosti běžeckých stop on-line

Začátkem letošního roku spustil Karlovarský kraj ve zkušebním provozu internetovou aplikaci zobrazující aktuální
přehled upravenosti běžeckých stop http://gis.kr-karlovarsky.
cz/klm/ . Do systému jsou zadávána data přímo od řidičů rolby, kteří po úpravě konkrétní trasy odešlou SMS, tato trasa se
pak v mapě vybarví zelenou barvou. Jak trasa stárne, mění se
automaticky její barva až do červené – 7 a více dní od úpravy. V systému jsou zobrazovány nejen běžecké trasy na české
straně západního Krušnohoří, ale i trasy německé. Běžkaři tak
získávají přehled o aktuálním stavu běžeckých stop v regionu
a mohou si podle toho plánovat výlety, aplikace umožňuje také
měření délek zvolených tras. Do budoucna se počítá s rozšiřováním sledovaných tras i se zobrazováním výškových profilů.
Tato užitečná pomůcka, která by nevznikla bez nadšení všech
Běžecké stopy na Krušnohorské lyžařské magistrále a v okolí – stav ve čtvrtek 2. února 2012
zúčastněných, je výsledkem spolupráce pracovníků krajského v 9 hodin
úřadu, podnikatelů v cestovním ruchu, řidičů roleb a některých obcí na obou stranách hranice.
Karel Picura
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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10.2.–12.2.2012 - M
 ČR SNOWKITE OPEN, Race a Freestyle, AbertamyVětrov, pátek (KACHTA, BALOO), sobota (SUBSTANCE-D PROJECT)

25.2.2012 - za hotelem Seifert, Tam a zpátky kolem oveček, běh na lyžích
klasicky, pro všechny, 13:00h.

11.2.–12.2.2012 - Karlův běh, Boží Dar – celnice

26.2.2012 - ABC SKI, Hamerská vločka, obří slalom – pro děti nar. do roku
2001,13:00h.

11.2.–12.2.2012 - R
 epublikový závod žactva v biatlonu
Sportovní areál Eduard u Jáchymova
12.2.2012 - Kros, běh Lesoparkem, 5km, Kadaň, 10:30h.
13.2.–17.2.2012 - Jarní prázdniny dětí Karlovarského kraje
15.2.2012 - Ohňová šou „Vlek nad nádražím“, Pernink Lyžařský areál, 19:00h.
18.2.2012 - Závod slalom dětí do 15let, „Vlek pod nádražím“
Pernink Lyžařský areál, 11:00h.
23.2.2012 - Závod „Světlušek“, Boží Dar, pořadatel areál NOVAKO, 19:00h.
(2km - děti, 7km - kdokoliv klasika, 17km - klasika i volně)
25.2.2012 - Kros, Vítězný únor Sokolov (terén, kros), 9,5km v Sokolově
25.2.-26.2.2012 - H
 AMERSKÁ TROJKOMBINACE, LK Nové Hamry spolu
s příznivci klubu http://www.lknovehamry.estranky.cz/ Absolvovat můžete i jen jednu disciplínu z kombinace

25.2.2012 - Hotel Seifert, Lyžařská zábava: víno, ženy, zpěv, 20:00h.

26.2.2012 - Krosový „Běžecký dvojboj“ 3000m+800m, Kadaň, 10:00h.
2.3.– 4.3.2012 – ČP dospělých, Boží Dar – Jahodová louka, www.lkslovan.cz/
MCRdosp.pdf
3.3.2012 - Ski areál Abertamy – šou a akrobacie, závody. Lyžařský areál
Abertamy, 11:00h. (večerní doprovodný program - ples, zábava v
KC Pernink)
3.3.–4.3.2012 - Závody ve psím spřežení, biatlonový areál Eduard
u Jáchymova
10.3.2012 - Historické závody štafet – 104 sportů, 12:00h., vložený závod dětí – klasika 10:30h. Areál technických služeb v Abertamech.
3.3.–9.3.2012 - Oberwiesenthal, Masters World Cup 2012
24.3.–25.3.2012 - Karlíkův běh– všechny kategorie, Jahodovka, Boží Dar

2. – 4. března 2012 Pohárový závod ČR v kategorii dospělých – Jahodovka, Boží Dar
Jahodovka – běžecký lyžařský areál na Božím Daru, který se má čím chlubit.

Letecký pohled na areál Jahodovka, v pozadí Boží Dar

Necelý kilometr před Božím Darem
po pravé straně státní silnice Jáchymov – Boží Dar se nachází krušnohorská mekka běžeckého lyžování areál
„Jahodová louka“.
Již přes 50 let se prohánějí běžci na lyžích v lesích obklopujících louku, které se již desítky let říká ,,Jahodová louka – Jahodovka“, podle jahodových
plantáží, které se zde kdysi nacházely.
Spojovat Jahodovku s běžeckým lyžováním můžeme až od 60. let minulého století. To totiž kouzlo a možnosti
místa objevili zakladatelé Lyžařského
klubu Slovan Karlovy Vary páni Jan
Praveček, Věroslav Mraček a Slávek
Mašata. Do té doby se na Božím Daru
závodilo na jiných místech a většinou
se Jahodovkou jen projíždělo. Např.
2. ročník Mistrovství Krušnohorské
župy v roce 1949 se startoval u kostela.
První část tratě se jela kolem Špičáku,
projelo se obcí a pokračovalo se směrem na Klínovec a přes Jahodovku se
trať opět vrátila do cíle opět na B. Dar.
Mistrovství Československa dorostu v
roce 1965 se startovalo v úvozu nad B.
Darem, projelo se Jahodovkou, pře-

Slávka Mašaty první dřevěná šatna.
Tu nám však již v roce 1965 neznámý
žhář zapálil a z šatny zůstaly jen základy. Již v roce 1966 jsme o 200 m dál
začali s výstavbou nové, větší a zděné
budovy. Ta po dobu 40-ti let sloužila
lyžařům a během této doby proběhlo
i několik drobnějších rekonstrukcí. Do
dnešní podoby se víceúčelový objekt
dostal v roce 2006, kdy byla dokončejela se státní silnice, míjel se Seidlův na poslední, a to zásadní rekonstrukrybník a u Špičáku se trať stočila zase ce původní ,,šatny“ firmou Krušnona Boží Dar, kde byl cíl u kostela. Tyto horská stavební. Objekt byl rozšířen
závody přinesly pořadatelům mnoho o moderní kuchyň, ubytovnu pro 30
starostí s úpravou a značením tratí sportovců, do areálu byl již dříve přihlavně na božídarských pláních.
veden elektrický proud (1997) a pitná
voda teče v nových sociálkách od roku
Vedení Slovanu K. Vary v čele s panem 2008. Velkým přínosem pro závodníPravečkem vyvolalo jednání s předse- ky v době závodů jsou 4 velké dřevědou Národního výboru v Jáchymově, né mazací přístřešky s přivedenou el.
pod který patřila většina lesů obklo- energií, které se nacházejí v bezpropujících ,,Jahodovou louku“, za úče- střední blízkosti závodních tratí.
lem vybudování areálu standardních
běžeckých tratí v uvedené lokalitě. Po Závodní tratě byly sice zkráceny na
dohodě byl vytyčen základní 10-ti ki- 5-ti km okruh, ale byly výrazně moderlometrový okruh se startem a cílem na nizovány. Tratě se rozšířily na 5 – 8 m
,,Jahodovce“. Oproti dnešním tratím a jsou zpestřeny vystavěním mostního
měl některé úseky, které byly skuteč- přejezdu. Současné lyžařské tratě splně náročné a částečně i nebezpečné. ňují mezinárodní parametry pro pořáNapř. sjezd do rokle (dnes již zarostlá dání závodů, zastřešující mezinárodní
lesem), nebo 400 metrový výběh do lyžařskou federací FIS. Každoročně se
prudkého kopce k ,,Dubu“. Trať vedla na Jahodovce pořádá 5 - 6 lyžařských
kolem usedlosti ,,u Kulaté báby“ a to- závodů. Svaz lyžařů ČR každoročně
čila se skoro u Abertamské křižovatky. využívá naše tratě a pořádá na Božím
Daru celorepubliková Mistrovství
Tratě na Jahodovce se začaly budovat ČR a pohárové závody. V roce 2012
koncem roku 1964. V prostoru louky proběhne na našich tratích pohárový
byla postavena lyžařskými nadšen- závod ČR v kategorii dospělých, a to
ci pod vedením tehdejšího trenéra v termínu 2. – 4. března.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

V areálu Jahodovky trénují nejen
kluby z Krušných hor, ale pravidelně se zde objevují i lyžaři z Jeseníku,
Šumperku, Trutnova, Vimperku,
Liberce a další, včetně letní přípravy
reprezentačního družstva mužů v čele
s Lukášem Bauerem. Lyžařský areál
Jahodovka se může pochlubit skutečností, že zde začali svojí reprezentační
kariéru pozdější Mistryně světa: Iveta
Knížková – Roubíčková, Eva Burešová – Háková a další medailisté ze seniorských MS Martin Petrásek a Milan
Šperl. Vyrostlo zde dalších 11 reprezentantů, včetně současných junior-

Mazací boxy v areálu tratí

ských reprezentantů Petry Novákové
a Jakuba Rádla.
Sportovní lyžařský areál má smělé plány i do budoucna. Chceme část tratí
nejen osvětlit, ale i připravit pro možnost technického zasněžování. Potom
se klidně může stát, že na Božím Daru
na ,,Jahodovce“ uvidíme i významné
mezinárodní závody.

Honza Novák
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Sobota 4. února 2012 - 11 hodin - Blatenská desetihodinovka v plném proudu

17. ročník vytrvalostního závodu
v běhu na lyžích v Horní Blatné
V jedenáct hodin dopoledne ve stopách „Blatenské desetihodinovky“
bojuje s extrémní zimou 47 mužů
a 7 statečných žen. V plném proudu je
sedmnáctý ročník závodu, pořádaný
horolezeckým oddílem Slovanu Karlovy Vary v Horní Blatné. Sluneční
mrazivou atmosféru dokládají fotky
z občerstvovací stanice, kterou je tradičně chalupa u Fišerů.

Fichtelbergbahn – výlet do časů našich babiček parní úzkokolejkou

Od 19. července roku 1897 jezdí jak
v zimě, tak v létě mezi nejvýše položeným městem Německa Oberwiesenthalem a obcí Cranzahl parní
úzkokolejka. Už v roce 1870 se začali
lidé zabývat myšlenkou postavit železniční trať do Oberwiesenthalu, ale až
v roce 1894 dostali povolení ke stavbě
a mohlo se začít s přípravnými pracemi a vyměřením tratě. V dubnu 1896
pak začala samotná stavba a o rok
později vyjel na tuto trať první parní
vlak. Délka celé trasy činí 17,35 km,
rozchod kolejnic je 750 mm a cestou
přejedeme přes 6 železničních mostů. Vlak na cestě překonává převýšení

238 m a projede celkem devíti zastávkami, z nichž tou nejvýše položenou
je právě nádraží v Oberwiesenthalu,
které leží 893 m nad mořem. Celkem je na trati v provozu 7 parních
a 1 dieslová lokomotiva, 22 vagónů,
2 zavazadlové, 1 jídelní a 1 vyhlídkový
vůz. Pojďme tedy nastoupit a vydejme
se na projížďku plnou nostalgie a romantiky zahalené do oblaků páry.
Když na Božím Daru přejedeme státní hranici a vydáme se dále po silnici
B95, tak po třech kilometrech dorazíme do oblíbeného zimního střediska
Oberwiesenthal. Auto můžeme za-

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

parkovat u nádraží nebo na některém
z odstavných parkovišť. Na nádraží
si zakoupíme jízdenky. Pro dospělé stojí zpáteční jízdné 12 Euro, pro
děti 3 Eura, pro rodiny pak 17 Euro
pro celou trasu, kterou ale není nutné celou absolvovat, a pak je jízdné
samozřejmě levnější. Nyní nám už
nic nebrání a my se můžeme vydat na
cestu. Nastupujeme do jednoho z přistavených vagónů a perón i celé okolí
se neprodleně halí do oblaků dýmu
a páry, které vycházejí z útrob přes 80
let staré dámy. Slyšíme zvuk píšťalky,
lokomotiva zatroubí a pomalu jakoby
těžkopádně se dává do pohybu. Po pár
desítkách metrů přejíždíme mohutný,
ocelový 110 m dlouhý a 23 m vysoký Hüttenbachviadukt. Projíždíme
zasněženými vesničkami Unterwiesenthal a Hammerunterwiesenthal.
Podél potoka, který tvoří státní hranici
s ČR, pokračujeme dále přes městečka Niederschlag a Kretscham – Rothensehma, kde začíná tzv. Fichtelbergmasiv, který je hustě porostlý
smrkovým lesem. Pokud bychom
jeli opačným směrem, lokomotiva
na této části trasy vyráží plnou parou vpřed a překonává to největší

převýšení. Ale my nyní vyjíždíme
z lesa a míříme do vesničky Neudorf,
která se proslavila výrobou františků, jejichž vůně patří neodmyslitelně
k vánocům. Dále už nás kolejnice

vedou až do konečné stanice ve městečku Cranzahl. Na uvítanou slyšíme
již zdálky bít kostelní zvony a vidíme
houfy lidí odcházejících z nedělní mše.
Zde probíhá příprava na zpáteční cestu, můžeme pozorovat, jak je lokomo-
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tiva napájena vodou ze starodávného
hydrantu a doplněna uhlím. A tak jako
před sto lety se perón zahalený v páře
zaplňuje lidmi, snad každý druhý nese
klasické dřevěné sáňky.

nu z několika sáňkařských drah. Cestou
zpět se můžeme zahřát v jídelním voze
douškem čaje, či něčeho ostřejšího, případně se posilnit nějakou pochoutkou.
Obsluha zde mluví i česky.

ka je také hojně využívána milovníky
železnice a fotografy. Skoro v každém
městečku po cestě je něco zajímavého
k vidění nebo připojení na turistické
trasy. Takže ať už tuto romantickou
jízdu absolvujeme celou, či někde vyPodél celé tratě vede 21 km dlouhá stoupíme, vždy je co objevovat.
turistická stezka, jejíž části je teď
Lenka Löfflerová, Abertamy,
v zimě možné projet na běžkách. Stezfoto Ulrich Möckel, Erzgebirge

Ocitáme se tak ve starých dobrých časech, protože jako tenkrát, tak i dnes
míří všichni do Oberwiesenthalu na jed-

Pohádky z jedné a druhé kapsy
Pohádka z víru velkoměsta - Kmotřička
Milé děti, byl, nebyl, jednou jeden
guvernér národní banky, pan Karel.
Seděl ve svém apartmánu na periférii města pod cypřišem, popíjel ouzo
a vzpomínal. Letošní dovolená v
Řecku, až na drobný nepořádek v
Athénách, neměla chybu. Atmosféru
příjemného dopoledne doplňuje milostné hekání sestřičky Olgy z 362.
pokračování seriálu Rajská zahrada,
v puštěné televizi. Karel po paměti
přepíná program. Jakýsi stařík vysvětluje, proč až na něj jsou nedokonalí
prakticky všichni. Vyrazím do města
a zkontroluji banku, rozhoduje se
Karel a vypíná televizi. Na stanici
metra je hrozen lidí – stávka. „Celej
den jsme v černý díře, zaplaťte nás
jak havíře,“ hlásá heslo na místě
názvu stanice. Pojedu taxíkem, napadne Karla. „Á, pan guvernér, kam
to bude,“ ptá se taxikář. Ten můj
obličej už zná snad každej, pomyslí
si Karel. „Hoďte mě někam dolů k
řece.“ Deset minut truchlivého blues
bídy života velkoměstského taxikáře a konečně svěží vzduch od vody.
Projdu se parkem, vyčistím si hlavu,
rozhoduje se Karel a vyráží zvoleným
směrem. Proboha, co se to děje? Zelení mužíci a ženušky visí připoutáni
řetězy na kmenech stromů ve větvích
i křovinách. Veškeré zeleni rozumí jen
zelení, hnutí duha pro přírodu vzpru-

ha, hlásají hesla. Strkanice mezi pracovníky správy lesů, parků, veřejné
zeleně a zelenými človíčky nabývá na
intenzitě. Vezmu to tedy přes to velké
parkoviště kolem nemocnice, mění
trasu Karel. Parkoviště je plné luxusních limuzín, okolo postávají dobře
oblečení pánové v tmavých brýlích,
zdánlivě připomínající manažery státních podniků. „Tuneláři všech zemí,
spojte se!“ Hlásá plakát nad stolem
s bohatým rautem. Ani před nemocnicí to nevypadá jinak. Hlouček potencionálních pacientů zvědavě pozoruje
muže v bílém. Dvě stě tisíc za měsíc,
já jsem doktor, kdo je víc, Váš exodus,
náš exitus, cedí bělásek zapáleně mezi
zuby. Už jen pár kroků po hlavní třídě a budu na místě, utěšuje se Karel.
Ale ouha, za kordonem těžkooděnců
pochoduje skupina, do hola ostříhaných, nepřizpůsobivých občanů. V
rytmu okovaných bot se ztrácí úderné „nic než národ, žíkáme, nic než
národ.“ Karel zůstává stát a uhýbá
další skupině protestujících. Píšťaly
a vuvuzely, před davem, pod transparentem „už jsme tady, umíráme hlady“, kráčí rozvážně tátové pracujícího
lidu, co kus, to sto dvacet kg brutto.
Tady na rohu si koupím noviny a konečně si dám to kafe. Karel prohlíží
titulní stránky novin, krize, hluboká
recese, další propad cen akcií na bur-

ze, nezadržitelný růst nezaměstnanosti, prudký pokles výroby, ble, ble,
ble, od rána do večera pořád ta samá
písnička. Karla přepadá záchvat blbé nálady. „Copak, copak, panáčku,
Karlíku, máš problém?“ Karel se rozhlédne. Kde se vzala, tu se vzala, vedle
stojí stařenka s batůžkem na zádech.
Asi jsem už vážně profláknutej ksicht,
pomyslí si Karel. Zná mě i kdejaká
bába bezdomovecká. „Jo, jo, synáčku,
dobře, dobře Tě znám“, povídá babička, jako by četla Karlovy myšlenky. „A
kdo jsi Ty, babičko,“ zeptá se trochu
nesměle zaskočený Karel. „Kmotřička krize, Karlíčku, kmotřička krize,“
odpovídá babička. „Co tady, kmotřičko, vlastně děláš?“ „Ale synku,
chodím, zasévám a sklízím, copak
to nevidíš?“ Karlovo mozkové buňky začínají pracovat naplno. „Pojď,
kmotřičko, dáme si spolu skleničku
a popovídáme,“ vybízí kmotřičku
Karel. Tři kalíšky a kmotřička je k nezastavení. Karel zjišťuje, že praktická
ekonomika je někde úplně jinde, než
si doposud myslel. Po šesté skleničce
začíná kmotřička zpívat píseň práce,
Karel jí bere pod paží a platí. „Pojď,
kmotřičko, ukáži Ti naše devizové
rezervy v bance“. Kmotřičce se rozzáří, už tak dost, svítící očka. Několik
profesionálních pohybů klíčů v zámcích a opancéřované podzemí banky

je otevřeno. „Kde jsou ale ty peníze,
synáčku“, ptá se kmotřička a bloudí
pohledem mezi hromadami popsaného papíru. „Jaképak peníze, to jsou
všechno státní dluhopisy, kmotřičko“, odpovídá Karel. „A nějaká ta zlatá cihlička je tady za rohem, podívej“,
a postrčí trochu nešetrně kmotřičku
dopředu. Několik rychlých kroků
zpět, zacvaknutí zámků a kmotřička
je za katrem. Karel si otírá upocené
čelo a vychází na ulici. „Véčerník, kupte si véčerník, geniální intervence Národní banky, krize zažehnána“, křičí
kamelot. Karel zamíří k novinovému
stánku. Předpokládaný růst HDP 8,2
%, ministr financí připravuje již dvaašedesátý, tentokrát vyrovnaný, návrh
rozpočtu na příští rok. „Další dvě miliardy na platy lékařů. I bez práce jsou
koláče, nebojte se čerpat sociální dávky. Tabulka snižování doby odchodu
do důchodu s bonusem. Nezaměstnanost se konečně po dvaceti letech blíží
k nule“, hlásají palcové titulky novin.
Lid jásá, vzduch voní svěžím optimismem. Karel kráčí vlahým večerem zachmuřen. Ví totiž své.
Jiří Kupilík
Pohádka z říše lesních samot:
O kohoutkovi a slepičce
(bude v příštím čísle)

Čtenářskou obcí jsem byl požádán, abych náš časopis rozšířil o rubriku „Práskni svého souseda“.
Omlouvám se, ale tento návrh neprošel na zasedání redakční rady hlavně ze dvou důvodů:
- Doba se změnila a tato rubrika již není aktuální.
- Náš časopis má pouze omezený počet stránek.
Děkuji za pochopení, Jiří Kupilík
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Komforní apartmány Engadin se nacházejí v Krušných horách, v centru
obce Boží Dar (1028 m.n.m.).

Zde je místo pro Vaši inzerci,
kontaktujte nás
jiri.kupilik@volny.cz, tel.602 415 187
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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