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Ptáme se starostů za vás:
Opravy silnic
upravuje zmíněnou komunikaci inertně v délce cca 1,5 km za Horní Blatnou
směrem na Nové Hamry a pak se vrací
zpátky do Karlových Varů, proč nemůže projet do Karlových Varů přes Nové
Hamry a Nejdek? Neinformovaný turista, jak český, tak německý, jedoucí
podle GPS navigace, zjišťuje na poslední chvíli s hrůzou, že cesta končí,
a na horalech pak je občanská povinnost uvízlého jedince zachraňovat.
O stavu cest v oblasti západního Krušnohoří a způsobu jejich údržby by se
dalo psát donekonečna. Nejen turisté, ale především lidé, kteří tady žijí,
o tom vědí své. Je sice pěkné umět zdůvodnit, že něco nejde, ale my všichni
bychom raději přivítali informaci, že
se problémy řeší, i když to chvíli trvá.
Těšíme se, že si pan náměstek jednou
najde trochu času a přijede se podívat,
nejlépe vlastním autem.

V únorovém čísle našeho měsíčníku
jsme udrželi rozšířený počet stran,
zvýšili náklad a obsah naplnili tím
nejlepším, co se nám podařilo shromáždit. Navazujeme kontakty s lidmi,
kteří pochodeň tradic našeho kraje
z dob minulých iniciativně udržují stále při životě v rovině historické paměti
i v rovině intelektuální. Vaše čtenářská
reakce byla ve své většině pozitivní, ale
vyskytly se i připomínky, že se běžným
událostem a dění v obcích začínáme
vzdalovat a měsíčník by mohl být jen
pro náročné. Veškeré připomínky
k obsahu a charakteru našeho tisku
bereme vážně, ovšem jak praví přísloví: „Nenarodil se člověk ten, aby se
líbil lidem všem“.
Březnové číslo je více sportovně
laděné v souvislosti s vrcholící zimní
sezónou na našich horách Krušných.
Po dalších osobních jednáních našeho vydavatele se starosty obcí začíná
svítat na lepší časy a konstruktivní
dialog přinese jistě své ovoce. Věříme,
že výsledek bude zajímavý a obohatí
čtenáře o informace, které jsou aktuální a nezkreslené. Turistika je alfou
a omegou budoucnosti našeho kraje,

další průmyslová revoluce nás nečeká
a dopravní obslužnost, včetně kvality
komunikací s tím přímo souvisí. Příště budeme informovat, jak starostové
reagovali na otázku „Co se kde chystá
pro rozvoj turistického ruchu v západním Krušnohoří“.
Nyní shrnujeme reakce na příspěvek pana Petra Navrátila, náměstka
hejtmana Karlovarského kraje pro
dopravu. Podle našeho názoru všechno jde, jen když se trochu chce. Takže
k diskutované uzavírce komunikace
Horní Blatná – Nové Hamry v zimním
období. Jedná se sice o úzkou horskou
silnici ve špatném technickém stavu,
ale takových je v naší oblasti víc a udržují se (např. Děpoltovice – Oldřichov,
Nové Hamry – Kukačka – Nejdek
a další). Časté vývraty a polomy jsou
běžné na všech cestách, které vedou
lesními úseky. Že inertní posyp nezajistí bezpečnost silničního provozu,
je sice zajímavý argument, ale proč to
nevadí v dalších horských oblastech
České republiky (např. na Šumavě,
v Jizerských horách atd.), kde je tento
způsob údržby, vyjma hlavních tahů,
běžný? Když vozidlo krajské údržby

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Závěrem citujeme vyjádření abertamského starosty pana Lakatoše:
„Dovolte mi několik vět, které s dopravou v Krušných horách souvisí nejvíce.
Co nevidět sleze sníh a opět se v plné
kráse ukážou výtluky a díry ve vozovkách v našem okolí. Menší obleva
koncem února naznačila, že vylepené
úseky komunikací z loňského roku jsou
ještě v horším stavu než v minulých letech a jsou prakticky nesjízdné. Podle
posledních informací však Karlovarský
kraj neplánuje v naší oblasti, vyjma
rekonstrukcí několika mostů, žádnou
větší opravu povrchů. Naopak, dle
zjištění, plánuje Správa a údržba silnic
Karlovarského kraje opravu povrchu
(odfrézování a pokládka nového asfaltu) na silnici ve směru ze Staré Role
do Fojtova v délce cca 7 km. Jedná se
o úsek, který byl rekonstruován v roce
2005 a v současné době není prakticky
poškozen. Bohužel, pokud to necháme
být, obávám se, že budeme nadále opomíjeni stejně jako v minulosti. Prosím
o podporu občanů, kterým není lhostejný stav komunikací. Na příští schůzi
Svazku obcí Bystřice se budeme touto
problematikou zabývat a vyvoláme
jednání s představiteli Správy a údržby
silnic Karlovarského kraje. O dalším
průběhu Vás budeme informovat.“

Vaše prozatímní redakční rada
JK + LL + PM
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Přátelské setkání v Abertamech
Motto:
Parlamentní tahanice několika stran
o podíl na moci a materiální zisky z ní
se ve srovnání s vládou jedné státostrany již nejeví jako dobro, ale nanejvýš
jako menší zlo.
Pavel Barša, politolog, profesor FF UK

V neděli 12. 2. 2012 si naše kompletní prozatímní redakční rada nenechala ujít příležitost se sejít s německým
manželským párem, ubytovaným jako
turisté v Sport-hotelu v Abertamech.
Axel Müller, biolog v důchodu, specialista na ochranu rostlin ekologickými
prostředky, bývalý vědecký pracovník
Centrálního ústavu ochrany rostlin
v Kleinmachnow, je členem Krajského
zastupitelstva v Potsdamuza Stranu zele-

ných a vede „domácí kancelář“ své manželky. Cornelia Behm jako zemědělská
inženýrka pracovala ve stejném ústavu
a oba byli činní v komunální politice až
do roku 2002, kdy byla Cornelia Behm
zvolena za Stranu zelených do Bundestagu. V berlínském spolkovém parlamentu
je členkou výboru pro výživu, zemědělství
a ochranu spotřebitelů a je mluvčí výboru
pro rozvoj venkova.
Protože manželé jezdí do Abertam
za svými přáteli již od devadesátých
let, byli jsme zvědaví, jak hodnotí vývoj
po změně režimu u nás v porovnání
s vývojem situace v bývalé NDR. Překvapilo nás, že přes masivní finanční
pomoc západních spolkových zemí řeší
venkovské oblasti zemí bývalé NDR
podobné problémy, s jakými se setkáváme u nás v horských obcích Krušných hor. Tržní konkurence většinou
vedla k ukončení místní průmyslové
výroby a související ztrátě pracovních
příležitostí a nutností dojíždět za prací,
u mladších ke stěhování za prací. Ně-

mecké politiky také nepřekvapilo, když zájmy, vyčerpávají se honbou za živojsme jim vysvětlovali, že u nás politické bytím a za zábavou. Politolog Pavel
strany sice vládnou, ale jsou praktic- Barša v dnešní době vidí konec období
ky bez straníků, protože si je slušní postkomunismu, charakterizovaného
lidé spojují s tunelováním a s korupcí. společenským konsenzem o absolutním
Shodli jsme se na tom, že atmosféra rozdílu mezi totalitní vládou jedné stánedůvěry znamená ohrožení demokra- tostrany a svobodou demokratického
cie. Komunální politika bez politických uspořádání, především v podobě svostran je jen zdánlivě nepolitická. I když body podnikání. Němečtí politici na koje jedno, zametá-li se sníh na chodníku munální i vrcholové úrovni, s nimiž
zleva či zprava, i to zametání je politic- jsme měli příležitost mluvit, svoji roli
kým rozhodnutím, je třeba na to dát v této době vidí v podpoře možností
peníze z místního rozpočtu. Pokud chy- místního rozvoje. V horských oblastech
bí důvěra, že se neplatí víc, aby zameta- se jistě jedná o rozvoj komplexní celojící kromě práce pro veřejnost poskytl roční nabídky rekreace, ale také napřídalší protislužbu platícímu, je třeba klad o podporu zpřístupnění rychlého
mít možnost zvolit důvěryhodnějšího internetu, a tím vzniku pracovních příleplatícího. Možnost obnovy důvěry také žitostí k výkonu náročných prací doma
stojí a padá na zájmu starostů a vedení pro vzdáleného zaměstnavatele. Souviobce průběžně informovat obyvatele sející speciální vzdělávací a vývojové inobcí o vlastním rozhodování, bez dia- stituce je možno ve venkovských regiologu s občany není důvěra možná. nech snadno umístit. Přitom připomněli
I v německých venkovských oblastech zaniklou lesnickou školu v Abertamech.
Petr Maglia
jsou formy spoluúčasti občanů na spráčlen prozatímní redakční rady
vě věcí veřejných nedostatečné, lidé
se opět soustředí na úzce soukromé

Veselé Velikonoce?
Z pestré nabídky velikonočních pohlednic na adresu nás všech zaznívá
přání: Veselé Velikonoce. Neumím se
ubránit dojmu, že přání veselých Velikonoc je spojeno především s velikonočním
pondělím. Pomlázka, vajíčka a nějaké to
štamprle… a především veselí. Proč ne.
Bez veselých chvil by byl život nudný.

ambiciózní program. Nazýval jej Bo- veškerenstva, ale také jeho případné
žím královstvím a tento program úzce následovníky.
spojoval se svou osobou. V tehdejší
době nalézal ohlas u většiny obyvatel
Velký pátek se tak od té doby stává
Palestiny. Od těch nacházejících se odkazem ke všem lidem, jejichž víra,
ve středu společnosti, až po ty na sa- životní postoje a názory se pro někomém okraji. Na opačném pólu spole- ho staly nepohodlnými. A právě tak
čenské úsečky stála menšina, ovšem se stává varováním před lidmi, kteří
o to vlivnější. Byli to ti bohatí a vysoce zneužívali a zneužívají své postavení
Velikonočnímu pondělí však v křes- postavení ve státě i v náboženství. a moc. Velkému pátku předchází Zelený
ťanské tradici předchází velikonoční V tomto směru se svět dosud nezměnil. čtvrtek, který i nezaujatého pozorovatřídenní, které již není, rozhodně ne Nelze se proto divit, že Jehošua svými tele evangelijního příběhu nenechává
na první pohled, tak veselé. To ale ne- vystoupeními provokoval a dráždil, na pochybách, že Jehošua nežil v sladké
znamená, že by bylo oproštěno od ra- a to především právě náboženské elity. a veselé iluzi. Od slavnostního stolu vydosti a moudrosti. Veselí a radost není To se mu stalo osudným. Náboženská kázal toho, o kterém věděl, že vůči němu
jedno a totéž. Vzpomínám v této sou- a státní honorace si ve jménu politické v sobě chová nekalé úmysly. Po Velkém
vislosti na otázku pana Wericha: „Ba- diplomacie podala ruce. A protože smrt pátku následuje Bílá sobota, která s sevilo by někoho blbnout, kdyby blbnutí ukřižováním byla v té době všeobecně bou přináší však již rovinu víry. Křesťanbylo povinné? Nebo nebavilo?“
vnímána jako vhodná pro politické re- ská víra oslavuje radost vítězství pravdy
bely stejně jako otroky, pak se také na- a lásky nad lží a nenávistí. Hovoří o tom,
Křesťanské Velikonoce jsou spjaté lezl způsob, jak Jehošuu poznamenat že Bůh, o kterém Jehošua svým životem
s historickou osobností muže z Na- stigmaty až do dnešních dnů. Kříž měl svědčil, je silnější než smrt. Snad i proto
zaretu jménem Jehošua. Tento mladý umlčet nejen jeho bludné vizionářské se vzkříšení stává velikonoční radostí,
muž představoval ve svém veřejném přeludy zaštiťující se vyššími principy která je něčím víc než veselím. Je vyjádvystupování, projevech i činech velmi mravními a samotným Stvořitelem řením naděje, že lidský život není dílem
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

náhody a horizont života sahá za hranice smrti. Velikonocům předchází čtyřicetidenní doba postní. Začíná veselím
v podobě rozpustilého reje masopustních masek, tradicí, jež i v Krušnohoří
opět ožívá. Chci věřit, že se tato tradice
vrací nejen pro svou bujarost, nýbrž
a právě jako výraz toho, že v životě jde
o víc než si jen užívat.
Dovolil jsem si na začátku tohoto
zamyšlení citovat slova Jana Wericha.
Rád bych nyní na závěr připomněl
ještě jeden jeho výrok: „Člověk přišel
na svět proto, aby tady byl, pracoval
a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu
v tom brání.“ S těmito slovy se snoubí
i mé velikonoční přání. Asi vyzní netradičně, ale snad, werichovsky řečeno, „čtenářové“ porozumějí: „Veselé
Velikonoce a nebuďme za vola!“
Vladimír Müller
farář ŘKC ve Staré Roli
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Strašidelný Heinrichstein

Velký pátek, den, kdy byl podle křesťanské tradice ukřižován Ježíš, je nejen
dnem půstu a pokání, ale v minulosti býval považován i za den dobrých
i zlých nadpřirozených sil, za den čar,
magie a kouzel. Ty se projevovaly
i v našem bezprostředním okolí.
O Velkém pátku, tedy během posledního pátku před Velikonočním pondělím, se totiž podle lidové víry otevírají
hory a skály a nakrátko se zjevují dávno
ukryté poklady. Pověstí o zázračném nalezení pokladu o Velkém pátku existuje
v celé Evropě nepřeberné množství
a výjimkou nejsou ani Krušné hory, kde
k nim patří například pověst o Wunderblume, pojící se se Špičákem u Božího Daru, pověst o zakletém zámku
na Skalce (Felslu) u Abertam či v neposlední řadě také pověst o skaliskách
u Horní Blatné zvaných dříve Heinrichstein, v současnosti Na Strašidlech.
A o ta dnes půjde především.
Před mnoha a mnoha lety, říká jedna pověst, se o Velkém pátku do lesa
v okolí Heinrichsteinu vydala mladá
chudá žena s děckem v náručí, aby tam
nasbírala chrastí. Uvažovala o své mizérii a říkala si, že by jí stačil jen maličký
díl pokladů schovaných ve skalách, aby
naráz skoncovala s chudobou. Vtom si
všimla, že na jednom skalisku rostou
všude pestrobarevné kvítky. Popošla
blíž, aby si jich pár natrhala, a jak je tak

sbírala, zahlédla najednou ve skalách
bránu, již tu předtím nikdy neviděla.
S velkým vzrušením popadla děcko
a bez váhání vešla otevřenými dveřmi
dovnitř. Ve skalním sklepení v ten moment uviděla pytle naplněné po okraj
zlatem a stříbrem. Stál tu i stůl, na nějž
posadila dítě, a začala si dychtivě nabírat lesknoucí se poklady do zástěry. Ještě
ji neměla plnou, když tu se jí náhle zjevil
trpaslík a vyzval ji, aby okamžitě odešla.
Celá vyděšená pospíchala ke dveřím
a na své dítě si vzpomněla, až když byla
venku. To už však bylo pozdě, skála se
s rachotem uzavřela a brána se ztratila.
Matka, zoufalá ze ztráty svého dítěte
a proklínající poklady ve své zástěře,
se musela nakonec chtě nechtě vydat
domů. Ve svém smutku se obrátila na faráře v Horní Blatné, který se ji pokusil
utěšit a dal jí radu, aby za rok ve stejný
den a hodinu znovu zašla na Heinrichstein. Ten rok byl pro nešťastnou
matku předlouhý, ale nakonec tu byl
opět Velký pátek. S myšlenkou na Spasitele se žena znovu vydala ke skalám.
A co nevidí! Stejně jako před rokem
i nyní byly dveře otevřené. S radostí se
vrhla do sklepení a v mžiku spatřila,
že na stole sedí její mezitím trochu povyrostlé dítě zcela zdravé a v ruce drží
jablko. Radostně si je přivinula k srdci
a pospíchala, jak rychle jen mohla, k východu. Blyštící se zlato a stříbro tentokrát na matku nijak nepůsobily, protože
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znovunalezené dítě pro ni mělo větší
cenu než všechny poklady světa.
***
Návrší Na Strašidlech (913 m n. m.) se
nachází vpravo od silnice Horní Blatná
– Potůčky a dá se k němu snadno dojít
po cestě vedoucí od hřiště na severním
okraji Horní Blatné. Na rozdíl od minulosti se však dnes skoro celé ztrácí
v lese, takže je třeba si dobře všímat, kde
se má z cesty, pokračující dále na Stráň,
odbočit. Vyplatí se to, protože bizarní
skaliska, budovaná stříbřitě lesklými
krystalickými břidlicemi (fylity), jsou
nejen zajímavým geologickým úkazem,
ale z jejich vrcholku se naskýtá i velmi
pěkný pohled do údolí Blatenského
potoka pod nimi. Skály Na Strašidlech
využívají jako cvičný terén také horolez-

ci. V údolí pod skalisky, těsně u silnice
do Potůčků, stával kdysi oblíbený výletní hostinec Zum Heinrichstein, který
však byl bohužel po roce 1945 srovnán
se zemí – stejně jako všechny ostatní
volně stojící budovy v údolí Blatenského potoka a stejně jako i kaplička, která
stávala v lese nedaleko Heinrichsteinu. Ještě dříve, minimálně od začátku
17. století, naproti pozdějšího hostince
pracoval kobaltový mlýn, zpracovávající kobaltovou rudu na modré barvivo
– šmolku. Výroba šmolky zde skončila
v polovině 19. století, poté zde ještě až
téměř do konce druhé světové války rachotila pila, využívající k pohonu strojů
síly Blatenského potoka.
Výše zmíněná pověst není jediná, která se k Heinrichsteinu váže. Také další,
někdy i strašidelné lidové zkazky, ve kterých nechybí vzduchem se prohánějící
rytíři, štěkající psi či záhadné zvuky, líčí,
jak se ve skaliskách někomu zjevil poklad, který si však většinou moc neužil.
Jestli někdo doopravdy uspěl, není jisté,
každopádně však v okolí, od 16. až do
19. století, úspěšně pracovala celá
řada dolů na cínovou a železnou rudu
a trochu níže směrem na Potůčky se
v křemenných žilách našlo i pár zrníček
zlata. Ještě za první světové války se pod
Heinrichsteinem pokoušela plzeňská
Škodovka o těžbu manganu.
Po všech těchto dolech se v okolních
lesích dochovalo mnoho terénních
pozůstatků, jako jsou haldy, pinky
a zabořené štoly. Čas od času některé
z těchto starých důlních děl znovu ožije
a projeví se novým propadem, nabízejícím někdy i vstup do podzemí. Lépe
je však se této nabízené ruce vyhnout.
A nemusí to být jen na Velký pátek, který
letos připadá na 6. dubna.
Michal Urban, Hřebečná

Hostinec Zum Heinrichstein kolem roku 1910, kdy výhled na
skaliska ještě nezakrýval les
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Přebuz 1930 – Velikonoce,
zápis z kroniky
Už dlouho před Velikonocemi si
lidé přinášejí domů kočičky, aby jim
do Květné neděle rozkvetly. Doma si
z nich vytvoří menší kytice, které si potom odnášejí do kostela k vysvěcení.
Vysvěcené kočičky potom zastrkávají
pod střešní trámy, aby tak ochránily
dům před úderem blesku. V kostele
na kůru se zpívají pašije. Na Zelený
čtvrtek po ranní mši umírají zvony.
Do kostela vcházejí malí kluci s řehtačkami a dřevěnými klepači a oznamují
tímto věřícím, že od teď zvony nezvoní.
Před polednem je v kostele postaven
Boží hrob, který ale v tento den zůstane prázdný. Ve dvě hodiny odpoledne
přicházejí střelci ze střeleckého spolku.
Vedoucí patroly staví na stráž vždy dva
muže, kteří se pak každé dvě hodiny
střídají. Každý ze střelců stojí na jednom konci hrobu. Po stranách klečí
dva ministranti v červených límcích
a bílých rochetách a modlí se. Bdění
u Božího hrobu probíhá až do příchodu
tmy. Stanovištěm střelců je v Pašijovém
týdnu městská hospoda. Před ní stojí
žlutočerně natřená zbrojnice, ve které jsou uschovány zbraně. Na jedné
její straně je zavěšena vlajka spolku.
Ve strážnici se může muž, který je právě

venku na stráži, schovat před deštěm.
I zde se stráž střídá každé dvě hodiny.
Na Velký pátek leží Kristus při ranní
Bohoslužbě v hrobě. Z kůru se ozývají Pašije. U hrobu se opět drží stráž
a ministranti se modlí jako den předtím. Na stoličce potažené bílým plátnem leží krucifix s ukřižovaným,
u kterého poklekají věřící a vždy ho
políbí. I přesto, že je kostel pořád plný
lidí, panuje zde zbožné ticho. Člověk
by slyšel i špendlík spadnout.
Na Bílou sobotu se vracejí zvony.
Kluci, kteří je zastupovali s řehtačkami, si za svou snahu odnášejí odměnu. V osm hodin ráno je v kostele
ranní mše, jinak je celý den klidný,
tichý a slavnostní. K večeru pak nastává Vzkříšení z mrtvých. Hrob je
prázdný. Střelci venku začínají střílet
dělobuchy. Všechny spolky, střelecký, hasičský a veteráni, přicházejí i se
svými kapelami do kostela. Odsud se
pak jde procesí. Duchovní nesoucí
v rukou monstranci kráčí pod baldachýnem, který nesou čtyři vážení občané. Procesí přejde most u domu číslo 80, jde dolů k domu číslo 88 a pak
se vrací zpět ke kostelu. Střelci přitom

neustále střílejí z pistolí a vyhazují
bengálské ohně.
Budíčkem již v šest hodin ráno začíná Boží hod velikonoční. Muzikanti
jdou od domu k domu, u každého
zastaví a pěkně zahrají. K snídani se
podává čerstvě upečený bochánek
z té nejlepší pšeničné mouky. V devět hodin prochází městečkem starý
bubeník střeleckého spolku a bubnováním na svůj velký buben svolává
ostatní členy. Hasiče svolávají hornisté hasičského spolku troubením
na lesní rohy. V deset hodin se koná
slavnostní Mše svatá. Členové všech
spolků i se svými kapelami stojí pěkně seřazeni v uličkách. Poté mašírují
všechny spolky s veselým muzicírováním do svých hospod. Každý spolek má své stanoviště v jiném lokále.
Odpoledne je potom klid.
Pondělí velikonoční je dnem pomlázky. Chlapíci, většinou mladí
kluci, ale i starší muži, se scházejí již
v šest hodin ráno. Každý z nich má
v rukou svazek březového proutí. Mladí kluci mají proutky většinou svázané
hedvábnými pentlemi, starší jen ku-

sem špagátu. Po skupinkách, v čele
s harmonikářem, pak jdou od domu
k domu. Tam, kde mají slečny na vdávání, jsou mladíci, na rozdíl od starších mužů, srdečně vítáni. V domech
je slavnostně prostřeno a talíře jsou
plné koláčů. K pití se podává grog, to je
horká voda s rumem a cukrem. Na ty
starší čeká jen grog a „práce“. Všechno, co má sukni, musí být vyšupáno,
dokonce i staré babičky. Pomlázkou
se švihá přes nohy často velmi jemně,
někdy ale až bolestivě. Už pětiletí kluci chodí s pomlázkou a jako výslužku
dostávají jedno obarvené vajíčko nebo
10 či 20 haléřů, někdy však jen jeden
krejcar, což jsou 2 haléře. O Velikonocích je na cestách většinou plno tající
sněhové břečky. A protože pánové vypili velké množství grogu, jsou opilí
a padají ve svém novém oblečení
do vší té špíny a bláta. Odpoledne se
z toho musí všichni vyspat, aby večer
mohli na tancovačku, neboť nejen
všichni páni, ale i vyšupané ženy musí
mít velikonoční zábavu.
Josef Schönecker
zápis z kroniky Přebuz 1930
překlad Lenka Löfflerová

Ostern in Frühbuss
Schon lange vorher tragen die Leu- Chorhemd ohne Kopfbedeckung und end küssen. Trotz der vielen Menschen, ständiges Pistolenschießen und Werfen
te Weidenkätzchen ein, damit sie bis beten. Das Wachlokal der Schützen ist welche immer in der Kirche sind, ist von bengalischen Zündhölzchen.
Palmsonntag aufgehen. Dann werden in der Karwoche die Gaststube im städ- andachtsvolle Ruhe. Würde eine Nadel
sie in kleinen Bündchen in die Kirche tischen Gasthaus. Vor dem Gasthaus zu Boden fallen, könnte man sie hören.
Ostersonntag erfolgt morgens 6 Uhr
getragen, daß sie geweiht werden. Die steht ein schwarzgelb gestrichener Geder Weckruf. Die Musikkapelle zieht
geweihten Palmen werden zu Hause wehrschrank, an welchem die Gewehre
Am Karsamstag stehen die Glocken mit klingendem Spiel von Haus zu
unter das Dachgebälk gesteckt, weil sie angelehnt sind, an dem einen Ende des wieder auf, die Klopfhämmerbuben ho- Haus, wobei jedes Haus ein Ständchen
das Haus vor Blitzschlag bewahren. In Schrankes ist die Vereinsfahne aufge- len sich für ihre Mühe den Lohn in den bekommt. Am Frühstückstisch gibt
der Kirche wird am Chor Passion gehal- steckt. Neben dem Gewehrschrank Häusern. Um 8 Uhr morgens ist Früh- es heute frischgebackene Osterleibn
ten. Donnerstag nach der Frühmesse steht ein schwarzgelb gestrichenes messe, die feierliche Andacht hält an. aus feinstem Weizenmehl. Schon
erfolgt das Glockensterben. Statt dem Schildwachhaus, in welchem sich bei Gegen Abend folgt die Auferstehung. um 9 Uhr geht der Schützentrommüblichen Glockenläuten ziehen Schul- Regenwetter der wachhabende Schüt- Das Grab ist leer. Draußen beginnt das ler, der alte Biberseffnaz mit seinem
buben mit hölzernen Klopfhämmern ze unterstellen kann. Der Schütze hält Böllerschießen. Alle Vereine, Schützen, schwarzen Umhängebart durch den
und Ratschen herein und geben dies neben der Fahne, Gewehr bei Fuß mit Feuerwehr, Veteranen sind mit ihren Ort und wirbelt auf seiner Trommel
den Gläubigen bekannt. Vormittags aufgestecktem Seitengewehr Wache. Musikkapellen in der Kirche aufge- an einigen bestimmten Plätzen den
wird in der Kirche das heilige Grab auf- Alle zwei Stunden ist Ablösung.
zogen. Nach der Auferstehung folgt Ruf zum Sammeln. Die Hornisten der
gebaut, an diesem Tag bleibt aber das
der Umzug. Der Geistliche geht unter Feuerwehr blasen auf ihren Hörnern
Grab leer. Nachmittag um 2 Uhr ziehen
Am Karfreitag liegt Christus zum einem Baldachin mit der Monstranz ebenfalls den Ruf zum Sammeln. Um
die Schützen auf, ein Patroullienführer Frühgottesdienst im Grab; am Chor ist in den Händen und vier angesehene 10 Uhr ist Hochamt. Alle Vereine sind
stellt zwei Mann auf, aller zwei Stunden wieder Passion. Beim Grabe stehen die Bürger tragen den Baldachin mit den mit ihren Musikkapellen in der Kirche
ist Ablösung bis zum Eintritt der Dun- Wachen und die Ministranten beten wie daran angebrachten vier Tragestangen. und stehen geordnet in den Gängen.
kelheit. Die beiden Schützen stehen zu tags zuvor. Während des Tages herrscht Der Zug bewegt sich von der Kirche bis Nach dem Gottesdienst marschieren
beiden Enden des Grabes, Gewehr bei feierliche Stille. Auf einem mit einer hinauf zur Brücke beim Haus Nr. 80, die Vereine unter klingendem Spiel
Fuß mit aufgepflanztem Seitengewehr, weißen Decke überzogenen Hocker übersetzt die Brücke, bewegt sich he- zurück in ihre Vereinslokale. Jeder
in der Mitte des Grabes knien zwei Mi- liegt ein Kruzifix mit einem Gekreuzig- runter bis zum Haus Nr. 88 und dann Verein hat sein Lokal in einem Gastnistranten in roten Kitteln, mit weißem ten, welchen ständig die Gläubigen kni- in die Kirche zurück. Dabei erfolgt ein haus. Nachmittags ist Ruhe.
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Das Ostersteifen findet dann am Oster- den Häusern, wo heiratsfähige Töchmontag statt. Schon um 6 Uhr morgens ter sind, werden die Jünglinge herzlich
sammeln sich diese Gesellen, meist junge empfangen, da ist aufgetafelt und auf
Burschen und junge und ältere Männer. dem Tisch stehen Teller voller Kuchen.
Jeder trägt einen Büschel Birkenreisig. Zum Trinken gibt es Grog, das ist heißes
Die Jünglinge habe sie meist mit Sei- Wasser mit Rum und Zucker gesüßt. Die
denbändern zusammengebunden, die Männer bekommen ein weniger herzMänner aber nur mit Spagat. Sie for- liches Willkommen. Für sie gibt es nur
mieren sich in Gruppen, vornweg geht Grog und die „Arbeit“. Alles was einen
gewöhnlich ein Ziehharmonikaspieler Kittel anhat, wird ausgesteift, sogar die
und dann geht es von Haus zu Haus. In alte Großmutter. Mit den Birkenzweigen

werden die Beine gepeitscht, oft sehr le Gesellen besoffen und stürzen in die
sanft, oft aber auch schmerzlich. Auch größten Drecklachen, so daß der neue
die Knaben von fünf Jahren aufwärts Anzug seine Taufe bekommt. Nachmitgehen steifen und bekommen je nach tags werden die Räusche ausgeschlafen,
Verwandtschaft- oder Freundschaftsver- daß abends am Tanzboden oder in den
hältnis ein gefärbtes Ei oder ein Nickel- Gaststuben angetreten werden kann. Es
geldstück im Wert von 20 oder 10 Heller, muß eben jedes Steifen und jede Gepeioft auch nur 1 Kreuzer. Das sind 2 Heller. schte ihr Ostervergnügen haben.
Ostern ist meist die Schneeschmelze und
die Straßen und Wege sind schmutzig.
Josef Schönecker
Durch das viele Grogtrinken sind vieChronist in Frühbuss, 1930

Velikonoce ve Vysoké Peci dříve a dnes
Velikonoce jsou nejvýznamnější
křesťanské svátky v roce. Jejich datum je pohyblivé – připadají na první
neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční (pašijový) týden začíná Květnou nedělí, kdy se světí kočičky (jíva),
podle staré tradice mají ochrannou
moc a celý rok chrání před nemocemi,
požáry a jinými strastmi. Vlastní Velikonoce začínají Zeleným čtvrtkem,
kdy se má jíst hodně čerstvé (zelené)
zeleniny, vaří se např. polévky z kopřiv. Tento den také „odlétají zvony
do Říma“, až do Bílé soboty umlknou
a nezvoní. Velký pátek je den smutku
a přísného půstu, tento den si připomínáme Kristovo ukřižování. Na Bílou sobotu ráno hlas zvonů ohlásí
konec 40 denního půstu, lidé se omývají studenou vodou, aby byli zdraví
(a mladé dívky navíc hezké). Večer se
pak na slavnostní mši v kostele slaví
vzkříšení Ježíše Krista. Neděle je den
radosti ze vzkříšení i příchodu jara.
Velikonoční pondělí si dnes již nedovedeme představit bez koledníků
a malovaných či barevných vajec.
Jak se ale Velikonoce slavívaly u nás?
Podle vzpomínek paní Margit Klocové
se chodívalo v Rudné na velikonoční
koledu na Zelený čtvrtek. Hlas zvonů
ten den nahradily řehtačky a klapačky, se kterými obcházeli mladí chlapci vesnici a koledovali vajíčka. Ta se
barvila přírodními barvami – ponejvíce cibulovými šlupkami, případně se
zdobila čerstvě vyrašenými lístky, které se na vajíčka přivázaly a při barvení
se na ně obtiskly. Umělé barvy se nepoužívaly, skořápky se nevyhazovaly,
ale dávaly se slepicím jako cenný zdroj
vápníku. Někdy se na vajíčka nalepil
vodový obtisk.

zde trvale žili pouze 3 Češi) a s nimi Starším se na koledě naléval alkohol, pořádá Josef Dvořáček pravidelně v reodešly i staré zvyky. Z vnitrozemí přišli dnes už se toho zdaleka tolik nevypi- stauraci Sportka „pletení pomlázek“,
Češi, Slováci i Cikáni (dnes Romové), je. Pamatujeme si, jak jeden z koled- kde zájemcům ukazuje, jak nejlépe
objevili se zde ale i Rumuni a Bulha- níků byl tak pod parou, že se z hlavní z vrbového proutí pomlázku uplést.
ři. Každý z nových obyvatel si přinesl silnice netrefil na cestu, která k nám V pondělí pak koledníci s pomlázkami
i svoje velikonoční zvyky – z Moravy, odbočuje. Vše jsme pozorovali z okna obchází domy, u každého odříkají básSlezska, jižních Čech… Paní Krejčí- a náramně se u toho bavili. Polévání ničku (někteří si ji sami složí) a vyplatí
ková si pamatuje, jak k nim už dva vodou jako zvyk se u nás nikdy neu- všechny přítomné dámy, aby byly celý
roky po válce chodívali na velikonoční chytilo – snad proto, že je často o Ve- rok zdravé a krásné. Za to pak dostakoledu koledníci, tentokrát už na Veli- likonocích ještě sníh.
nou barevná vajíčka, sladké pamlsky
konoční pondělí. Od té doby se u nás
či něco ostřejšího k napití. Nesmí se
chodí na koledu právě v tento den.
Ve Vysoké Peci a Rudné sice většina zapomenout na barevnou stuhu, ktelidí o Velikonocích do kostela nechodí, rou každá z vyplacených dam uváže
V 70. letech chodili chlapci na kole- ale hodně z nich dodržuje velikonoční na pomlázku. Podle počtu stužek je
du velmi časně – vyráželi v šest ráno zvyky – nejí na Velký pátek maso, peče pak vidět, kdo toho stihl víc.
Po druhé světové válce musela Rud- a koledovat přestali přesně v poled- velikonoční nádivku z mladých kopnou i Vysokou Pec opustit většina ně- ne. Za tu dobu dokázali vykoledovat řiv, barví vajíčka, chlapci i muži chodí
Barbora Kosíková, text
meckého obyvatelstva (před válkou i 60 vajec a k tomu různé dobroty. na pomlázku. Na velikonoční neděli
Jindřich Košnera, foto
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Art festival Königsmühle 2
LANDART – aneb zkrášlování krajiny
Divadelní představení čerpající z místních příběhů,
které se odehrává v ruinách zaniklé obce

Landart objekty využívají skromných prostředků, ale dosahují udivujícího efektu

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.

trického vedení visely plakáty Kunst jejich instalace. Principy landartu se
i Natur – Landart Bienale. Vešli jsme mi naplno vyjevily až při sledování dodovnitř a z bláznivých lidiček se vyklu- kumentu o tvorbě Andyho Glasworthy
bali landartisté z celého světa. Z USA, - Rivers and Tides. Většinu takových
Austrálie, Norska, Dánska, Japonska, děl tvoří umělec v osamění. Využívá
Francie. Každý byl trochu uzavřený pouze místních zdrojů. Přivézt si může
a ponořený do svého světa a vidin. Po- pouze minimum nástrojů a materiázvali nás dál a strávili jsme s nimi ne- lu. Tyto objekty nejsou také tvořeny
čekaně nakonec celý večer a dopoled- jako pomníky slavných či neslavných
ne. Dostali jsme tradiční severonorské tvůrců dějin – landart objekty si musí
jídlo, víno a dobili jsme si baterky. vzít příroda zpět. Nevydrží dlouho.
Jedna z landartistek předvedla někte- Můžete je také postavit tak, aby si je
ré objekty, popsala fungování jejich voda přímo vzala – jako to srdce pro
setkání, a upozornila na nejznámější- nás v Tverbakkanu. Umělci tak zůho landartistu dnešních dob – Andyho stane mystický pocit oběti přírodě,
Glasworthy ze Skotska. Po promítání pouštění umělecké mízy, darování
dokumentů norské filmařky Antje Gu- krve a fotografie, či ještě lépe filmový
tmorsen jsme šli spát na břeh moře.
dokument. Není to samotné dílo, ale
dokument, který dokládá opravdovost
Ráno jsme se vzbudili a u našeho umění autora, jeho životní styl, příběh
stanu jsme našli landart objekt – srdce myšlení a vidění. Zemitost těchto lidí
poskládané z chaluch, mušlí a kamín- je nádherná a díla, která po nich na čas
ků. Byl odliv a divili jsme se, že jej po- v krajině vidíte, jsou čistou krásou, před
stavili tak, že navečer srdce zase zmizí. kterou zůstanete v oněmění stát. Tak
jednoduché, krásné, dokonalé. Je snadCestou zpátky jsme si ještě prohlédli né podlehnout tomuto kouzlu a také se
jejich landart objekty zhruba v třetí den pokusit o vlastní dotvoření světa.

V části 1 jsem historickou paměť
místa přiblížil paní Ernst z Kurort
Oberwiesenthal a slíbil jsem v následující části informovat o úředních
povinnostech, které musí každý organizátor art-festivalu splnit. Připadá mi však, že před zdoláváním úředního šimla je třeba říci, proč se o to
pokusit, tedy upřesnit obsah pojmu
LANDART.

Jeden ze známých objektů A. Glasworthyho - kamenné vejce. Postavit je lze
v korytu řeky nebo v bujné vegetaci
a sledovat jeho soužití s místem

Königsmühle je místo, které o leccos
přišlo a mnohé se tam znovu objevilo.
Pro citlivého návštěvníka tam spousta věcí chybí a přebývá. Bylo by proto
krásné, alespoň na čas vrátit lidskou
fantasií tomuto místu znovu genialitu
a propojit to co není a to co přebývá.

Petr Mikšíček
Srdce v osadě Tverbakkan v Norsku,
které se objevilo u našeho stanu
a které si později vzalo moře

Nápad uspořádat Landart setkání
na Konigsmühle mne napadla v červenci minulého roku. Tehdy jsem
s přítelkyní Klárou, shodou okolností, došel v severním Norsku v mlze až
do zapadlé osady Tverbakkan blízko
města Bodo. Byla zima a my jsme snili
o nějaké hodné babičce, která by nás
pozvala domů na buchty a kávu. Tehdy jsme potkali na prašné cestě prapodivné lidičky, kteří jakoby vypadli z nějakého filmu Woody Allena. Na konci
osady u mořského zálivu jsme objevili
ubytovnu s kulturním sálem. Zcela
na konci světa, zapomenutá a přitom
tak v centru světa. Na sloupech elekWWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Rudolf Höhnl – malý velký muž
z Perninku
lic, a přestože neměl skokanské vybavení, závod v Kraslicích vyhrál. Díky
tomuto úspěchu mu tehdejší reprezentant republiky Dalibor Motejlek
poslal první skokanské lyže. Potom se
už účastnil všech skokanských závodů
v okolí. Prvním velkým závodem
Rudolfa Höhnla bylo mistrovství republiky žactva v Harrachově v roce
1956. Jel za západočeskou výpravu
a účastnil se závodů ve skocích
a sdruženého závodu.

V deseti letech se byl podívat na skoky
v Horní Blatné, kde mu řekli, že pokud
sjede hornoblatenský můstek, vezmou ho na závody do Kraslic. Můstek
v Horní Blatné sjel, vzali ho do Kras-

nink mužské reprezentace, která měla
v té době špatné výsledky. Po ročním
úspěšném trenérském působení v seniorské republikové reprezentaci přijal
Rudolf Höhnl nabídku ze Švýcarska.
Začal trénovat švýcarskou B-reprezentaci, následně A-reprezentaci a svoji
trenérskou misi zakončil v roce 2002 se
švýcarskými juniory. Jeho nejznámějšími švýcarskými svěřenci byli Simon
Ammann a Andreas Küttel.

Innsbruck r. 1971– zrpava Rudolf
Höhnl, Zbyněk Hubač, Jiří Raška

Rudolf Höhnl
se svými švýcarskými svěřenci

Třikrát se zúčastnil olympijských her –
v roce 1968 v Grenoblu (Francie), v roce
1972 v Sapporu (Japonsko) a v roce
1976 v Innsbrucku (Rakousko). Třikrát
byl také na mistrovství světa – v roce
1966 v Oslu (Norsko), v roce 1970
ve Vysokých Tatrách (tehdejší Československo – 4. místo na středním můstku)
a v roce 1974 ve Falunu (Švédsko –
3. místo na velkém můstku).

V roce 2000 byla Rudolfu Höhnlovi
udělena cena pro nejlepšího lyžaře Karlovarského kraje dvacátého století. Ze
Švýcarska se Rudolf Höhnl vrátil zpátky
do Perninku, nepřevzal další trenérské
povinnosti a věnoval se dále funkci mezinárodního rozhodčího. Dodnes žije
pan Höhnl v Perninku se svojí ženou
Evou a oba se těší dobrému zdraví.

Člen juniorské reprezentace ve
skocích na lyžích

Rudolf Höhnl se narodil 21. 4. 1946
v Lomaznicích u Kadaně. Když mu
byly dva roky, rodina byla odsunuta
na umístěnku do Perninku, kde pan
Höhnl bydlí dodnes. Od osmi let navštěvoval Sportovní středisko mládeže, které vedl pan Koubek. Hráli
fotbal, baseball, chodili na běžky atd.
Pan Koubek zastával názor, že dobrý
sportovec musí umět od všeho trochu. V té době skákali na lyžích téměř
všichni kluci z Perninku a malý Rudolf
se na ně tajně chodil dívat. Byl to také
velmi nadějný běžkař, jeho fotografie
byla na obálce časopisu Lyžařství.

Rudolf Höhnl byl také velmi
nadějný běžkař

čem, Daliborem Motejlkem a dalšími.
V letech 1965–1978 byl Rudolf
Höhnl reprezentantem Československa ve skocích na lyžích v kategorii
muži, stal se pětkrát mistrem republiky, z toho dvakrát na velkém a třikrát
na malém můstku. Desetkrát se zúčastnil nejprestižnějších skokanských
závodů Turné čtyř můstků a umístil se
osmkrát v první desítce, v roce 1973 byl
v Bischofshofenu dokonce první.

V sedmnácti letech se Rudolf Höhnl
musel rozhodnout mezi fotbalem
a skoky. Rozhodl se pro skákání a dostal se do juniorské reprezentace Československa ve skocích na lyžích.
V roce 1965 se účastnil závodů
ve Francii a byl první v kategorii junioři. Tam se také poprvé setkal se
skokanskou špičkou Československa
– s Jiřím Raškou, Zbyňkem Huba-

Při odchodu z reprezentace absolvoval Rudolf Höhnl trenérskou školu
a pedagogické minimum a v roce 1978
se stal trenérem střediska mládeže při
Dukle Liberec. V letech 1978-1989 byl
trenérem československé juniorské
reprezentace. Mezi juniory, které trénoval, patřili i Pavel Ploc a Jiří Parma.
V roce 1982 byl Rudolf Höhnl zvolen
zástupcem Československa pro skoky na lyžích v Mezinárodní lyžařské
federaci (FIS). Pracoval v komisi pro
materiál a rozvoj disciplíny. Stal se také
mezinárodním rozhodčím. V sezóně
1989/90 byl požádán, aby převzal tré-

V Perninku skákal skoro každý kluk
Skákal jste už od dětství?
pokud sjedu můstek v Horní Blatné,
Od osmi let jsem se tajně chodil dí- vezmou mě na závody do Kraslic, kam
vat na starší kamarády, jak skáčou, mě také vzali. Tam jsem skákal na obyčejv té době skákal skoro každý kluk. Sám ných sjezdovkách, ostatní měli skokanjsem v té době začal také tajně skákat. ské lyže, ale já jsem závod vyhrál.
Když mi bylo deset, tak mi nabídli, že
Jaký to je pocit, letět na lyžích?
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Když všechno vychází, je to krásné,
je to, jako když si člověk lehne na vodu,
nádherné. Když ale nastanou potíže –
pád, zranění, konec skákání, nebo když
se zkrátka nevede, má člověk chuť se
na to vykašlat.

Kde jste trénoval? Existoval
v Perninku skokanský oddíl? Do kdy
fungoval?
Nejdřív jsem trénoval v Perninku, byl
tu oddíl Sokol Pernink a Sportovní škola
dorostu, vedl ji učitel tělocviku ze zdejší
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školy. Zanikla někdy v sedmdesátých
letech. Sokol fungoval asi do roku 1989.
Vím, že v roce 1982 byl ještě skokanský
můstek u nádraží k dispozici, měl jsem
tam poslední závody a zkoušel to na něm
můj syn.
Skákal jste už od dětství?
Od osmi let jsem se tajně chodil dívat na starší kamarády, jak skáčou,
v té době skákal skoro každý kluk. Sám
jsem v té době začal také tajně skákat.
Když mi bylo deset, tak mi nabídli, že
pokud sjedu můstek v Horní Blatné,
vezmou mě na závody do Kraslic, kam
mě také vzali. Tam jsem skákal na obyčejných sjezdovkách, ostatní měli skokanské lyže, ale já jsem závod vyhrál.

jsem tam poslední závody a zkoušel to
na něm můj syn.
Kdy jste se dal na profesionální
skákání?
V té době profesionální skákání nebylo.
Do juniorské reprezentace jsem se dostal
v roce 1963, když mi bylo 17 let. Tím jsem
se dostal na skákání vyšší úrovně. Měl
jsem možnost se rozhodnout mezi fotbalem a skákáním, ale rozhodl jsem se pro
skoky. Kdybych byl znovu mladý a měl
se rozhodnout ještě jednou, určitě bych
znovu volil skoky na lyžích.

Jaký to je pocit, letět na lyžích?
Když všechno vychází, je to krásné,
je to, jako když si člověk lehne na vodu,
nádherné. Když ale nastanou potíže –
pád, zranění, konec skákání, nebo když
se zkrátka nevede, má člověk chuť se
na to vykašlat.

Kdo s Vámi skákal v týmu a jaké jste
měli vybavení?
V týmu se mnou skákali například Jiří
Raška, Dalibor Motejlek, Zbyněk Hubač
a další. No a jaké jsme měli vybavení,
to víte, bylo to něco jiného než teď. Lyže
vážily mezi 8 až 10 kilogramy. Na sobě
jsme měli svetry, šponovky a kulicha.
Kombinézy přišly až později, když nastalo období rozvoje disciplíny a materiálu
(kombinézy, přilby, boty atd.)

Kde jste trénoval? Existoval
v Perninku skokanský oddíl? Do kdy
fungoval?
Nejdřív jsem trénoval v Perninku, byl
tu oddíl Sokol Pernink a Sportovní škola
dorostu, vedl ji učitel tělocviku ze zdejší
školy. Zanikla někdy v sedmdesátých
letech. Sokol fungoval asi do roku 1989.
Vím, že v roce 1982 byl ještě skokanský můstek u nádraží k dispozici, měl

Po tom, co jste přestal skákat, jste se
stal trenérem československé a později
švýcarské reprezentace. Šlo skákání
lépe Čechům, nebo Švýcarům?
Češi i Švýcaři měli velmi tvrdé podmínky a také tvrdě trénovali a většině
to šlo dobře. Měl jsem štěstí na generaci skokanů jak u nás, tak i ve Švýcarsku, takže nemůžu porovnat, komu to
šlo lépe. Rozhodně mezi mé nejlepší

18. 2., Pernink, Krušnohorka

svěřence z Česka patří Pavel Ploc, Jiří
Parma, Vladimír Podzimek a další.
Ze Švýcarska Simon Ammann nebo
Andreas Küttel. Se všemi, co jsem
trénoval, mám dodnes dobré vztahy
a navzájem se respektujeme.

Když se ohlédnete zpátky, jste spokojen se svými výkony? Měl jste nějaký
sen, co byste dělal, kdybyste neskákal?
Když se ohlédnu zpět, tak jak už jsem
říkal, rozhodl bych se pro skoky na lyžích.
Co se týká výkonů, je vždy co zlepšovat.
Můj největší úspěch je bronzová medaile
Proč myslíte, že byli čeští reprezen- z mistrovství světa ve Falunu (Švédsko)
tanti v minulosti tak dobří? Proč jim v roce 1974. Jako sportovec jsem si vždy
to v posledních letech nejde tak dobře? dával ty největší cíle. Kdybych neskákal,
Myslím si, že tenkrát byl sport jed- určitě bych dělal jiný sport.
nou z možností, jak se dostat do zahraničí, proto byly naše tréninky velmi
Podporoval byste stavbu skokantvrdé a sami jsme si ještě přidávali. ského můstku v okolí a byl byste naDělali jsme to i pro radost, proto nám příklad ochoten trénovat zájemce
to šlo. Po roce 1989 se však začala za- o tento sport?
Je to složitá otázka, skoky na lyžích jsou
vírat různá střediska mládeže a malé
sportovní kluby a sport se začal dělat dnes již celoročním sportem. Nejde jen
trochu komerčně, proto se dnes vy- o to něco postavit, ale udržet na tom pak
plácí profesionálně sportovat, a když provoz. Tomu dnešní doba není naklopatříte mezi světovou špičku, může to něna. Můstky nejsou vše, ale je potřeba
být jedna z možností zabezpečení se mnoho dalších věcí – zájem o tento sport,
pro budoucnost. Závodníci každého materiál, doprava a mnoho dobrovolných
ze států vždy jednou patří mezi ty lepší činovníků, ti však dnes chybí. S trénováa jednou mezi ty horší, tentokrát ve- ním jsem se rozloučil, už bych to nechtěl
dou Rakušané. Po tom, co se tu začali dělat na té úrovni jako dříve. Kdyby byla
rušit sportovní kluby, tak v zahra- možnost – a byl by zájem o skoky na lyžích
ničí převzali něco z našeho systému v této oblasti – rád bych dle svých moždo světového tréninku, začali orga- ností pomohl.
nizovat sportovní gymnázia a školy,
Děkujeme za rozhovor a za pomoc,
a děti tak měly větší možnost začít
když jsme si s něčím nevěděly rady. Také
sport kvalitněji trénovat.
Ale myslím si, že současní čeští re- jsme panu Höhnlovi vděčné za poskytnuprezentanti – Koudelka a Hlava, se tí fotografií z osobního archivu.
nemají za co stydět. Vždyť se umisťují
Rozhovor vedly Barbora Kučerová
mezi tou lepší třetinou a dost často doa Jana Picurová, Gymnasium Ostrov
sahují umístění mezi první desítkou.

8. 2. 2012, Johanngeorgenstadt

O sobotní chvilku poezie Kláry Hůrkové Žáci z Perninku si prohlédli funkční
byl zasloužený zájem
koňský žentour
Kláru Hůrkovou rozhovorem a ukázkou z díla. Zájemce o poezii a obrazy,
oslavující také Krušné hory, jsme pozvali na autorské čtení při příležitosti
vydání další knihy Kláry Hůrkové,
dvojjazyčné sbírky Wende und Winkel
/ Změny a zákoutí. St. Ingbert: Edition Thaleia, 2012. Malý sál komunitního centra Krušnohorka v Perninku
v sobotním podvečeru zcela zaplnili
nejen místní milovníci umění, přijeli
také přátelé Luftu z Německa a kamarádi autorky z Karlových Varů, Prahy,
Plzně a Českých Budějovic. Rádi sdělujeme, že Klára Hůrková velmi oceniPo autorském čtení la soustředěné posluchače a byla mile
následovala autogramiáda
překvapena srdečností autogramiády.
Krušnohorský LUFT / Herzgebirge
v únorovém čísle představil autorku
Petr Maglia, text a foto
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

200 m, a dal se s ním vytáhnout nahoru až 8násobek nákladu těžebního
kbelíku. Příště se těšíme do ukázkového dolu v Breitenbrunnu.

V minulých měsících jsme informovali o setkáních v rámci společného
projektu ZŠ Pernink a školáků ze
Schwarzenbergu, zaměřeného na poznání důlní neboli horní(cké) historie
regionu. Třetí setkání se uskutečnilo
8. 2. 2012 v Johanngeorgenstadtu,
kde účastníci obdivovali provoz koňského žentouru. Jde o poháněcí mechanismus, provozovaný buď vodní silou, nebo tažnými zvířaty. Používal se
k těžbám ve větších hloubkách, okolo

Eva Hejtmánková, ZŠ Pernink
foto Jan Albrecht
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8. 3. 2012, Městská knihovna Rotava, přednáška Petra Rojíka
Petr Rojík představil významné
osobnosti Krušnohoří slovem, obrazem i zpěvem s vlastním hudebním
doprovodem. Osudy hudebníků,
malířů, sochařů, spisovatelů a básníků nadregionálního významu
byly nezaslouženě kruté, jejich dílo
a často i život byly zničeny nejprve
nástupem nacismu a potom poválečnou represí ze strany Československa. Zájemci zaplnili přednáškový prostor Městské knihovny Rotava
do posledního místečka a odměnili
přednášejícího bouřlivým potleskem. Pro každou z přítomných žen
měl Petr Rojík připravenu květinu,

Krušné hory: minulost – přítomnost – budoucnost

protože termín přednášky připadnul
na Den žen 8. 3. 2012.
foto Petr Maglia

Na Hřebečné vzniklo nové občanské sdružení
V pátek 2. března se na Hřebečné zkum a údržba montánních památek neckého sdružení mohou získat více
uskutečnila první valná hromada no- v širším okolí Hřebečné a Abertam informací na adrese Marek Nesrsta,
vého občanského sdružení „Spolek a propagace prastaré hornické tra- Dlouhá 77, Abertamy nebo prostředpřátel dolu sv. Mauritius“. Hlavním dice v této oblasti. Případní zájem- nictvím e-mailu nesrsta@kellner.cz.
cílem tohoto spolku, který má zatím ci o členství ve spolku či o účast na
deset členů, je dokumentace, prů- jednotlivých akcích tohoto nadše(red)

Druhý ples v Komunitním centru Krušnohorka v Perninku
byl opět opravdu reprezentativní
V sobotu 3. 3. 2012 večer se
do slavnostně upraveného sálu vešli šťastlivci se vstupenkami (měsíc
dopředu bylo vyprodáno). Druhý
reprezentační ples začal opravdu reprezentačním programem, pokračoval tancem a pohodovou konzumací
na sále i na přátelském baru a vyvrcholil bohatou tombolou, včetně slosování vstupenek. Tradice byla dobře nastavena.
foto Petr Maglia

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Křest repliky šlikovského tolaru

17. 3. 2012 od 15 hodin v královské mincovně Jáchymov
Královská mincovna Jáchymov,
náměstí Republiky 37, Jáchymov

vyjdou do kompletní sady tyto mince:
kutnohorský tolar Maxmiliána II.,
pražský tolar Rudolfa II., opavský tolar Karla z Liechtensteinu, olomoucký
tolar moravských stavů a kroměřížský
tolar biskupa z Liechtensteinu.
Slavnostní akt v Královské mincovně bude mít bohatý program.
Mezi renesančním tancem skupiny
Ambrenau proběhnou dvě jedinečné
přednášky:

V minulém čísle jsme se mohli dočíst do nynější podoby byl několikrát
o tom, že Krušné hory jsou na dobré přestavován. Z původní stavby se
cestě do Unesco. Montánní kulturní zachovalo jádro, ostění několika
krajina – Montanregion Krušnohoří / oken a portálu, unikátní dýmník
Erzgebirge má pro úspěšný zápis a velmi rozsáhlé sklepení. Umělecna seznam Světového dědictví velký ky nejhodnotnější je hranolovitý
potenciál. Mezi kulturní památky za- arkýř s náběhem vyztuženým žebry
řazené do žádosti je mimo jiné začle- a ostěním oken. V jejím středu je vyteněna i jáchymovská mincovna, která sán letopočet 1536, hornické emblémá ambice stát se národní kulturní my po stranách jsou novodobé. Objekt
památkou. Královská mincovna v Já- sloužil až do počátku 17. století jako
chymově je bezesporu co do významu Královská mincovna. Průčelí v dnešní
pilířem celého projektu Montanregion podobě a úprava portálu je barokní.
na české straně Krušnohoří.
Od 19. století v budově sídlila Báňská
a hutní správa města Jáchymova. MuBudovu mincovny najdete v Já- zeum zde sídlí od roku 1964, na přechymově vedle radnice na náměstí. lomu 80. a 90. let proběhla rozsáhlá
Je postavená s okázalostí úměrnou rekonstrukce celého objektu, jejímž
jejímu významu. Jednopatrový re- výsledkem je současná podoba. Je panesanční dům s věžovitým arkýřem, mátkou I. kategorie.
mázhausem a pravoúhlým dvorem
byl a je dominantou významného hor17. března se bude v jáchymovské
ního města. Pochází z let 1534–36, mincovně křtít vydání repliky šli-

kovského tolaru raženého v letech
1526–28. Připomeneme si slávu tohoto významného horního města. Půjde
o první minci z připravované sady šesti replik historických platidel. Každá
z nich bude vytvořena výhradně podle originálního historického platidla
a bude z jedné trojské unce ryzího
stříbra. Každá z mincí bude reprezentovat jednu mincovnu v české zemi
– Královskou mincovnu Jáchymov,
Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Pražskou
mincovnu, Opavskou mincovnu, Olomouckou mincovnu a Biskupskou
mincovnu v Kroměříži. Česká mincovna, a.s., se vydáním této kolekce hlásí
k odkazu, který jí zde zanechali staří
mincmistři. Dnes představuje jedinou
tuzemskou mincovnu oprávněnou razit oběžné a pamětní mince emitované
ČNB. Tato série vybraných replik mincí bude mít vysokou uměleckou a sběratelskou hodnotu. V průběhu roku

Petr Vorel: Politické okolnosti
vzniku jáchymovských tolarů
Koncem druhé dekády 16. století
neměli Šlikové zájem na tom, aby se
z nově vytěženého stříbra razili mince.
Proč česká stavovská obce usilovala
o zamezení nelegálního vývozu českého stříbra a jaké byly obchodní zájmy
vývozců středoevropského stříbra
na světový trh? To bude téma přednášky renomovaného odborníka v oboru
numismatiky prof. Petra Vorla.
Michal Urban: Hodnota jáchymovského tolaru v 16. století a dnes
Vývoj jáchymovské produkce stříbra
v 16. století, historický vývoj cen stříbra, porovnání kupní síly stříbra a tolaru v 16. století a dnes, to bude téma
druhé přednášky.
Následně bude pro zájemce připravena prohlídka muzejní expozice
v Královské mincovně s komentovaným slovem a volná diskuze. VSTUP
VOLNÝ, začátek v 15 hodin. Přijměte
pozvání na tuto jedinečnou akci. Více
naleznete na www.kvmuz.cz.
Lenka Zubačová
Muzeum Karlovy Vary

Rozpis velikonočního programu – farnost Ostrov
Zelený čtvrtek
5. 4. 2012 – Ostrov      18:00 hod. - Poslední večeře Páně
		  do 22:00 hod. - Adorace v Getsemany
Jáchymov 	  16:00 hod. - Poslední večeře Páně
		  do 17:30 hod. - Adorace v Getsemany
Velký pátek
6. 4. 2012 – Ostrov     16:15 hod. - Křížová cesta
		 17:00 hod. - Obřady umučení Páně
		 do 22:00 hod. - Adorace u Božího hrobu
Jáchymov	 15:15 hod. - Křížová cesta
		 16:00 hod. - Obřady umučení Páně
		 do 18:00 hod. - Adorace u Božího hrobu
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Bílá sobota
7. 4. 2012 – Ostrov     9:00 hod. – Nářky + četba
		  12:00 – 18:00 hod. - Boží hrob + Svátost smíření
		  18:15 hod. - Svěcení velikonočních jídel
		  21:00 hod. - Velikonoční Vigilie
Jáchymov 17:00 hod. - Boží hrob + Svátost smíření
		  18:00 hod. - Velikonoční Vigilie
Boží hod velikonoční
8. 4. 2012 – Pernink 11:30 hod. - Slavnostní velikonoční Mše svatá
	 Abertamy 13:00 hod. - Slavnostní velikonoční Mše svatá
Velikonoční pondělí
9. 4. 2012 – Horní Blatná  11:00 hod. - Slavnostní Mše svatá
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Kulturní akce:
15.3.2012 - Expediční kamera 2012 (DK Ostrov, 17:00-21:00)
17.3.2012 - Hold historickým mincovnám (Muzeum Královská mincovna
Jáchymov, 15:00)
24.3.2012 - Hauenštejnské vítání jara (Hrad Hauenštejn, 11:00-17:00)
25.3.2012 - Jarní stezka vítání jara (Ekocentrum Ostrov, 10:00)
   1.4.2012 - Aprílová dílna pro rodiče s dětmi
(Galerie umění Karlovy Vary, 14:00-17:00)
   4.4.2012 - Veliko-Noční prohlídka (Hrad Hauenštejn, 19:00)
   8.4.2012 – Pojďte s námi na koledu (Lesná v Krušných horách, 13:00)
Výstavy:
20.2.-1.4.2012 - Terakotová armáda (Obchodní centrum Fontána, Karlovy Vary)
15.3.2012 - Skleněné krajiny (Becherova vila, Karlovy Vary, 16:30-18:30)
22.3.2012 - Perspektivy ve skle (Becherova vila, Karlovy Vary, 16:30 – 18:30)
28.3.2012 - Velikonoční dílna (Becherova vila, Karlovy Vary, 16:30-18:30)
   2.4.2012 - (Jako) ze skla (Becherova vila, Karlovy Vary, 16:30 – 18:30)
   4.4.2012 - Vernisáž výstavy Sklo-sklu-sklem/Glas-Gläser-Amgläsersten
(Becherova vila, 17:00)
Kina:
16.3.2012 - Perfect days – I ženy mají své dny (Kino Nejdek, 17:00, 19:30)
17.3.2012 - Ocelová pěst (Kino Horní Blatná, 18:00)
17.3.2012 - Útěk ze Sibiře (Kino Pernink, 18:00)
23.3.2012 - Viditelný svět (Kino Nejdek, 19:30)
24.3.2012 - Velká vánoční jízda (Kino Horní Blatná, 18:00)
24.3.2012 - Perfect days – I ženy mají své dny (Kino Pernink, 18:00)
30.3.2012 - Vyměřený čas (Kino Nejdek, 17:00, 19:30)
31.3.2012 - Útěk ze Sibiře (Kino Horní Blatná, 18:00)
Přednášky:
14.3.2012 - Beseda s cestovatelem Pavlem Rusevem
(Městská knihovna Karlovy Vary, 17:00)
16.3.2012 - Karlovarské lanovky, Vřídelní kolonáda
(Krajská knihovna Karlovy Vary, 17:00)
20.3.2012 - Degustace čajů a bylin (Knihovna Ostrov, 17:00)
21.3.2012 - Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví
(Muzeum Karlovy Vary, 17:00)
21.3.2012 - Mayský kalendář (Krajská knihovna Karlovy Vary, 17:15)
23.3.2012 - Napříč Afrikou (Stará radnice, Ostrov, 19:00)
29.3.2012 - Patagonie (Krajská knihovna Karlovy Vary, 16:30)
  2.4.2012 - Tomáš Sedláček – Ekonomie dobra a zla
(Muzeum Král. mincovna Jáchymov, 18:00)
14.4.2012 - Krušnohorská zákoutí
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 17:00)
18.4.2012 - Židé na Karlovarsku (Karlovarské muzeum, 17:00)
Divadla, koncerty:
14.3.2012 - Antonín Dvořák – Rusalka (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
14.3.2012 - Neruda (Divadlo Husovka, Karlovy Vary, 19:30)
15.3.2012 - Jaroslav Svěcený + Host
(Centrum vzdělávání Dvorana, Karlovy Vary, 19:00)
15.3.2012 - Koncert pěveckých sborů (Hrad Loket, 18:30)
16.3.2012 - Carlo Goldoni – Treperendy (Divadlo Husovka, Karlovy Vary, 19:30)
16.3.2012 - Abraxas, E!E – Koncert (Lidový dům, Stará Role, 20:00)
16.3.2012 - Koncert Znouzectnost + První hoře + Bebíčko
(Hrad Loket – Rytířský sál, 19:30)
16.3.2012 - Hejnic – Krajňák – Fečo Trio – Koncert
(Hotel Imperial – Imperial club, K.Vary, 20:30)
17.3.2012 - Regionbeat Ostrov 2012 (DK Ostrov, 14:00)
17.3.2012 - Peter Shaffer – Komedie potmě
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
13.3.2012 - Jana Koubková Quartet
(Divadlo Husovka, Karlovy Vary, 19:30)
20.3.2012 - Glenn Miller Story (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
20.3.2012 - Guarneri Trio Prague
(Sanatorium Lázně III. - Sál Antonína Dvořáka, K.Vary, 19:30)
20.3.2012 - Yamato (Thermal – Velký sál, Karlovy Vary, 20:00)
21.3.2012 - Karel Plíhal – Koncert (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
23.3.2012 - Reggae mejdánek (Hrad Loket, 19:30)
23.3.2012 - Peter Shaffer – Komedie potmě
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

23.3.2012 - Veronika Vítová Band
(Hotel Imperial – Imperial Club, Karlovy Vary, 20:30)
24.3.2012 - MIG 21 (Lidový dům, Stará Role, 20:00)
25.3.2012 - Marie Petrovská – O princi Vendelínovi
(Karlovarské městské divadlo, 15:00)
25.3.2012 - Koláčky pro Peggy (Stará radnice, Ostrov, 15:00)
26.3.2012 - Agatha Christie – A pak už tam nezbyl ani jeden aneb. Deset malých
černoušků (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
27.3.2012 - Blízké setkání s Jaroslavem Duškem
(Divadlo Husovka, Karlovy Vary, 19:30)
28.3.2012 - Halina Pawlowská – Banánová velryba aneb. One Woman Show
(Centrum vzdělávání Dvorana, Karlovy Vary, 19:00)
28.3.2012 - Koncert ke dni učitelů (Becherova vila – Karlovy Vary, 19:00)
28.3.2012 - Musica Florea – A. Vivaldi – Čtvero ročních dob
(Galerie umění Karlovy Vary, 19:30)
29.3.2012 - Fantasy of dance (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
29.3.2012 - Na tý louce zelený (DK Ostrov - T-Klub, 19:30)
30.3.2012 - Rosťa Fraš Quartet
(Hotel Imperial – Imperial club, Karlovy Vary, 20:30)
31.3.2012 - William Shakespeare – Mnoho povyku pro nic
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
  1.4.2012 - Don Quijote De La Mancha (Slovanský dům – sál, Rotava, 19:00)
  2.4.2012 - Rob Becker – Caveman (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
  7.4.2012 - Johann Strauss ml. - Netopýr (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
11.4.2012 - Hradišťan – Koncert (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
12.4.2012 - Wanastovi Vjecy – Letíme na Wenuši 2012 (KV aréna, 20:00)
12.4.2012 - Dorůžka – Vermelho – Novotný Trio
(Galerie umění Karlovy Vary, 19:30)
13.4.2012 - John Patrick – Pohleď a budeš udiven
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
14.4.2012 .- Peter Shaffer – Komedie potmě
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
16.4.2012 - Zdeněk Izer, Šárka Vaňková – Turné čtyř můstků
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
17.4.2012 - Besídka 2012 (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
18.4.2012 - Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)

„Pojďte s námi na koledu“
a oslavte Velikonoce na Lesné
Horský klub Lesná zve všechny návštěvníky a koledníky na

velikonoční neděli 8. 4. 2012
od 13:00 do 16:00 hodin
do Krušnohorského lidového domu a jeho okolí
na Lesné v Krušných horách

Vykoledujte si velikonoční nadílku s bohatým programem, folklorním
souborem Jirkovák a krušnohorskými tradicemi. Ozdobte si kraslici,
vajičko a perníčky, vyzkoušejte si pletení pomlázek, pečení
velikonočních beránků, ochutnejte čerstvé jidáše. Společně se
rozloučíme s paní zimou a přivítáme jaro.

Akce vznikla k příležitosti otevírání jarní a letní turistické
sezóny pro rok 2012 a byla podpořena Krajským úřadem
Ústeckého kraje
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1. 3. – 9. 3. Skiarena Fichtelberg, Oberwiesenthal

MASTERS WORLD CUP 2012

Soutěže MASTERS WORLD CUP 2012 se konaly 1. 3. – 9. 3. 2012 v Krušných horách, ve skiaréně Fichtelberg u Oberwiesenthalu v Německu.
Představujeme vám borce z našeho regionu – díky za reprezentaci v klasické a volné technice.

Petr Pánek, TJ Jiskra Nejdek

Michal Landiga, LK Abertamy

Martin Müller, LK Quilt Pernink

Eva Hejtmánková, LK Abertamy

Světové Sdružení Veteránů WMA
(World Masters Association) vzniklo v
únoru 1982 za účelem sjednocení těch
veteránů - běžců na lyžích na celém
světě, kteří ještě nechtějí ukončit závodní kariéru. WMA nabízí možnost
se každoročně zúčastnit vrcholných
závodů – MWC (Masters World Cup),
které jsou považovány za neoficiální
mistrovství světa veteránů v běhu na

lyžích. Účastnit se mohou muži i ženy
od 30 let ve věkových kategoriích po
pěti letech, a to jak vrcholoví sportovci, tak i ti bez ambicí na čelné umístění, kteří mají jen rádi tento druh sportu a atmosféru velkých mezinárodních
závodů. WMA je členem FIS. Členskými státy WMA jsou v současnosti
lyžařské velmoci Švédsko, Norsko,
Finsko, USA, Kanada, Rusko, Ně-

mecko, Itálie, Švýcarsko, Rakousko,
dále pak Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Holandsko, Slovensko, Francie,
Velká Británie, Japonsko, Španělsko
a další státy. Česká republika se stala
členskou zemí WMA v roce 1998 na
MWC v Lake Placid, kde byl přijat
Jiří Kafka st. jako národní ředitel. Od
tohoto roku se také ČR pravidelně
závodů MWC účastní v počtu kolem

20–30 závodníků. Někteří z nich si
domů přivezli i medaile, včetně těch
nejcennějších. V současnosti českou
skupinu tvoří zhruba 100 lyžařů,
od roku 2003 je skupina registrována jako Sdružení českých veteránů
v běhu na lyžích (SČV).
Petr Maglia
podle podkladů Evy Hejtmánkové

Hamerská trojkombinace se vydařila 25. a 26. 2. 2012 – Nové Hamry
V Nových Hamrech o víkendu 25.–
26. 2. 2012 místní milovníci lyžování
a dobré zábavy uspořádali Hamerskou
trojkombinaci. V sobotu se na start
závodu v běhu na lyžích klasicky „Tam
a zpátky kolem oveček“ postavilo celkem 90 závodníků od 4 do 70 let. Příjemné prostředí za Hotelem Seifert si
užili všichni, včetně těch, kteří využili
být normální a zajeli si trať tak dlouhou,
aby v cíli neblinkali. V roli tatínka přijel
i Lukáš Bauer a mezi fanděním si s námi

upekl prvního letošního buřtíka. Večerní
taneční zábava lyžníků v Hotelu Seifert
byla tradičně úspěšná. Nedělní sněžení nás neodradilo a do obřího slalomu
„Hamerské vločky“ nastoupilo 66 dětí
ve věku 4–10 let. Všichni měli radost
z pohybu a vítězové z nádherných originálních medailí. Další info: http://www.
lknovehamry.estranky.cz/.
text Alena Veselá, Nové Hamry
foto Karel Vozáb

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Karlův běh má za sebou již 41. ročník
na město). Druhého dne vyrazili královští šlapači směrem na Špičák a Pernink a Otec vlasti je následoval. Tolik
legenda zpracovaná amatérským historikem Jirkou „Čádou“ Čáslavským.

Zhodnocení letošního Karlova
běhu – nejstarší a nejmasovější lyžařské akce v Krušných horách, jejíž 41.
ročník se uskutečnil 11.–12. února –
proběhlo, včetně výsledků a fotografií
vítězů, konkurenčním tiskem a byly to
informace jistě dostatečné.

Po zjištění všech těchto okolností
dospěli lyžaři Slovanu Karlovy Vary
k závěru, že je nutno uctít tuto královskou anabázi, a tak v roce 1970
vzniká KARLŮV BĚH na popud
právě Jirky Čáslavského s podporou
nestora běžeckého lyžování na Karlovarsku a předsedy lyžařského oddílu
Slovan Karlovy Vary Jana Pravečka.
Logem závodu se stal sněhulák na lyzávod celého víkendu je nedělní běh drží právě letošní rok s celkem osmi
na dlouhé trati klasicky. Stopy byly sty závodníky.
v prvních ročnících závodu prošlapávány, později měli organizátoři ze
Strach nemusíme mít ani z budoucSlovanu Karlovy Vary k dispozici je- nosti. Současnému dokonale sehraden z prvních sněžných skútrů v Če- nému týmu pořadatelů ze Slovanu
chách. Dnes jsou tratě upravovány Karlovy Vary se s podporou dalších
speciální strojovou technikou. Stejně nadšenců, profesionálů a sponzorů pojak se měnily tratě závodu, měnily se dařilo beze zbytku naplnit odkaz „otců
a narůstaly i počty startujících. První zakladatelů“ Jana Pravečka st. a Jirročníky absolvovalo okolo 150 star- ky Čáslavského a závod pozvednout
tujících. Počty postupně narůstaly, do dnešní podoby. Připojujeme fotor. 1979 na 399 startujících, r. 1984 grafie z 12. 2. 2012 ze startu a cíle zána 1 183 a absolutního rekordu do- vodu a z občerstvovací stanice „U Lišásáhl Karlův běh v roce 1987 počtem ka“, které nepotřebují další komentář.
1 464 účastníků. Po roce 1989 se počet startujících snižoval, až se ustálil
Jitka Peřina, Boží Dar
na počtu cca 700 lyžařů. Rekord pak

My se s dovolením na „Karlův běh“
podíváme trochu jiným pohledem.
A začneme historií. Letos uplynulo
již 660 let od chvíle, kdy se Karel IV.,
Otec vlasti, mezi lyžaři familiárně
zvaný šusař, vydal na západ od Prahy,
kde měl položit základní kámen k jakémusi termálnímu koupališti. Tehdy
leželo na území Koruny české převeliké množství ještě bílého sněhu. Proto
volil cestu přes Slaný a Chomutov
na Horu Sv. Šebestiána. Na vrcholcích Krušných hor narazil na překrásné stopy zdejších lyžníků a rozhodl se
sledovat jejich směr. Putoval přes Měděnec, vyhnul se Klínovci a sjel šusem
do Božího Daru. Toho večera se konala v místní kapli mše na počest krále
a do farní pokladny putovala tučná
částka grošů, určená k opravě kaple.
Podobnou částku potom utratil král
se svojí družinou ve všech 18 krčmách
tehdy ještě malé vesničky Božího
Daru (brzy po svém návratu do Prahy
vydal dekret, kterým povýšil Boží Dar

žích, s královskou korunkou. Toto
logo se objevovalo na všech cenách
pro účastníky, ať to byly porcelánové
medaile, vlaječky či sošky, které jsou
dnes raritou. Na startu prvního ročníku stálo cca 35 odvážlivců, kteří absolvovali prošlápnutou trasu 25 km
na Plešivec a zpět do Božího Daru.
Trasa žen se otáčela v průseku nad
Barborou a měřila 15 km. Trať závodu se postupně vyvíjela. Od 4. ročníku byla trať prodloužena na 30 km
až na Pernink a zpět na Boží Dar.
Tato trasa se pak různě upravovala
podle aktuálních sněhových podmínek a podle toho, jak úseky tratě
rozjezdili lesáci. Start a cíl závodu
býval na pláni před Božím Darem.
Po roce 1989 se kvůli větší atraktivitě závodu začalo jezdit na okruzích
s divácky vděčným průjezdem obcí.
Od 28. ročníku (1999) se závod koná
ve dvou dnech – sobota a neděle. První den se jezdí závody volnou technikou a druhý den klasicky. Hlavní

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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10. 3. 2012, Abertamy – 5. ročník štafety na historických lyžích

Tým lyžníků LUFTU slavně dojel

V dobovém oblečení a s historickou lyžařskou výbavou startovalo 20 smíšených Ve štafetovém závodu jsme z dvaceti zkušených družstev obsadili krásné čtvrté místo.
družstev měst, obcí a spolků, včetně klubu lyžařů z německého Schwarzenbergu. Pořadatelé z Abertam letos napočítali 104 let Spolku zimních sportů, na jehož tradici navazují. Radostnou atmosféru závodu podpořil obrovský počet
závodníků a diváků, sehraný tým pořadatelů a skvělé občerstvení.

Postoupili jsme tedy do klání při přetahování lana a našli jsme sílu k účasti
i v této disciplíně.
Start štafetového závodu družstev proběhl obdivuhodně hladce. Defekty na historické výstroji a lyžařském vybavení jeho průběh zajímavě zdramatizovaly, ale
do cíle se dostali ve zdraví všichni, někteří i po svých, bez lyží.
Fanoušci bouřlivě povzbuzovali své závodníky. My našeho čtenáře můžeme
s hrdostí informovat, že slavně dojelo také družstvo se startovním číslem 2
– tým lyžníků Krušnohorský LUFT / Herzgebirge – tvořený našimi kamarády
zejména z Horní Blatné.

Tradice lyžníků Spolku zimních sportů byla úspěšně naplněna – vzhůru
do příštího ročníku!
Jiří Kupilík
foto Petr Maglia
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Boží Dar 2.–4. 3. 2012

Český pohár na Jahodové louce
Po mnoha letech se ve dnech 2. až
4. března v areálu Slovanu Karlovy
Vary na Jahodové louce uskutečnil republikový závod klasického lyžování
v kategorii dospělých, Český pohár.
Až na výjimky se zúčastnila celá naše
běžecká elita, včetně reprezentantů.
Mezi diváky byl i Lukáš Bauer s osádrovanou nohou (únavová zlomenina
patní kosti). Počasí tentokrát ukázalo
svoji přívětivější tvář. Slunce a teploty kolem bodu mrazu zlobily pouze
servismany. Sprinty, závody volnou
i klasickou technikou se odehrály plně
v režii reprezentantů. Aleš Razým, Dušan Kožíšek, Ondřej Horyna a Iva Janečková ovládli stupně vítězů ve všech
výše uvedených disciplínách. Z domácích amatérů se do první desítky dostali
pouze Eva Skalníková, Václav Kupilík
a junior Jakub Rádl, všichni členové
oddílu Slovan Karlovy Vary. Na závěr
použiji trochu humoru konferenciéra
závodů Vojty Veselého. „Teď nás čeká
už jen Světový pohár.“ A za pořadatele
si dovolím s trochou nadsázky říci jen
jediné – budeme připraveni.
Jiří Kupilík
foto Kateřina Machová

17. 3. 2012 Boží Dar – Neklid

KIWI CUP 2012 – 21. ročník
Telemark team a Kiwibolls ski
team pořádají v sobotu 17. 3.2012
na Neklidu u Božího Daru již 21.
ročník domácího skokem zpestřeného závodu v paralelním slalomu v kategoriích Telemark dobový
a Telemark novodobý. Startovné činí
50 Kč, prezentace je od 10 hodin
a start ve 12 hodin. Zhodnocení závodu proběhne večer
v Rumburaku. Z historie závo-

KIWI CUP 2006

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

du organizátoři prozrazují: „Za- kůže, vlna, styl. Telemark novodobý
čalo to telemarkem. Telemark, neboli moderní - plast, hrany, G-tex,
tento švih svojí elegancí, jistotou rychlost. Ozvučený sněhový bar
a požitkem při správně provedeném s občerstvením. Závod pro všechny
obratu ve větší rychlosti v náleži- věkové kategorie. Telemark team
tém sněhu, kdy sníh zvířený náhlým Boží Dar zve všechny na tuto akci.“
vzpříčením lyží vystříkne jako bílá
fontána, zamlouvá se lyžařům nejPetr Maglia
více. Telemark, styl, který povznáší.
podle podkladů
Hlavní náplní Kiwi cupu je telemark
Katky Fadljevičové
dobový neboli historický - dřevo,
a Oťase Šimánka

KIWI CUP 2008

KIWI CUP 2011
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18. 2. 2012 se v Oldříši konal druhý ročník

Biatlon – proč ne?

Osada Oldříš je část obce Merklín.
Je obklopena pastvinami a ještě před
nedávnem byla výhradně chatařskou
oblastí. Dnes v tomto malebném kou-

tě Krušných hor žije trvale 37 obyvatel. Ti si váží svého domova a vytvořili
Občanské sdružení OLDŘÍŠ NEJEN
SOBĚ, které uspořádalo již druhý ročník lyžařského běžeckého závodu kombinovaného se střelbou ze vzduchovky.
Na start tratě okolo Oldříše se postavilo 18 závodníků z kategorií muži, ženy,
dívky a chlapci. Bylo to fajn.
Ivana Matuštíková,
Merklín

4. 3. 2012 – Salen, Švédsko

Vasaloppet 2012 – Vasův běh opět s krušnohorskou stopou
Nejslavnější běžecký závod na světě, Vasův běh, se běžel v neděli 4.
března 2012 již po 88. Na jeho start
se ve švédském Salenu postavil i Petr
Novák z Božího Daru. Nebyl ani první, ani poslední Krušnohorec, který
do Švédska na nejslavnější závod přijel. Již v roce 1973 zorganizoval Slávek
Mašata první misi Čechoslováků na
50. ročník Vasova běhu. Mezi účastníky byl i Jirka Čáslavský („Čáda“) a já.
Startovalo tehdy nevídané množství
8 700 závodníků. Byl to poslední ročník, který se jel na dřevěných lyžích.
Vítěz závodu Fin Pauli Sittonen zvládl
90 km trať za 4 hod. 42 minut a 11 sec.
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Já jsem se přiřítil do cíle na 79. místě
v čase 5:22:17. V následujících letech
vyráželi do Skandinávie další Krušnohorci (Franta Drahorád, Honza Tichý, Ruda Holý, Franta Štefan, Jakub
Verner a další), kteří se vraceli, jako já
a Petr, se stejně krásnými a nezapomenutelnými zážitky.
Zatím posledním čerstvým absolventem slavného závodu z našich
kopečků je od neděle můj syn Petr
Novák. Posunul rekord Krušnohorců
hluboko pod 4 hodiny na čas 3:51:30.
Tento čas stačil na 49. místo. Než však
nastal blažený okamžik, kdy závodník

projíždí vítězoslavně cílem, bez ohledu na pořadí, prožili jsme spolu s Petrem dokonalý den ,,blbec“.
Celý týden před závodem jsme bydleli v soukromém domku v Moře (cíl
závodu). Sněhu bylo málo (10–30 cm)
a na začátek března i velké teplo (přes
den +5 až +12 stupňů). Každodenním
táním a mrznutím se ze sněhu stával led, který v noci rolby rozemlely
na drť. Mazali jsme modrý (gumu)
a fialový klistr, lyžování bylo rychlé,
prostě nádherné. V noci před závodem na trať vyrazil velký počet strojů
na úpravu stop, které rozdrtily sníh
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na tak malé krystalky, že se dalo jet
na tuhé vosky. Tuto skutečnost jsme
zjistili pozdě, až během závodu.
4. 3. 2012, den ,,blbec“. Vstáváme časně ráno, Petr snídá. Venku je
minus 7 stupňů. Nakládáme troje
namazané a jedny připravené, ale
nenamazané lyže s tím, že je budeme
cestou testovat. Při ranním startování
auta se rozbíjí spojka. Je neděle 4 hod.
ráno a auto se v tuto dobu nedá nikde
opravit, ani půjčit a hlavně není čas!
Přískoky se dokodrcáme až ke startu, na parkoviště pro elitní kategorii.
Na testování lyží během cesty nebylo
ani pomyšlení. Do startu zbývá 1 hodina. Manželka vybíhá k nedalekému
parkovišti, odkud mají vyjíždět pořadatelské mikrobusy s občerstvovači.
První dvě občerstvovací stanice jsou
totiž v prostoru, kam je vstup zakázán.
Přijeli jsme pozdě, mikrobusy už odjely. Petr vybírá v 18stupňovém mrazu
závodní lyže. Z testování přibíhá 25
min. před startem. Tekuté vosky se
mrazem a ledovou stopou sloupaly,
lyže se musí namazat znovu. Vbíhám
do pořadatelského stanu, lyže namažu
tak, jak to čas dovolí, a vysílám Petra na start. Upozorňuji ho, že velice
pravděpodobně deset námi předem
připravených speciálních občerstvovaček asi nebude, protože tam naším
autem nedojedeme. To se také později
plní. Ze závodu nevidíme nic. Cesta
zpět do Mory nám trvá s delšími pře-

stávkami 7 hodin. Během zpáteční
cesty se ještě pokoušíme Petrovi zajistit alespoň nějakou občerstvovačku. Manželka sedá s občerstvením
do stopnutého auta a řítí se za špičkou
závodu. Během stíhačky dostává řidička, která veze manželku, zprávu, že
její muž se při závodě zranil. Stíhačka
končí. Rezignujeme. Kolem dvanácté hodiny se dozvídáme telefonem
z Čech, že Petr je v cíli. První dobrá
zpráva dne. Od tohoto okamžiku se
vše vrací do poklidných kolejí. Večer
se od Petra dozvídám, že mu špička odmítnuty. Vasův běh však rozšířil
odjela ve chvíli, kdy musel zajet na ofi- svůj závodní program na celý předeciální občerstvovačku, ale nejlepší me- šlý týden. Letos startovalo ve všech
zitím pokračovali bez zastávky. V pon- závodech, včetně závodu dětí, 72 000
dělí nám opravili auto a ve středu ráno závodníků.
jsme byli opět mezi Krušnohorci.
3) 50. ročník sponzoroval v podstatě
jediný významný sponzor, borůvková
A jak se lišil letošní 88. ročník od mé polévka „blabar“. Nyní jsou sponzorů
Vasalopeťácké premiéry v roce 1973? stovky, závod je v přímém televizním
1) Nejlepší současní závodníci jsou přenosu přenášen do mnoha zemí
profesionálové, o které se během pří- světa, včetně České republiky.
pravy a závodu starají celé realizační
4) Materiální vybavení, úprava tratě
týmy. Výjimkou, potvrzující pravidlo, a trénovanost nejlepších závodníků
je Stanislav Řezáč. Např. Daniel Ty- umožnila v letošním roce dosáhnout
nell (2násobný vítěz Vasova běhu, le- rekordního času 3:38:41. Tento rekordtos 2.) jezdí na závody série SKI clas- ní čas byl odměněn autem od jednoho
sic s vlastním kamiónem s nápisem ze sponzorů závodu, od firmy VW.
Tynell team. V kamiónu najdete auto,
5) Nejlepší závodníci se dělí na dvě
servisní buňku, rehabilitační koutek, skupiny. První skupina svoje lyže pouložnici, sociální zařízení a další po- ze parafinuje, práškuje a celou trať jede
třebné zázemí.
pouze soupažným stylem. Často tento
2) V hlavním závodě startoval dvoj- způsob jízdy jezdí na lyžích určených
násobný počet závodníků – 16 800. k bruslení. Druhá skupina si svoje lyže
Další přihlášky byly pořadatelem maže klasickými vosky na stoupání,

přestože jede minimálně ¾ závodu rovněž soupaž. Při letošním závodě měl
1. a 4. závodník namazáno na klasiku,
2. a 3. závodník jeli naopak na lyžích,
které byly pouze napráškované.
6) Od roku 2009 se začal po trati
zimního Vasáku jezdit v létě i závod
na horských kolech. Letos byl limit
9 000 závodníků vyprodán za 3 dny.
Našlo by se určitě ještě mnoho rozdílů, ale pro mne je spíše důležité jiné
srovnání. Vasův běh v dnešní době
není jen sportovní, ale i prestižní a významnou společenskou událostí. Je
to nadále závod, který má překrásnou
a neopakovatelnou atmosféru v úžasné
švédské přírodě. Věřím, že počet Krušnohorců, kteří v budoucnu tento lyžařský svátek navštíví, výrazně stoupne.
Jsem přesvědčen, že toho nebudou litovat, protože ,,Vasák“ je jenom jeden.
Honza Novák

17. 3.2012 - KIWI CUP 2012 – 21. ročník – Boží Dar – Neklid, 10:00h.
24. 3.2012 - Kros Královské Poříčí (Královská pětimíle), 11:00h.
24.–25. 3.2012 - Karlíkův běh, Jahodovka – všechny kategorie
31. 3.2012 - Hervis půlmaratón Praha, 12:00h.
   8. 4.2012 - Velikonoční běh (kros) Františkovy Lázně, 10:00h.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Černé pondělí nad Krušnohořím
Muzeum letecké bitvy na Kovářské

Pojedeme–li od Božího Daru směrem
na obec Háj, dále pak na České Hamry, a tam u kostela odbočíme vpravo,
dorazíme asi po třech kilometrech do
horské obce Kovářská. První zmínky
o ní pocházejí již ze středověku. Jako
většina horských městeček byla i Kovářská v té době centrem těžby a zpracování kovů. Více se do historie zapsala
v době třicetileté války, v roce 1641, kdy
se nedaleko odehrály těžké boje mezi
švédskými a rakouskými vojsky. Dnes
nám tuto událost připomíná pomník
postavený v místě bitvy počátkem 20.
století. My se ale podíváme na události mnohem mladší, na bitvu, která zde
má také svůj pomník a na rozdíl od předešlé i své pamětníky. Před 68 lety dne
11. 9. 1944 se nad Krušnými horami na
pomezí česko–německých hranic střetly letouny britské, americké a německé
armády. Došlo zde k bitvě, při které
bylo sestřeleno více než padesát strojů
a o život přišlo téměř osmdesát letců.
Boje to byly velmi prudké, a tak většina
sestřelených letadel dopadla na velice
malou plochu českého a německého
Krušnohoří. Jen v okolí Kovářské havarovalo nejméně 9 strojů. Tento, podle

pamětníků slunečný den se zapsal do bitvy slavnostně otevřeno muzeum příklad části sestřelených letadel,
historie jako „černé pondělí nad Kruš- věnované těmto událostem. Otevře- historické fotografie, dokumenty
nohořím“.
ní předcházelo 12 let dokumentace a uniformy. Expozice je velmi poua historického výzkumu letecko-his- tavá, protože se členové letecko–
13. září 1997 bylo v Kovářské ame- torické skupiny z Kovářské a jiných historické skupiny setkali s mnoha
rickými a německými veterány této nadšenců. Mezi exponáty jsou na- pamětníky, přímými účastníky bitvy
nebo jejich rodinnými příslušníky
a podařilo se jim v několika případech zdokumentovat osudy nejen
letounů, ale i jejich posádek. A tak
účastníci bitvy dostávají svá jména
a tváře. Osud těch, kteří přežili,
i těch, jejichž život zde vyhasl, nám
přibližuje mnoho osobních věcí a příběhů, někdy velmi emotivních. Muzeum je otevřeno vždy o víkendech
mezi 14. a 18. hodinou, pro skupiny
a po domluvě je možné je navštívit
i mimo otevírací dobu. Vstupné pro
děti a dospělé je 35 korun, studenti
a důchodci zaplatí korun 25.
Již 18 let pořádá letecko–historická
skupina k výročí bitvy mezinárodní
letecké setkání, v jehož rámci byl odhalen pomník sestřeleným letcům, došlo
k setkání přímých protivníků z bitvy
a jsou pořádány exkurze k místům dopadů letadel. Ale o tom více v muzeu,
jehož návštěva opravdu stojí za to.

Lenka Löfflerová, Abertamy
foto Ulrich Möckel, Erzgebirge
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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19. březen – Josef

Pranostika od babičky Evy z Horní Blatné

Krušnohorská pranostika:
Josef šturm (s Josefem přichází vichřice s vánicí).

Pranostika pro ostatní regiony:
Svatý Josef ledy seká, a když je nemá, tak je dělá
(mrzne-li před Josefem, přijde oteplení, ale když už před Josefem bylo teplo, dojde k ochlazení).

Zaručené počasí: Od pana Kovaříka
tické dny – to jsou dny, kdy nejvyšší denní
teplota nevystoupí nad –10 °C. Od roku
1976 do roku 1999 byly každou zimu
1–4 arktické dny. V letech 1999–2009
nebyl zaznamenán ani jeden arktický
den, až 1. 12. 2010. Letošní únor měl
2 takovéto dny a jeden unikl jen o desetinu stupně, když byla zaznamenána
teplota –9,9 °C. Ledy byly tak silné,
že z pěti potoků v obci Šindelová dva
vymrzly do dna na celý týden. Pod
sněhem se však stále udržovala nezamrzlá zem. Zato zamrzlo mnoho aut
i vodovodních rozvodů v domech.
Toto období bylo nejchladnější od roku
1961. Maximální výška sněhu byla
naměřena okolo 17. 2. 2012, kdy
na stanici Šindelová bylo 71 cm sněhu,
v nadmořské výšce 800 m 110 cm sněPoté udeřil mráz a byl opět nezvyklý. hu a v 980 m n. m. 171 cm (na úbočí
Zapisuji počasí od roku 1976 a vím, že Čertovy hory). Navíc se během ledna
za zimu se vyskytnou 1 až 2 dny, kdy tep- a února vyskytovalo i mnoho větrných
lota klesne k minus 30 °C. Tentokrát to dnů, o 40 % více, než bývá obvyklé.
byly 4 dny za sebou: pátek 4. 2. až pondělí A proto na mnohých místech vítr navál
6. 2., v posledně zmiňovaném dni přitom 2–3 m závěje sněhu, ve výše položených
bylo nejchladněji – minus 31,9 °C. Nad oblastech Krušnohoří i více.
sněhovou pokrývkou se teploty pohybovaly od –34 °C až do –37 °C. Dny se silNa začátku března to vypadalo, že nás
ným mrazem zaznamenáváme jako ark- zima opustí, ale ve výše položených zimLetošní zima měla opravdu své
zvláštnosti a jako každá zima byla jiná.
Na jejím počátku, od listopadu do
20. ledna, se udržovala stálá sněhová
pokrývka jen v nadmořské výšce nad
600 m. Srážkově byl prosinec velmi
bohatý, v Krušných horách o 29–38 %
více, než bývá obvyklé. I leden byl
o 20 % srážkově bohatší, v nadmořské
výšce nad 850 m dosahovala výška sněhové pokrývky okolo 90–110 cm. Sníh
byl neobvykle bohatý na obsah vody. Takzvaná vodní hodnota byla oproti jiným
letům o 20–35 % vyšší. Například ve stanici Šindelová se nacházelo při výšce sněhové pokrývky 60 cm 145 litrů vody na
1 m2 této sněhové pokrývky. Běžně to
bývá 105–118 litrů na 1m2.

ních střediscích vydrží nejméně do poloviny března. Přesto jaro i letos do Krušnohoří přijde. Sleduji takového posla jara,
špačka. Přilétá do lokality 600 m n. m.
v naší obci vždy mezi 5. únorem a někdy
až 15. březnem. Znamená to, že v jižních
částech Evropy je již dostatečně teplo
na přesun výš, k nám. Tudíž je naděje, že
se právě prohřátější vzduch z jihu občas
ukáže i u nás. Přílet špačka ale opravdu
neznamená definitivní příchod jara. Pro
naši oblast je po staletí nejdůležitější, tzv.
„Pepisturm“ nebo „Josefsturm“, Josefovo počasí. Jedná se o nejznámější, 400 let
starou krušnohorskou pranostiku, nejdříve zmiňovanou mezi Božím Darem
a Kraslicemi. Naši předkové v Krušnohoří vypozorovali, že právě na Josefa,
19. března, se takzvaně „láme“ počasí.
Lidé, závislí na nashromážděném otopu
(dřevu) a píci pro dobytek, tak již vyhlíželi, kdy zima ustoupí. S tím souvisí právě
toto datum. Pokud byla zima tuhá, bez
roztávání sněhu, končí okolo 19. 3., kdy
Josef otevírá bránu jaru. Pokud naopak
byla zima ucouraná bez sněhu nebo sníh
často roztával, bude od 19. 3. ještě 30
dnů chladno s plískanicemi. Pranostika
„Pepisturm“ nebo „Josefsturm“ byla

v Krušnohoří známější než pranostika o Medardu. Dnes vychází mnoho knih o pranostikách. Dodal bych
však důležitou poznámku: je třeba
říci, kde daná pranostika vznikla
a pro kterou oblast platí. Např.: Na sv.
Řehoře (12. 3.) hloupý sedlák, který
neoře. Pranostika je výstižná pro Polabí, ale pro sedláka z Přebuzi či Horní
Blatné neplatí, nemůže orat, většinou
je tu všude ještě sníh. Pranostiky bych
nezavrhoval ani v době družic a elektronických meteorologických stanic.
Byly to vlastně jakési první předpovědi počasí s využitím lidové tvořivosti
a folklóru, básní apod.. Musíme si také
uvědomit, že nelze lpět na tom jediném
zmíněném datu. Například Josef 19. 3. je
jakýmsi pomyslným průměrem od 18. do
20. března. Naši předkové byli na počasí
podstatněji závislejší nežli my v dnešní
době. Většina lidí tehdy pracovala na polích a v lesích, počasí ovlivňovalo práci
i v tehdejších dolech a hutích. A tak vznikalo také velké množství pranostik, které
zobecňovaly dlouholeté zkušenosti lidí se
sledováním počasí.
Rudolf Kovařík

Pohádky z jedné a druhé kapsy
Pohádka z říše lesních samot – O kohoutkovi a slepičce
V lese „Obora“ žil kohoutek se slepičkou. Kohoutek kácel, slepička
sázela. Ještě jako kuřátka zažili oba
diktaturu Božilesa a o mnoho let později i pád celé slepičárny pod vedením
unaveného Housera. Slepička tehdy
radostně kdákala a kohoutek cinkal
ostruhami. Doba se změnila. Z kohoutka se stal kapitalista, podnikatel
v lesnictví. Zpočátku se jim vedlo dob-

ře, všude bylo zrníček dost a dost. Brzy z práce domů a vystrašená slepička
ale začali kolem lesů kroužit jiní, dale- ho začala hledat. Přiběhla do lesa, a co
ko větší ptáci, než byl kohoutek, a do- nevidí. Kohoutek v oboře, nožky má
konce sem zalétali i dravci ze svých nahoře, přes něj strom jako hrom, bojí
hnízdišť na cizokrajných ostrovech. se, bojí, že umře. „Vydrž kohoutku,
Zrníček začalo rychle ubývat a odchod přivolám pomoc,“ vykřikne slepička
do starobního kurníku se kohoutkovi a rozběhne se na příslušnou pracovní
stále vzdaloval. Z kohoutka podni- agenturu. Pracovníci agentury slepičkatele se stal agenturní pracovník. ku vyslechli. „Samozřejmě kohoutJednou se kohoutek dlouho nevracel kovi pomůžeme, slepičko, ale musíš
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zaběhnout na Lesní společnost Obora
s.r.o., která práce v lese provádí, aby
nás požádala o dalšího pracovníka,
a my ho pošleme kohoutka zachránit“.
I běží slepička na Lesní společnost
Obora s.r.o. a volá: „Pomozte, pomozte, kohoutek v oboře, nožky má
nahoře, přes něj strom jako hrom,
bojím se, bojím, že umře.“ Personální
náměstek společnosti, pan Tetřívek,
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povídá slepičce: „Rád ti pomohu, ale Rozvážně pokýval hlavou. „Slepičko,
potřebujeme od firmy Lesy Obora to nebude žádný problém. Od zakázky
a.s., pro kterou pracujeme, zvýšit ob- „Les Obora“ odstoupíme, ale musíš
jem prováděných prací.“ I vypravila se zalobbovat v náš prospěch u dalších
slepička na Lesy Obora a.s., kde prá- akcí, které u státního podniku Zelené
vě zasedala správní rada společnos- háje máme. Víš, doba je zlá a já jsem
ti. Slepička přednesla své přání. „Je jen starej obyčejnej hajnej.“ „Kohounaší povinností starému kohoutkovi tek v oboře, nožky má nahoře, přes
pomoci,“ prohlásil majoritní vlastník něj strom jako hrom, bojím se bojím,
a.s. pan Tetřev. „Ale slepičko, my jsme že umře. Podpořte další akce firmy
pouze subdodavatelé. Za sedmero lesy Vlezdoles s.r.o., ta postoupí zakáza sedmero horami sídlí firma Vlezdo- ku Lesům Obora a.s., ta udělá svým
les s.r.o., zaleť tam a popros, ať nám subdodavatelem prací Lesní společpostoupí zakázku „Les Obora“, my nost Obora s.r.o., ta požádá pracovní
uděláme subdodavatelem firmu Lesní agenturu o dalšího pracovníka do lesa
společnost Obora s.r.o., a ta požádá a ten pomůže zachránit mému kopracovní agenturu o dalšího pracovní- houtkovi život,“ vychrlila ze sebe
ka, který tvému kohoutkovi pomůže.“ slepička, až jí rozbolel zobáček. První
A tak letěla slepička přes sedmero lesů náměstek hlavního manažera maa sedmero hor. V sídle Vlezdoles s.r.o. nažerské skupiny „Práce v lese“ pan
přijal slepičku sám majitel pan Sup. Pštros významně svraštil obočí. „Ne-

boj se, slepičko, celý ten propletenec
spolu zdárně rozpleteme,“ prohlásil
sebevědomě a zavzpomínal přitom
na své poslední úspěšné manažerské
působení u státního podniku Zaplétání a rozplétání vánoček. „Ko, ko,“
zakdákala slepička radostí a snesla
zlaté vajíčko.
A jak to nakonec dopadlo?
Kohoutek prozatím dál leží v oboře,
nožky má nahoře, přes něj strom jako
hrom, bojí se, bojí, že umře, a čeká, až
celý proces proběhne certifikovaným
řetězcem plně certifikovaných firem
až do certifikovaného lesa Obora.
Slepička zatím zůstává na Zelených
hájích a dál snáší zlatá vajíčka. Ne
nadarmo se od té doby říká, že Zelené háje, státní podnik je slepice, která
nese zlatá vejce.

A přátelé, tento příběh není pravdivý, vyprávěl mi ho totiž sám Karel
Jaromír Sojka, penzionovaný hajný,
liška podšitá.
Krátká zpráva – smečka Vlků
v Krušných horách
Po více než dvou stech letech byla
v minulém týdnu pozorována smečka
Vlků v oblasti západního Krušnohoří.
Tři jedinci se pohybovali po zasněžených pláních mezi osadami Hřebečná
a Ryžovna. Pro uklidnění všech turistů – informátor, který smečku pozoroval, nám prozradil, že bezprostřední
nebezpečí nehrozí. Vrčela a zuby cenila pouze paní Vlková, doprovázející
z občerstvení „na maringotce“ notně
nažraného chotě se synem.
Rubriku připravil Jiří Kupilík

Vážení čtenáři,
Na závěr bychom rádi vaši pozornost, rozptýlenou „Zaručeným počasím“ a rubrikou „Vážně nevážně“, soustředili k tématu, které Petr Rojík otevírá svým apelem ke stmelování starších i nových horalů v zájmu budoucnosti Krušných hor. Uvědomujeme si, že autorova vize budoucnosti je kontroverzní, navíc se dotýká
nejen našeho záměru s měsíčníkem, ale také aktivity sdružení Antikomplex, přeshraničního projektu Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří a obecně záměrů
„dravých podnikavců“. Vyzýváme k reakci všechny, kdo se cítí textem Petra Rojíka dotčeni či naopak potěšeni, aby jeho podhled doplnili nebo svojí odlišnou
zkušeností přispěli k diskusi o vykořenění poválečných osídlenců, o „delete“ původní krušnohorské kultury, a o tom, co je pro náš region skutečným přínosem.

Krušnohorské střípky / Herzgebirge
stmelování a fragmentace

RNDr. Petr Rojík, PhD, se narodil
na Přebuzi ve smíšené česko-německé
rodině. Romantika přebuzské krajiny
mu učarovala natolik, že ho přivedla
k zájmu o přírodní vědy, zvláště geologii, kterou vystudoval a stala se jeho
povoláním. Přednáší také na VŠ v Praze. Pro veřejnost v Krušných horách
i pod nimi od Aše po Ostrov pořádá
koncerty, výlety, besedy ve školách,
výstavy, přednášky, televizní a rozhlasová natáčení, církevní poutě, semináře, umělecké workshopy pod širým
nebem, organizuje setkání rodáků
i partnerství obcí, podílí se na záchraně
kostelů a přírodních klenotů a na dobrovolných i grantových výzkumech.

Pohoří, které je naším domovem
a které si dal tento měsíčník do vínku,
má krásné jméno. Co vlastně Krušné
hory vyjadřují? Krušit, to znamená
něco drtit, rozmačkávat. Krušec je pak
hrouda nerostu, rudný kámen, odlomený kousek rudy. Zmíněná slova se
již v původních významech nepoužívají, ale dobře je známe v přeneseném
významu. Alois Jirásek psal o zkrušené mysli úpících Chodů. Po výměně
krušnohorského obyvatelstva noví
dosídlenci z československého vnitrozemí většinou ani netušili, do jaké
krajiny se vydávají hledat štěstí, a tak
přijali krušný život ve zdejším povětří. A kdyby snad, nedej Bože, někdo
hornickým kladívkem ťukal místo
do kamenů nám do hlavy, pak bychom
křivili tvář, křičeli a cítili se náramně
zkroušeně. Navzdory staročeskému
jménu se Krušné hory takto jmenují
jen pár desetiletí, teprve od 50. let 20.
století. A tak vlastně „komunistické“
jméno Krušné hory přežilo v rafinovaně staročeské podobě rok 1989 a naštěstí žádného hlupáka nenapadlo,
aby je přetřel na růžovo.
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Jméno Krušné hory, počítám-li dobře, je už dvanáctým v  řadě. Historickou
posloupnost zahájilo antické, ptolemaiovské Sudeti montes neznámého etymologického původu. Tak jako renesance vzkřísila myšlenkový svět antiky,
vzkřísil i Georgius Agricola 1530 antické jméno Sudety, které se pak dál používalo v zeměpisně a významově neustálené poloze. Pomineme-li nudnou
řadu středověkých jmen, dostaneme se
k bezprostřednímu předchůdci jména
Krušnohoří. Bylo jím Rudohoří, přeložené z německého Erzgebirge, které
nejenom Němci, ale i celý moderní anglofonní svět užívají dodnes. Vynořilo se
v polovině 16. století, kdy saský kurfiřt
Moritz von Sachsen vymezil na svých
državách správní okresy a mezi nimi
Okrsek rudných dolů (Kreis auf dem
Gebirge neboli Erzgebirgischer Kreis).
Okres neměl s horami v dnešním významu nic společného. Na pohoří jako
zeměpisnou jednotku se jména Erzgebirge a Rudohoří rozšířila až v 18.- 19.
století. Po vzniku Československa jsme
náhle měli dvě pohoří stejného jména
a dál to známe…

Jací jsou Krušnohoráci lidé? Do života obyvatel Krušnohoří, jejich práce, zábavy a povahy se během staletí
vryla jakási zvláštní, legendárními
historkami opředená hrdost, pozorovací talent, učenlivost, houževnatost,
vytrvalost někdy hraničící s tvrdohlavostí, a také svérázné písně a jadrný,
ironický humor. Věřím, že k tomu všemu vycepovala horaly nejen drsná příroda, ale i charakteristická „krušnohorská“ řemesla jako hornictví, tavení
kovů, sklářství, uhlířství, dřevařství,
paličkování, hudební nástrojařství
a muzikantské povolání. K některým
dovednostem byli Krušnohorci přinuceni nouzí, která několikrát přerostla
do hladomorů.
Povahový kolorit Krušnohoráků neunikl pozornosti literátů, kteří navštívili
naše hory nebo se setkali s jejich obyvateli, vlajícími po světě a hledajícími obživu.
Dokonce si troufám tvrdit, že Krušnohorci mají také nezaměnitelné postavy
a obličejové rysy. Když jsem se nechal
dovést do hospůdky krušnohorských
rodáků v Augsburgu, byl jsem dojat
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upřímnou radostí, činorodostí, pohostinností, úsměvy i objetím „mých“
rodáků i flairem, který z místa vyzařoval. Stejné fyziognomické rysy obličejů
na mě vykukují z obrazů a soch v krušnohorských kostelích. Pochopil jsem,
že předlohou malých Ježíšků i ukřižovaných Ježíšů, dívčích Madon i utrápených Marií na výjevech křížových cest
byly, jsou a budou místním umělcům
tváře konkrétních sousedů. Ne nadarmo vyhnání tří miliónů českých Němců
z pohraničí v letech 1945-1946 vzbudil
v uměleckých dílech krajanů, rozptýlených v mnoha paprscích do Německa
i celé Evropy, Kanady, USA, Mexika,
Brazílie, Paraguaye, Argentiny, Austrálie, Nového Zélandu nebo Filipín, asociaci s Ježíšem na Olivetské hoře nebo
s vyhnáním Židů do Egypta či Babylonu. Jistě ne náhodou o stejných věcech
zpívali také potomci černochů ulovených v Africe. (Vzpomeňme na spirituál
On the rivers of Babylon.)

ku“. Z pojmů Sudety nebo Krušnohoří ku, Kraslicku, Lubsku a Sokolovsku,
si činí obchodní značku, i když je také ve mně vyvolává hluboký respekt před
spravedlivé přiznat, že dokážou účinně ohromným množstvím konkrétní a neoslovit mladé lidi. Poloprázdné pláně zištné práce pro druhé. Paralely života
a svahy Krušných hor svádějí investory na prázdnější české a zalidněné saské
a pozemkové spekulanty k podnikatel- straně pohoří zase svědčí o vlivu gloským příležitostem, zasahujícím do pří- bálně propojeného světa. A tak jakoby
rodních a kulturních hodnot světového z ničeho nic natrefíme v Krušných hovýznamu. Nevím, opravdu netuším, rách na koncerty flamenca, avantgardní
zda i některé turistické, hoteliérské nebo workshopy umělců Národní galerie, víhornické aktivity (třeba Montanregion celetou tradici vinných degustací, mezinebo Egerie) pouze „v dobré víře“ neot- národní brigády studentů, závody psích
vírají cestu dravým podnikavcům. (Pro- spřežení nebo nové druhy zimních sporsím, nezazlívejte mi, vždyť jsem 22 let tů. To všechno má smysl a přitažlivost,
cepován televizními zprávami o české chodíme tam za přáteli, zážitky a jiným
realitě.) O to lahodnější souzvuk slyším viděním, ale jistě ne za „novými krušnopři setkáních partnerských obcí nebo ro- horskými tradicemi“.
dáků v krušnohorských obcích a cizině.
Mnozí rodáci a jejich potomci, dokonce
Krušnohorské mlhy jsou husté a naaž z Austrálie, sponzorují a opravují hlížet jimi do budoucna je obtížné.
chátrající památky, obětavě spravují Nevěřím v samospasitelnost investic
v Německu paralelní muzea k těm na- do turistického průmyslu, snad s výšim a po desítky let vydávají krušnohor- jimkou Božídarska a Klínovecka, které
ské časopisy.
jsou polohou předurčeny. Nevěřím ani
v daňovou návratnost bungalovových
Jen díky totálnímu vykořenění – „de„Zahnízdění“ nových generací „luf- vesnic, jejichž postavení prosazují
lete“ – krušnohorského folklóru mohly ťáků“, z nichž mnozí už dávno zapustili zbohatlíci a spekulanti s pozemky.
padnout na úrodnou půdu přihloup- kořeny a svá srdce a stali se pravověr- Zato bezpečně vím, že turisté a sporlé vtípky herce Josefa Náhlovského nými českými, slovenskými nebo třeba tovci menšinových směrů o to raději
o Krušnohorcích. (Já vím, nadsázka...) vietnamskými Krušnohoráky, přináší přijedou do našich obcí, jen udržíme-li
Jiné skupiny, například Antikomplex, sympatické oživení a zpestření tradic. atmosféru a jedinečnost našich hor.
zas díky znovunavázaným osobním To, co čtu v obecních zpravodajích, Nevyžadují extra silnice, golfová hřiště
kontaktům s krajinou a rodáky nám webovkách a časopisech obcí a ob- ani komfort, a přesto dokážou spolu
předkládají k víře, že „objevují Ameri- čanských sdružení u nás na Nejdec- s námi utvořit stmelenou komunitu,
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kterou ještě budeme potřebovat.
Co napsat na závěr? Fandím tvůrcům a distributorům nového časopisu, když hodlají stmelit lidi v Krušných
horách. V našem regionu se konají rok
co rok stovky veřejně propagovaných
akcí, které nás spojují. V jádru duše
však přiznávám, že skoro v každé obci
na české straně Krušnohoří žije vedle
sebe několik komunit, rozdělených
generacemi, jazykem, vírou, nynějším
bydlištěm a životním stylem, každá se
svými prožitky, svými pravdami, předsudky a nedbající sousedů.
V tom případě vás, přátelé (smím
vám tak říkat?), všechny beru za slovo
a snažně prosím, abychom se stmelili
v zájmu budoucnosti Krušných hor.
Nedopusťme, aby lobbistické skupiny
rozkrájely ucelenou krajinu s tichým
souhlasem občanů, samospráv a státní
správy pro své dílčí zájmy, řez za řezem,
plochu za plochou. Západním Krušným
horám dnes reálně hrozí postupná fragmentace dosud poměrně souvislé, přírodě blízké kulturní krajiny do dílčích zbylých ploch a plošek. Jen jako kompaktní
celek převážně rekreačního určení, pro
obyvatele i návštěvníky prodyšný, si
Krušnohoří udrží přitažlivost, ono vyzařování a snad i šťastnou budoucnost.
Dr. Petr Rojík, Rotava
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HORNÍ BLATNÁ

sáčky • přířezy • kelímky
papír • tašky • folie • tácky
602 130 841
606 893 445

www.obalyzeleny.cz
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ročník 1 / číslo 3 Březen 2012 / Strana 22

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
jirikupilik@volny.cz, tel.: 602 415 187
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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