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Držte s námi, budeme s vámi
Vážení horalé a přátelé Krušných hor, na nebyla na takový rozsah připravena, v úsilí o včasné vydání jsme museli
díky vám můžeme hrdě konstato- slevit z požadavků na grafickou úpravat, že zvolání „Co se vyrobilo, to se vu, takže se omlouváme všem, jejichž
prodalo“ platí také pro březnové čís- fotky při tisku nedopadly tak, jak měly.
lo našeho měsíčníku Krušnohorský Ctěné čtenáře odkazujeme na naši weLUFT / Herzgebirge, a to při opět bovou stránku www.herzgebirge.cz,
vyšším nákladu. Březnové vydání bylo kde jsou fotky s texty v plné kráse vždy
také výjimečně obsáhlé, rozšířili jsme nejpozději při distribuci následujícího
je o tři archy A3 na celkem 24 stran, vydání. Vydavatel Jirka Kupilík jedná
abychom vyhověli většině dopisovate- s tiskárnou o uzavření smlouvy, aby se
lů, protože zimní sportovní akce s fot- problémy s tiskem neopakovaly.
kami by při publikaci v následujícím
vydání nebyly aktuální. Ovšem neraDoufáme nadále ve vaši přízeň
di jsme si připomněli mudrosloví, že a doporučování měsíčníku vašim přá„někdy méně znamená více“ – tiskár- telům ke čtení i k inzerci. Prodej je

naším jediným zdrojem přežití, když
granty přenecháváme potřebnějším.
Vydavatel se snaží o další rozšíření
prodeje na Božím Daru, v Nejdku,
v Jáchymově či v Kraslicích, další
distributoři jsou vítáni. Uvítali jsme
významnou posilu redakčního týmu,
nabídce našeho amatérského souboru
neodolal bývalý novinář Michal Urban, místní patriot z Hřebečné u Abertam, kterého jsme vám představili
v únorovém čísle tématem Montanregion – UNESCO 2015, je také spoluzakladatelem sdružení „Spolek přátel
dolu sv. Mauritius“, o kterém jsme vás
informovali v březnovém čísle.

Obce chystají další
zajímavé projekty
V rámci rubriky „Ptáme se starostů
za vás“ jsme shrnuli některá stanoviska
k opravám a údržbám silnic. Tato problematika úzce souvisí s možnostmi
rozvoje horských obcí v oblasti turistiky a rekreačních služeb. Atraktivitu regionu ohrožuje budování kapacitních
silničních spojů pro autodopravce, kteří horami pouze co nejrychleji projíždějí. Alfou a omegou budoucnosti našeho
kraje je udržení kvalitní stávající silniční sítě pro návštěvníky, kteří do hor přijíždějí, aby měli možnost se seznámit
s různými místy bez nebezpečí ulomení
kola či uvíznutí ve sněhu. Sjízdnost je
samozřejmě rozhodující i pro pravidelné dojíždění místních obyvatel do práce v regionu a pro rozvoj služeb.

pečná cyklostezka pro celoroční provoz
mezi Perninkem a Abertamy. Abertamy
podporují rozvoj Plešivce jako druhé
dominanty Krušných hor po Klínovci,
která by měla významně posílit rozvoj
služeb a ubytovacích kapacit v celém
okolí, kvalitní místní komunikace jsou
opět podmínkou (viz lednové číslo našeho měsíčníku). Příspěvkem k zatraktivnění Plešivce se loni stala „Stezka krušnohorských pověstí“ s devíti dřevěnými
sochami mytických postav. O obnovu
naučné turistické stezky k Vlčím jámám
se loni postarala Horní Blatná, vkladem
do budoucna bylo také zprovoznění historické sáňkařské dráhy z Blatenského
vrchu do Horní Blatné, turisté i běžkaři
oceňují celoroční provoz občerstvení
na Blatenském vrchu. Letos v Horní

Blatné vzniká projektová dokumentace na modernizaci parkoviště v centru
města a na rekonstrukci průchodu Blatenského příkopu městem. Projekty
pro rozvoj turistického ruchu realizují
také v Nových Hamrech, jde o výstavbu
a údržbu parkovišť a odstavných ploch,
udržování lyžařských běžeckých tratí,
výstavbu naučných stezek, opravují se
místní komunikace, veřejné osvětlení,
vybudovali nové dětské hřiště, podílejí
se na opravách dominantní kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého.
Rádi budeme informovat o záměrech dalších obcí, protože si myslíme,
že dobrých zpráv není nikdy dost.

Vaše prozatímní redakční rada
Pro zatraktivnění pobytu návštěvníků
i kulturních možností místních chystá
Pernink opravu kontribučenské sýpky,
z níž by se měla do budoucna stát malá
výstavní síň. Výstavní síň v prostorách
bývalé hřbitovní kaple připravuje také
Horní Blatná, snad se tak důstojného
umístění dočkají sochy a obrazy vytvořené za opakovaných týdenních pobytů
umělců přímo v horských obcích s podporou Svazku obcí Bystřice a Karlovarského kraje. Pro pěší i cyklisty se plánují
výletní okruhy se zastávkami v jednotlivých obcích, má být postavena bez- Z kontribučenské sýpky v Perninku by se měla stát malá výstavní síň
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Popřejte maminkám
Svátek matek letos připadá na 13. května. Popřejte maminkám, všechny si to zaslouží, můžete přidat i kytičku nebo malou
pozornost.
Svátky, které vyjadřují úctu k ženám
- matkám, mají ve světě dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu
ženám, dárkyním života. V Anglii sahají
první zmínky o Svátku matek do 16. století, tomuto dni se říkávalo Mateřská neděle. V USA vycházely impulzy k oslavě
tohoto svátku ze špatné sociální situace

žen ve společnosti. Den matek poprvé
navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová
a věnovala ho míru. Na sklonku 19. století se za práva matek začala angažovat
Ann Reevers Jarvisová a v jejím úsilí pokračovala i její dcera Ann Marie. Počátky
tradice Svátku matek se vztahují k druhé
květnové neděli let 1907 a 1908 a k městu Grafton (West Virginia). Za národní
svátek USA, jako den veřejného vyjádření lásky a úcty k matkám, byl prohlášen
v roce 1914 a připadá na druhou květnovou neděli.

V demokratickém Československu se
začal Svátek matek slavit v roce 1923 z iniciativy Alice Masarykové, dcery prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka. S příchodem
komunismu ho však vytlačil Mezinárodní den žen. Jen v některých rodinách se
tradice druhé květnové neděle udržovala
navzdory vládnoucí ideologii. Svobodně
jsme se mohli k uctívání květnového Dne
matek vrátit až po roce 1989.
LK
foto Eva Skalníková

16. 3. 2012, Abertamy

Stammtisch: První setkání
česko-německé stolní společnosti
Po vydání článku o Občanském
sdružení Abertamy v německých
novinách Freie Presse kontaktovala
abertamské sdružení docentka Marie Franke, která učí češtinu dospělé
zájemce z německé strany Krušných
hor na lidové univerzitě Volkshochschule Aue – Schwarzenberg. Abertamské sdružení navrhlo uspořádat
Stammtisch – setkání německých

studentů paní docentky s Čechy
u společného stolu v přátelském hostinském prostředí, aby studenti měli
možnost nabyté znalosti češtiny využít a zlepšit. Marie Franke si přála
účastníkům zprostředkovat nejen
češtinu, ale dát jim také možnost poznat chování, zvyky, mentalitu a kulturu sousedů, žijících jen pár kilometrů daleko. A kde by to šlo lépe než

Česko-německý Stammtisch 16. 4. 2012 v hostinci „U Formule“ v Abertamech

u společného „štamtiše“?
Občanské sdružení Abertamy zorganizovalo první „Stammtisch“
v pátek 16. března 2012 v hostinci
„U Formule“ v Abertamech. Přibližně padesát účastníků z obou
stran krušnohorské hranice toto
první „očichávání“ označilo za velmi úspěšné, s přáním pokračovat.
Abertamské sdružení zvalo všechny

zájemce, kteří se chtějí něco dozvědět o svých sousedech a pohovořit
si s nimi skoro bez jazykové bariéry.
Výsledkem setkání je dohoda abertamského sdružení s Marií Franke
a jejími studenty na další spolupráci
na projektu „Stammtisch“.
Lenka Löfflerová, Abertamy
foto Ulrich Möckel, Erzgebirge

Marie Franke z Volkshochschule Aue – Schwarzenberg a Wolfgang Thiel
z Občanského sdružení Abertamy

16. März 2012, Abertham

Stammtisch: Das erste Treffen der deutsch-tschechischen Runde
Nach einem in der Freien Presse erschienenen Zeitungsartikel über den
Bürgerverein Abertham wurde dieser
von Dozentin Marie Franke kontaktiert.
Sie unterrichtet an der Volkshochschule
Aue – Schwarzenberg Tschechisch. Dem
Aberthamer Verein hat sie vorgeschlagen,
einen gemeinsamen Stammtisch zu gründen. Damit wollte sie ihren Studenten
die Möglichkeit geben, ihre erworbenen

Tschechischkenntnisse in der Praxis anzuwenden und zu verbessern. Das Anliegen
von Marie Franke ist es, den Teilnehmern
nicht nur die Sprache zu vermitteln, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, die
Sitten und Bräuche, die Mentalität und die
Kultur der nur wenige Kilometer entfernt
lebenden Nachbarn kennenzulernen und
näherzubringen. Wo ginge das besser als
bei einem gemeinsamen „Stammtisch“?

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Der Bürgerverein Abertham hat am
16. März 2012 in der Gaststätte „U Formule“ in Abertham ein erstes Stammtisch-Treffen organisiert. Bei den etwa
50 Beteiligten von beiden Seiten des Erzgebirges wurde dieses erste gegenseitige
„Beschnuppern“ als sehr erfolgreich bezeichnet, mit dem Wunsch nach „Mehr“.
Bürgerverein Abertham hat alle, die sich
für die andere Kultur interessieren und

sich darüber austauschen wollen eingeladen, fast ohne Sprachhindernisse. Das
daraus resultierende Ergebnis war eine
Vereinbahrung, dass der Bürgerverein
Abertham mit Marie Franke und ihren
Schülern weiter am Stammtischprojekt
zusammenarbeiten werden.
Lenka Löfflerová, Abertamy
Foto Ulrich Möckel, Erzgebirge
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TÉMA:

O filipojakubské noci se slétají čarodějnice
Lidé, zvířata, rostliny – vše živé se
už těší jarem, jeho příslibem růstu,
nové síly, svěžesti a plodnosti. Duchové světla a tepla zahnali zimu. Ale
ještě není zcela vyhráno, zbytky zimních sil se ještě pokoušejí zvrátit běh
věcí. Jejich síla byla podle lidových
pověr největší o filipojakubské noci
z 30. dubna na 1. květen, o večeru
zvaném „čarodějnice“ nebo „večer
čarodějnic“.

a škodily dobytku. Před stoletími se
věřilo, že vylétávaly na košťatech z komínů. Vlastní rej čarodějnic začínal
o půlnoci. Mnohá místa byla považována za dějiště čarodějných rejů, například na Tepelsku se za takové místo
považovala Chlumská hora u Manětína. I když na sklonku 19. století věřili
v čarodějnice už jen někteří staří lidé,
zachovávaly se na venkově po věky
vžité ochranné zvyky.

stat na posílení devatero travin (Jeni- kl krátce po první světové válce. V něšov) nebo svěcené květiny (Sedlec). kterých obcích (spíše na Sokolovsku
V okolí Hroznětína musel navečer a Chebsku, na Karlovarsku málo)
v okénku stáje hlídat pasáček. Před pálili po setmění a v noci na výšinách
stáj hospodáři sypali drobné kamén- a polích ohně k zaplašení čarodějnic.
ky či písek do tvaru kříže (v Otovi- Kluci se při ohni bavili tím, že vyhacích, Ruprechtově a jinde). V Ra- zovali do výšky hořící, smolou podošově stavěli před vchod do stáje třená košťata. Někde se udržel zvyk
koště. Různým ochranám podléhalo na čarodějnice nikomu nic nepůji hnojiště. Zapichovaly se do něj trny, čovat, neboť se tím prý dávalo štěstí
vidle, hrábě a košťata.
z domu (Otovice).

Bylo proto třeba ochránit dům, jeho
Zvláště se musely chránit stáje.
Na ochranu proti čarodějnicím
obyvatele a především dobytek před Někde se vykuřovaly zapáleným ja- práskali mládenci na návsi bičem.
úklady čarodějnic, které podle odvě- lovčím. Zvířata dostala brzy krmení Na konci 19. století se z téhož důvodu
ké víry létaly povětřím na košťatech a stáj byla uzavřena. Dobytek měl do- také ještě střílelo z pistolí – zvyk zani-

Text se svolením autora převzat
z publikace: Burachovič, S.
Výroční obyčeje na Karlovarsku,
Karlovarské muzeum, 1986, strana 29.

Současné ohně o filipojakubské noci v krušnohorských obcích
Horní Blatná 2010 – čarodějnice u ohně

Horní Blatná 2009 – obecní oheň u májky

Fällbach 2009 – sešlost „pálí zimu“ na německé
horské samotě u Breitenbrunnu

Tschorlau 2008 – obyvatelé německé obce využili oheň
o filipojakubské noci ke „spálení plánů“ na stavbu rychlostní silnice B93 přes hřeben Krušných hor

foto Petr Maglia a Jana Picurová
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Historie Nejdecka
a západního Krušnohoří. 1. část
Motto:
Co kdysi bývalo, se nikdy nevrátí,
ať špatné nebo dobré – je to pryč.
Nám zůstaly už jen staré písně
a hluboko v srdci vzpomínka.
Anton Günther
Oblast dnešního Nejdecka a západního Krušnohoří mezi Klínovcem
a Kraslicemi byla v dobách před prvním soustavnějším osídlením divokou
končinou s neprostupnými lesy, rašeliništi a močály plnými nástrah a divoké zvěře. Lesnaté pohoří odedávna
sloužilo jako účinná ochrana zemské
hranice. O lesnatosti Krušných hor
v dávné minulosti svědčí i jejich nejstarší dochovaná označení.

Rýžovnické práce (vyobrazení z knihy
De re metallica Georga Agricoly, vydané
v roce 1556), foto archiv

Kolem počátku našeho letopočtu
se jim říkalo Hraniční les, v roce 805
n. l. Fergunna, v písemné zprávě z let
974 a 1004 n. l. pak nacházíme pro
Krušné hory pojmenování Miriquidi
– Černý les. Ve středověku bylo pohoří označováno také jako Český les
(Böhmischer Wald, Böhmen Wald).
Až v 16. století se objevuje název
Rudohoří, Rudné hory (Erzgebirge). Český výraz Krušné hory se ujal
teprve koncem 19. století. Na někdejší stavy divoké zvěře v Krušnohoří
upomínají četné pomístní názvy jako
například Vlčinec (Velflík), Vlčí hora,
Medvědí díry a další. Medvědi a vlci
byli postrachem zdejšího kraje ještě
kolem poloviny 17. století. V roce
1632 byl vlky usmrcen myslivec

se v západních Čechách vyskytoval
v podstatě na dvou místech: v okolí
Horního Slavkova na Loketsku a pak
Mé Krušnohoří, jak jsi krásné s tvými lesy.
v Krušnohoří v širším povodí Rolavy
Vy louky, údolí a hory,
a na Hornoblatensku a Božídarsku.
bílé v zimě a zelení se skvoucí v létě!
Je zřejmé, že zkušení horničtí proÓ, Krušnohoří, jak jsi krásné!
spektoři rozpoznali cínová ložiska
Anton Günther
i na území dnešního Nejdecka a začajdoucí z Horní Blatné do Abertam. li je exploatovat. Prvotním způsobem
Zvláště za třicetileté války se zvěř těžby cínu bylo jeho rýžování v náplanadmíru rozmnožila a páchala velké vech Rolavy, Bystřice, Blatenského
škody, o nichž velmi sugestivně vy- potoka, Černé a jejich přítoků. Teprve
práví krušnohorská kronika Christi- po vyčerpání rýžovisek se přikračovaana Lehmanna z roku 1699.
lo k hlubinné těžbě, tj. k ražení šachet
a štol.
Nelze jednoznačně říci, kdy započalo osidlování území Porolaví a horTěžba cínové rudy s sebou nesla i poního Krušnohoří, chybí průkazné třebu ji dále zpracovávat. Proto byly
historické zprávy. Je velmi pravdě- již od počátků těžby při dolech stavěpodobné, že osídlení začalo v raném ny stoupy a hutě. Udává se, že Nejdek
středověku z údolí řeky Ohře, odkud vznikl jako hornická kolonie těžařů
postupovali první kolonisté, lovci cínu při takovéto huti kolem roku
a důlní prospektoři proti proudu 1250. Tato datace je reálná, neboť
cínonosné Rolavy do těžko přístup- v té době již máme doloženo poměrně
ných horských oblastí. Tam mýtili husté osídlení v nejbližším okolí dnešv lesích první světliny a zakládali ního Nejdku na území tzv. hroznětínprvní malé usedlosti, nejspíše hornic- ského újezdu, které v 1. půli 13. století
kého zaměření. Totéž se ve stejném či kolonizoval premonstrátský klášter
spíše časnějším časovém horizontu v Teplé. V roce 1273 potvrdil papež
dělo i ze saské strany pohoří.
Řehoř X. tepelskému klášteru državy
Fojtov, Lužec, Děpoltovice, Odeř, JinPrvní trvalejší pronikání člověka dřichovice a další vsi, z nichž některé
a patrně i osidlování kraje při horním později zanikly. Úzkou souvislost potoku Rolavy lze datovat zhruba do čátků Nejdku a Nejdecka s působností
1. poloviny 13. století. Traduje se, byť tepelského kláštera dokládá i nejdechistoricky nedoloženě, že dolování ký městský znak, v němž vidíme jelecínu bylo v Krušných horách zapo- ní paroží, symbol z rodového znaku
čato roku 1241 horníky z anglického tepelského vladyky Hroznaty. Podle
Cornwallu, kteří museli z nábožen- jiné verze paroží značí hojnost jelení
ských důvodů opustit svou zem. Cín zvěře v okolí.

První písemný doklad o existenci
Nejdku pochází z roku 1340. Z další
listiny z 20. září 1341, kterou král Jan
Lucemburský potvrzuje Petru Plikovi
držení Nejdku, se dozvídáme jméno Konráda Plika, otce Petra Plika.
Konrád Plik býval staršími badateli
označován za zakladatele Nejdku.
Bezesporu byl prvním jmenovitě známým držitelem nejdeckého panství.
Již za jeho života byl pro ochranu
bohatých výnosů cínu a k ochraně
zemské stezky z Chodova do Saska
postaven nejdecký hrad. Z něj se dodnes zachovala jen gotická strážní
věž. Rod Pliků držel nejdecké panství
jako korunní léno po celé 14. století.
V té době máme doloženou existenci
vsí Suché a Heřmanova – jsou zmiňované v listině z roku 1341. Nejdek byl
patrně po celé 14. století jen nevelkou
sídelní lokalitou bez městských práv.
Teprve v listině ze 17. listopadu 1410
se poprvé setkáváme s výslovným
označením „městečko“.
Kromě důlní činnosti v údolí Rolavy
se v období 14. století začalo rýžovat
a snad i hlubinně těžit i v širším okolí
a ve vyšších partiích pohoří. Rozsáhlá rýžovnická činnost byla provozována saskými horníky poblíž dnešní
Přebuzi, Rolavy, Chaloupek a Jelení.
Dodnes tam v terénu při potocích
vidíme četné štěrkopískové pahorky
(sejpy) zarůstající vřesem, zbytky
starého rýžování.
(pokračování příště)
Stanislav Burachovič

Rýžovnické kopečky (sejpy) na Přebuzi, foto MU
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Art setkání Königsmühle 3

Existuje kromě ochrany přírody také ochrana historie?
A má vedle ochrany přírody šanci? Zdá se, že má.

Divadelní představení čerpající z místních příběhů, které se odehrává v ruinách zaniklé obce
Königsmühle je v mnoha směrech
památné místo. Jeho neztracenou
historickou patinu ale oproti ochraně
přírodních hodnot nic nechrání. Je
to veliká škoda, protože podobných
míst, která v člověku vyvolávají tak silné emoce, již v našem pohraničí mnoho není. A to jsem při svých toulkách
prošel mnoho podobných míst. V naprosté většině všech zaniklých obcí
nenaleznete jediný viditelný pozůstatek osídlení, zbytky původních staveb
jsou zcela pohlceny náletovou zelení.
V Königsmühle vidíme pozůstatky
všech domů a zároveň se tyto ruiny
nacházejí v průchodné a otevřené krajině, ovšem bez ochrany z nich do patnácti let nezůstane nic a naše krajina
přijde o poslední memento.
Při přípravách Art setkání Königsmühle jsme narazili na několik úředních překážek, se kterými každý pořadatel musí při svém úsilí počítat. V prvé
řadě je třeba získat souhlas majitelů
pozemků. S tím nám pomohla starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. Majiteli většiny pozemků jsou
Lesy ČR a Státní pozemkový fond.
Od ledna do dubna 2012 jsme ale
řešili, jestli vůbec bude možné akci
na tomto místě zorganizovat. V prostoru lokality Königsmühle se nachází tři vrstvy ochrany přírody. Tři
různé druhy zakonzervování současného přírodního a krajinného statutu quo. Jedná se o Přírodní rezervaci
Königův mlýn a její ochranné pásmo,
evropsky významnou lokalitu Klínovecké Krušnohoří a naturovou ptačí
oblast. Je to příjemné zjištění, že
za dodnes neporušenou tvář tohoto
mělkého údolí může právě ochrana
přírody. Nikdo zde nemohl nic pod-

V Königsmühle vidíme pozůstatky všech domů …, foto Petr Mikšíček

nikat, upravovat, stavět. Kvůli tetřívkům se zde dokonce nepostavilo
na patnáct větrných elektráren. Díky
bohu. S vědomím, že bychom neradi
provalili tento stabilní štít proti větrníkům, však namítáme, že člověka je
potřeba do chráněného údolí na čas
pustit. Tímto důvodem je právě historická hodnota území, které splňuje
svoji památkovou podstatu pouze
v případě, kdy je může navštívit skupina návštěvníků v rámci vzdělávací
a osvětové činnosti ve veřejném zájmu. Osobně si myslím, že kulturní
památka na dobu, kdy z české krajiny zmizelo na 3000 obcí, částí obcí
a samot, je v drsné přírodě Krušných hor nejohroženějším druhem
a o jeho záchranu bychom se měli
zasloužit především. Vyhlášení bývalé obce kulturní památkou sice dále
zamezí tvůrčí činnosti v jejím intravilánu, ale pomůže ji zachovat i pro
další generace.
V souvislosti s uvedenou ochra-

nou přírody bylo konání Art setkání
Königsmühle ohroženo kritickým
stanoviskem Agentury pro ochranu
přírody a krajiny (AOPK) v Ústeckém kraji. Agentura navrhla pohyb
na místě omezit na tři dny při maximálním počtu návštěvníků padesát
lidí, což by de facto znamenalo zrušení celé akce. Landart předměty ani
divadelní scény nelze vytvořit během
jediného dne. Změna nastala až začátkem dubna při jednání s vedoucím
odboru životního prostředí Ústeckého kraje, kdy plánované landart setkání bylo shledáno jako uskutečnitelné. Požádáme o výjimku ze zákona
o ochraně přírody a po vydání všech
povolení proběhne vytyčení míst,
kde se návštěvníci nesmí pohybovat.
V jednání je také využití biomasy ze
sekaných luk na území NPR Königův
mlýn pro umělecké záměry.

jit do přípravy objektů na 11.–12.5.
2012 v prostorách penzionu Kodera
v obci Háj. Sraz je v pátek večer, hlavní program poté v sobotu. Dopoledne
návštěva lokality a odpoledne vytvoření seznamu vytvářených objektů
a instalací.
A příště si řekneme něco o tom, jak
složité je získat peníze na podobnou
akci.
Petr Mikšíček

Redakční poznámka
Kulturologa, publicistu a filmaře
Petra Mikšíčka jsme představili rozhovorem v prosincovém vydání našeho
měsíčníku. V únorovém a březnovém
vydání Petr Mikšíček čtenáře informoval o pátrání po historii zaniklé obce
Königsmühle v katastru současné obce
Loučná pod Klínovcem a o obsahu
Vzhledem k tomuto pozitivnímu pojmu LANDART, to vše v rámci přívývoji můžeme ohlásit společné se- pravy Art setkání v místě zaniklé obce
tkání všech, kdo mají chuť se zapo- na sklonku letošního léta.

Casting pro film Julius Schmitke

Hledáme herce pro nový česko-německý celovečerní film. Natáčení bude probíhat v Krušných horách (okolí Božího Daru a Abertam). Obsazujeme následující role: Julinka – 15–24letá dívka, v ideálním případě základní znalost němčiny (není však podmínkou). Dále hledáme obsazení role Starosty – 55–75letého
charismatického pána. Poslední rolí, kterou hledáme, je Teta – věk 55 a výše. Pro roli Tety je podmínkou aktivní znalost NJ. Natáčení je plánováno na září-říjen 2012, ale termín ještě není definitivní. Tímto vyhlašujeme casting dne 4.5.2012 od 13:00 do18:00 hodin v městském úřadě v Abertamech. Casting
bude formou krátkého povídání před kamerou. Role chceme obsazovat místními lidmi žijícími v Karlovarském kraji a okolí. Není proto potřeba se obávat
herecké nezkušenosti. Pro nás je důležitý hlavně zájem a motivace si zahrát v našem filmu. V ideálním případě napište prosím své kontaktní údaje na mail
schmitke-casting@email.cz a připojte fotografii. Vezměte kamarády a přijďte to zkusit. Všichni jsou vítáni. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
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Poslední medvědi v Krušných horách
Víte, že…
…poslední medvěd se procházel
po Krušných horách ještě přibližně
před 250 lety? Poslední medvěd v české části Krušných hor měl být zastřelen počátkem 18. století na Medvědí
skále jižně od Hory Svaté Kateřiny.

v roce 1399 udělil Beneš z Rýzmberka
obyvatelům vsi Bečov městská práva,
povolil jim ulovit každoročně medvěda jen 14 dní před masopustem.

novce bylo medvědů vždy hodně a lidé
je tu lapali i do speciálních jam, které
byly vystrojené dřevem nebo dokonce
vyzděné. Nacházely se například pod
vrchem Meluzínou v blízkosti dnešní
…staré záznamy popisují také různá křižovatky silnic na Horní Halži a Srní.
setkání s medvědem? V roce 1610 zraIK
***
nil postřelený medvěd císařského lesní…první, řídce usazení obyvatelé hu- ho Troppa z Kovářské. Téhož roku byl Nic nového pod sluncem
bili medvěda jako škodnou prakticky u Háje na panství Horní Hrad (dnešní
Je tady jaro a my tu a tam „narazíme“
až do konce 13. století? Později si lov Háj u Loučné pod Klínovcem) med- na novum poslední doby – TRHY. Jenže
nárokovala vrchnost. Například když vědem rozsápán pasáček. Kolem Klí- trhy patřily ke zdejším obcím a městeč-

kům odnepaměti. Tak například v roce
1935 se trhy konaly v Abertamech,
Andělské Hoře, Bečově, Božím Daru,
Loučné, Horní Blatné, Perninku, Přebuzi, Ostrově, a to ještě seznam není
zdaleka úplný. Většinou se trhy konaly
čtyřikrát do roka. Pouze Ostrov jich
měl v roce patnáct! A zboží? Potraviny,
maso, drůbež, ryby, ale také potřeby pro
domácnost, pro zemědělce, textil, boty.
A v neposlední řadě také dobytek.
IK

Závěr sezóny v Potůčkách se vydařil
Závěr letošní zimní sezóny na jedné z nejmladších sjezdovek v našem okolí, nacházející se naproti historickému hostinci Dreckschänke v Potůčkách, byl
v neděli 18. března slunečný a pohodový. Poslední den se jezdilo zadarmo a sjezdovka byla krásně vysněžená.
text a foto Petr Maglia

Ze sjezdovky se nabízejí zajímavé pohledy na saský Johanngeorgenstadt

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Česká mincovna
pokřtila v Jáchymově repliku tolaru
že americký dolar za svůj název vděčí
právě jáchymovskému tolaru. Šlikovský tolar je první ze série šesti replik
historických tolarových mincí, které se
Česká mincovna chystá vyrazit. Zájemci si tuto minci, obsahující 31,1 gramu
ryzího stříbra, mohou koupit mimo
jiné i v pokladně královské mincovny,
cena byla stanovena na 1 700 Kč.

Šlikovský tolar z roku 1525, foto archiv

Jak už jsme vás informovali v minulém vydání Luftu, v sobotu 17. března
se v královské mincovně v Jáchymově
uskutečnil slavnostní křest repliky
jáchymovského šlikovského tolaru ze
16. století. Akce vzbudila obrovský zájem – v nádherném renesančním sálu
mincovny se sešlo více než sto lidí,
kteří si mohli nejen prohlédnout, a ti
rychlejší z nich popřípadě i zakoupit
repliku mince vyražené z jedné trojské
unce ryzího stříbra, ale při doprovodných přednáškách se mohli seznámit
také s historií jáchymovské těžby stříbra a ražby mincí.
Repliku, již zhotovila jablonecká
Česká mincovna, pokřtil jako odborný
garant celé akce profesor Petr Vorel,
„Historický název pro tolarová platidla pochází právě z Jáchymova, název
tolar je zkrácenou verzí německého
Joachimsthaler,“ podotkl Petr Vorel.
Jáchymovští tak mohou být na svou
minulost právem hrdí, o historickém
významu tohoto města svědčí i fakt,

larů se totiž v 16. století dalo koupit
panství s několika vesnicemi a celkový
pozemkový majetek dvou nejbohatších šlechtických rodů té doby, Rožmberků a Pernštejnů, čítal dohromady
na 400 000 tolarů. Za jáchymovské
stříbro tak tehdy bylo možné koupit
celé Čechy, a to hned několikrát.

Hodnota jáchymovského stříbra
a tolaru v 16. století a dnes
Jaká byla hodnota tolaru v době jeho
vzniku, se během slavnostního křtu
v Jáchymově pokusil vtipně odhadnout člen redakční rady našeho měsíčníku Michal Urban, jehož prezentaci
ve zkrácené podobě reprodukujeme
na následujících řádcích.
Krušnohorská stříbrná metropole
Jáchymov poskytla od svého založení v roce 1516 až do třicetileté války
přibližně 350 tun stříbra. Z této záplavy drahého kovu bylo teoreticky
možné vyrazit zhruba 12 milionů
tolarů, s jejichž ražbou začali Šlikové
v letech 1519/1520. Kolik peněz by
to asi představovalo dnes? Nejjednodušeji to lze odhadnout na základě
aktuálních tržních cen. Na londýnské
burze se v polovině března prodávala
jedna trojská unce (31,1 gramu) stříbra za 35,2 dolaru, a 350 tun stříbra
tak v přepočtu na koruny dává 7,5
miliardy Kč. Sumička to není na první pohled špatná, přesto však zcela
nepochybně nesedí. Už za 10 000 to-

Repliku šlikovského tolaru pokřtil profesor Petr Vorel spolu
s ředitelkou Muzea Karlovy Vary Ing. Lenkou Zubačovou, foto PM

Michal Urban objasňuje svůj
vajíčkový index, foto PM

Cena stříbra coby mincovního kovu
však byla v 16. století mnohem vyšší
než dnes a odpovídala 1/11 ceně zlata, zatímco nyní je to 1/50 a ještě před
nedávnem, než ceny stříbra začaly
oproti zlatu prudce posilovat, to bylo
pouze kolem 1:100. Přepočteme-li
proto hodnotu jáchymovské stříbrné produkce s využitím poměru ceny
zlata a stříbra v 16. století, zjistíme, že
za vytěžených 350 tun by bylo možné
získat 33,5 miliardy Kč. I to je však
ještě málo.

(60 kusů) vajec 2 pražské groše, což
v době šlikovské správy Jáchymova
odpovídalo 1/12 tolaru, na počátku
března 2012 přišlo jedno vejce na 4 Kč
a celá kopa na 240 Kč. Z toho lze rovněž s nadsázkou odvodit, že 1 groš =
120 Kč a jeden tolar = 2 880 Kč. Celková hodnota jáchymovského stříbra
by pak podle vajíčkového indexu byla
35 miliard Kč (tedy skoro stejná jako
u propočtu na ceny zlata) nebo – vezmeme-li v úvahu současnou rostoucí
cenu vajec (1 vejce = 5 Kč) – až téměř
44 miliardy Kč. Ani to však ještě není
dechberoucí suma. Vždyť třeba skupina ČEZ dokáže za jediný rok vykázat
ještě vyšší zisk, a to čistý, kdežto zmíněných 35 či 44 miliard je pouze hodnota kovu bez nákladů na jeho těžbu,
zhutnění a zmincování.
Doplňme proto do výpočtu ještě
kupní sílu. Jáchymovský horník si
podle šlikovského báňského řádu
z roku 1518 přišel na 12 grošů týdně, později stoupla týdenní mzda
k 18 grošům. Měsíčně si tak mohl
koupit 1 560 až 2 340 vajec, kdežto
současný horník, pobírající podle
statistiků v průměru přes 31 000 Kč
měsíčně, si jich může dovolit 7 822,
tedy 3,3 až 5krát víc. Pomineme-li
daně, které nelze přesně porovnat,
pak reálná kupní síla jáchymovského
stříbra se mohla pohybovat minimálně v rozmezí 116 až 174 miliard Kč.
Jeden groš by tak odpovídal dnešním
400–600 Kč a jeden tolar 9 600 až
14 400 Kč. Je zajímavé, že za podobné ceny se dnes jáchymovské tolary
z 16. století prodávají v aukcích.
(dokončení na str. 9)

Zkusme proto do výpočtu zapojit
cenové relace. Zbožím, které se za pět
století určitě nijak výrazně nezměnilo,
jsou například vejce. V analogii s tzv.
Big Mac Indexem, pomocí kterého
renomovaný britský týdeník The Economist na základě cen hamburgerů
Big Mac s trochou nadsázky určuje,
jestli jsou správně nastavené kurzy
různých světových měn, je možné deZa estetické vzorky stříbrných minerálů
finovat i „vajíčkový index“. Zatímco jsou sběratelé ochotni platit statisíce
na počátku 16. století stála jedna kopa korun, foto archiv
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Kulturní akce:
28.4. - Den sokolnictví a lovectví (Horní hrad; 10:00 – 17:00)
30.4. - Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic (Park naproti OÚ, Pernink; 16:00)
30.4. - Pálení čarodějnic (Abertamy)
11.-13.5. - Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních
Sportovní akce
28.4. - Dětský duatlon (vlakové nádraží Merklín od 10:00)
8.5. - Štafetový závod na horských kolech (Srub, Abertamy 13:00)
8.5. - 5. ročník závodu SHERPA CUP Lesná (start Horská služba Pyšná, 8:30-10:30)
Koncerty, divadla:
11.4. - Hradišťan – koncert (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
12.4. - Dorůžka – Vermehlo – Novotný Trio (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
13.4. - Co věděla Klára Kovalová /a musela zemřít!/ (Husovka, Karlovy Vary; 19:30)
13.4. - Symfonický koncert KSO – C7 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
13.4. - John Patrick – Pohleď a budeš udiven (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
14.4. - Peter Shaffer – Komedie potmě (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
16.4. - Zdeněk Izer, Šárka Vaňková – Turné čtyř můstků
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
17.4. - Besídka 2012 (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
18.4. - Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
20.4. - Symfonický koncert KSO (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
21.4. - Eric-Emmanuel Schmitt – Manželské vraždění
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
22.4. - Touch of gospel (Kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov; 17:00)
22.4. - Jana Galinová – Čert a Káča (Karlovarské městské divadlo; 15:00)
24.4. - Klavírní recitál Michala Maška (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
24.4. - Rudolf Trinner – Agentura Drahoušek – Sňatky všeho druhu (DK Ostrov; 19:30)
25.4. - Už jsme doma & Zuby nehty (Husovka, Karlovy Vary; 19:30)
26.4. - Galakoncert operetních melodií (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
26.4. - Benefiční koncert Notingham University Philharmonia and Choir z Anglie
(Kostel Sv. Anny, Sedlec; 19:00)
27.4. - Symfonický koncert KSO – B8 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
27.4. - Eric Assous – Příbuzné si nevybíráme (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
28.4. - Pokoj č. 26 – Po špičkách 2012 (Husovka, Karlovy Vary; 19:30)
30.4. - Peter Shaffer – Komedie potmě (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
3.5. - Glenn Miller Story (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
4.5. - Z
 ahájení lázeňské sezóny – Symfonický koncert KSO
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
5.5. - Peter Shaffer – Komedie potmě (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
6.5. - Z
 ahájení lázeňské sezóny – 1. promenádní symfonický koncert KSO
(Mlýnská kolonáda, Karlovy Vary; 15:00)
7.5. - Benght Ahlfors – Divadelní komedie (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
8.5. - Cimrman/Smoljak/Svěrák – Záskok (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
9.5. - Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský – Všechnopartička
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
11.5. - Symfonický koncert KSO – A9 (Karlovarské městské divadlo; 17:00 a 19:30)
12.5. - Máchův Máj (Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 18:00)
12.5. - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Tanec, tanec 2012 (Karlovarské městské divadlo; 15:00)
13.5. - Josef Kolář – Kocour Modroočko (Karlovarské městské divadlo; 15:00)
16.5. - Alexandrovci – European Tour 2012 (KV aréna; 19:00)
17.5. - Milan Zítka, Kateřina Zítková – Mistr Jazzu (Karlovarské městské divadlo; 19:30)

Například při aukci velké sbírky
dr. Hugo Poláka na konci loňského
roku činila průměrná cena jáchymovských tolarů 15 000 Kč. Cena raritních mincí se ovšem může vyšplhat
daleko výš, i přes 100 000 Kč.

Za obrovské ceny se však prodávají
i vzorky stříbrných minerálů. V dobách jáchymovské stříbrné horečky
se na zdejších rudních žilách musely
nacházet nesčetné ukázky minerálů, jejichž cena by dnes šla do statisíců za kus,
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18.5. - Symfonický koncert KSO – C9 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
18.5. - Habera & Team – Final tour 2012 (KV aréna; 20:00)
Kurzy, přednášky:
11.4. - Autorské čtení: Létati vodou jako liška (Městská knihovna Karlovy Vary; 17:00)
16.4. - Setkání s Bárou Hrzánovou (DK Ostrov; 19:30)
16.4. - Kurz řemesel – výrobky z vrapované kůže (Městská knihovna, Ostrov; 16:00)
17.4. - Šperky z polymerové hmoty (Galerie Atelier Mirka, Karlovy Vary; 17:00)
18.4. - Přednáška: Židé na Karlovarsku (Muzeum - Nová louka, Karlovy Vary; 17:00)
18.4. - Muzikologie po našem (Krajská knihovna Karlovy Vary – A-klub Dvory; 16:30)
20.4. - Scénické čtení: Mizející Ladak (Půda Staré radnice, Ostrov; 19:00)
24.4. - Základy drátování (Galerie Atelier Mirka, Karlovy Vary; 17:00)
24.4. - P
 řednáška: Diagnostika prostoru podle Feng-Shui
(Klub Energy, Karlovy Vary; 17:30)
25.4. - Přednáška: Uganda (Městská knihovna, Karlovy Vary; 17:00)
16.4. - Zdeněk Manina - Ostří se tupí, ostří se brousí (Letohrádek Ostrov; 17:00)
27.4. - Ekodílna (Krajská knihovna Karlovy Vary – Dětské odd. Dvory; 15:00)
28.4. - Pet Art (Letohrádek Ostrov; 15:00)
4.5. - Workshop s Veronikou Richterovou (Letohrádek Ostrov; 17:00)
11.5. - Workshop se Zdeňkem Maninou (Letohrádek Ostrov; 17:00)
16.5. - Přednáška: Slavní architekti v Kyselce (Muzeum Karlovy Vary; 17:00)
Výstavy:
8.3.- 6.5. - S
 ladký život s čokoládou
(Kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov; 9:00-18:00)
19.4.-24.6. - Krása starých školních obrazů (Muzeum Nejdek)
9.5.-17.6. - Hvězdné nebe nad Kyselkou (Muzeum Karlovy Vary)
12.4. - Olomoucká malba (Interaktivní galerie Becherova vila; 17:00)
19.4. - Aleš Veselý – Sochy a kresby (Galerie umění, Karlovy Vary; 17:00)
20.4. - Z
 deněk Lukeš – Pražské kontroverzní projekty a stavby od roku 1900 do
současnosti (Galerie umění, Karlovy Vary; 19:30)
3.5. - Aleš Veselý – Sochy a kresby (Galerie umění, Karlovy Vary; 17:00)
10.5. - Český komiks 1.poloviny 20.století (Interaktivní galerie Becherova vila; 17:00)
Kina:
11.4. - Nevinnost (Kino Radium, Jáchymov; 19:30)
13.4. - Poupata (Kino Nejdek; 17:00 a 19:30)
14.4. - Vřískot 4 (Kino Horní Blatná; 18:00)
14.4. - V peřině (Kino Radium, Jáchymov; 17:00 a 19:30)
14.4. - Dluh (Kino Pernink; 18:00)
14.4. - Mission: Impossible – Ghost Protocol (Kino Kyselka; 19:30)
18.4. - Twilight sága – Rozbřesk, 1.část (Kino Radium, Jáchymov; 17:00 a 19:30)
20.4. - Mission: Impossible – Ghost Protocol (Kino Nejdek; 19:30)
21.4. - Londýnský gangster (Kino Horní Blatná; 18:00)
21.4. - Kontraband (Kino Radium, Jáchymov; 19:30)
21.4. - Rodina je základ státu (Kino Pernink; 18:00)
25.4. - Modrý tygr (Kino Radium, Jáchymov; 17:00 a 19:30)
27.4. - Kocour v botách (Kino Nejdek; 17:00)
28.4. - Meruňkový ostrov (Kino Horní Blatná; 18:00)
28.4. - Opravdová kuráž (Kino Radium, Jáchymov; 19:30)
28.4. - Kontraband (Kino Pernink; 18:00)
5.5. - Transformers 3 (Kino Pernink; 18:00)
12.5. - Jana Eyrová (Kino Pernink; 18:00)

za některé by movití sběratelé dali určitě že lepší než zmincovat by dnes bylo lepší
i miliony Kč. I při velmi skromném od- nechat jáchymovské stříbro a další stříhadu (beroucím v úvahu i to, že pokud brné minerály v přírodním stavu. Jejich
by se najednou objevil na trhu velký po- prodejem bychom se totiž dostali k částčet takovýchto skvostných ukázek, šla kám minimálně půl bilionu korun.
by jejich cena zákonitě dolů) lze tvrdit,
Petr Maglia
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Jiří Lain:
krušnohorský sochař a řezbář
vzal jsem mokrou vrbovou větev, kuchyňskou kudlu a začal vyřezávat.
Samozřejmě, že jsem se pořezal. To
se mi zpočátku stávalo velice často.
Odmalička jsem žil v přírodě a chodil
často do lesa. Mám přírodu rád. Prošel
jsem pěšky Šumavou, Českým lesem,
Krušnými horami a vyhnul se pouze přelidněným Krkonoším. Potom
přišly na řadu i další hory. Trojčlenka
„hory, lesy, dřevo“ se ale naplnila až
zde v Abertamech v Krušných horách,
kde jsem se usadil a začal pracovat naplno. První impulz k řezbářství jsem
dostal od dr. Panáka z Perninku, vášnivého sběratele. Mou prvotinou byla
tradiční krušnohorská figurka, kterou
mi manželka uchovává dodnes. Často
jsem navštěvoval muzea v sousedním
Německu, například v Annabergu.
Jezdíval jsem tam v neděli s rodinou
a celníci se divili, proč tam jezdíme,
když jsou obchody zavřené. Když jsem
jim jednou na jejich otázku, kam jedeme, odpověděl, že do muzea, přišli se
na nás všichni podívat. V německých
muzeích tedy proběhlo mé první větší
setkání s krušnohorskou řezbářskou
tradicí.

Jiří Lain a jeho dílo K poctě pátera Hahna vytvořené pro Horní Blatnou
(Abertamy, foto 26. 8. 2011)

Již při příjezdu k typické horské
roubené chalupě v Abertamech
na nás ze zahrady vykukovaly osobité bytosti, jako by tu byly odjakživa.
V domě nás přivítal Vodník (viz foto
na titulní straně) a po celou dobu
rozhovoru nás z protější stěny pozoroval Hrbáč, nádherný výtvor znázorňující anglického krále Richarda
III., jak nabízí svoji korunu známým
výrokem „království za koně“.
Autorem všech těchto dřevěných
skvostů je sochař a řezbář Jiří Lain,
jehož tvorba je dnes známá i daleko
za hranicemi Krušných hor.
Hory, lesy, dřevo. V Krušných horách žiješ, do lesa chodíš, se dřevem
pracuješ. Jak ses do této „trojčlenky“ vlastně dostal?
Ke dřevu jsem se dostal ještě před

Richard III. (Abertamy, foto 1. 2. 2009)

tím, než jsem se usídlil v Krušných
horách. Můj děda i otec byli truhláři
a já jsem se už od dětství snažil něco
vyřezat. Mé první práce byly z vrby:
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Jaké dřevo používáš dnes?
Na drobné věci, hlavně figurky
do betlémů, používám v současnosti lípu, na velké věci pak tvrdé dřevo
– dub, javor. Dřevem mého srdce je
však jilm, je to tzv. evropský mahagon. Ale nevyhýbám se ani borovici
nebo smrku.

na výraz ve tváři (optimistický). Čerpám přitom z lidové tradice.
Co tě motivuje? Kde hledáš inspiraci ke své práci?
Mám rád dějiny, vážnou hudbu,
tam převážně čerpám inspiraci. Nebo
mě osloví téma, jako například před
vytvořením sochy Sarajeva. Na konci
války v bývalé Jugoslávii jsem viděl
rozstřílené Sarajevo. Tato tragédie
na mě silně zapůsobila a byla navíc
dokreslena četbou knihy Roberta
Fulghuma „Možná, možná ne“, kde
je ostřelovanému Sarajevu věnována
poslední stránka. V té době hrál na sarajevském náměstí hudebník Vedran
Smajlovič, oblečený ve fraku, po dobu
24 dní na violoncello na památku každé zastřelené ženy. Také píseň od Jarka Nohavici Sarajevo se stala inspirací
k této soše. Vzpomínám i na setkání
se známým kytaristou Štěpánem Rakem u pramene Vltavy, kde jsem jako
symbol Vltavy vytvořil ze smrku sochu
ve tvaru harfy. Tóny harfy totiž zahajují symfonickou báseň Vltava z cyklu
Má vlast Bedřicha Smetany.
V jakém pořadí tvoříš? Inspirace,
zakázka? Zakázka, inspirace?
Jak kdy. Většina lidí si dnes objednává konkrétní sochu, například svatou
Kláru, tedy zakázku. Dále tvořím tzv.
„do šuplíku“ pro sebe, když ale přijde
zájemce, prodám. Nebo podle situace,

Navazuješ vědomě na bohatou
krušnohorskou řezbářskou tradici?
Navazuji. Řezbářská tradice byla
tady v Krušných horách odjakživa.
A protože mě Krušné hory oslovily, zajímám se i o jejich historii, která s tím
souvisí. Upoutaly mě hlavně figurky
horníků, s nimiž jsem se do té doby
nesetkal. V Německu se dodnes udržuje tradiční figurální řezba. Přestože
jsem se snažil z ní vycházet, mám svůj
vlastní styl, trochu odlišný od klasické
německé řezbařiny. I při vyřezávání
kopií na zakázku se snažím do nich
alespoň trochu vtisknout svůj vlastní
„rukopis“. Při vlastní tvorbě kladu
důraz na pohyb figury, její linii, pokud
možno omezuji detaily a velice dbám Milenci (Abertamy, foto 11. 2. 2012)
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Pozvánka k účasti na práci řezbářů
• 11. řezbářské sympozium na Mariánské od 10. 6. do 15. 6. 2012
• 1. sochařské sympozium na Lesné od 22. 7. do 28. 7. 2012
• 4. abertamské řezbářské léto od 19. 8. do 24. 8. 2012
• Výstava v K. Varech – Galerie Duhová paleta, vernisáž 12/2012
Londýnský betlém (Abertamy, foto 1. 2. 2009)

pro kamarády, například sochu Milenci
(socha se skládá ze dvou figur, které lze
postavit k sobě – milenci jsou spolu,
anebo postavit samostatně – milenci
jsou odloučeni). V některých případech nemusí konkrétní zakázka dopadnout tak, jak znělo původní zadání.
Když jsem měl udělat Dona Quijota
pro španělského zákazníka, vznikla nakonec socha vymyšlené ženy – Dulciney z Tobosy. Výsledek tedy neodpovídal původní zakázce. Zákazníkovi jsem
vysvětlil, že Donů Quijotů je ve Španělsku všude plno, kdežto Dulcineu
z Tobosy má jenom on. Pochopil. Jindy
jsem při charitativní akci na Chomutovsku vyřezal Kříž zapomnění. Na dotaz, proč zrovna kříž, jsem odpověděl:
„Jsme na kopci, tady se kříže stavěly
vždycky, dnes se tu staví již jen větrné
elektrárny, ale ty já neumím.“
Když se kamarádky mé ženy dozvěděly, že jsem řezbářem, záviděly
jí, že ode mne dostává jako dárek
vždy nějakou sochu. Žena jim ale
odpověděla: „Ano, dostávám každý
rok na Vánoce sochu, ale zůstane mi
maximálně tři měsíce, než ji manžel
někomu prodá.“ Problém jsem vyřešil vyřezáním Londýnského betlému,
který patří už jen mé ženě a každý rok
jí přidávám další figurky jako vánoční
dárky. Loni to byl královský gardista s medvědí čepicí a socha Hagrida
z Harryho Pottera v kožíšku ze spratčích kůží.

Profesionální řezbář má rád, když se
jeho díla líbí a lidé mají zájem o výsledky jeho práce, a na to navazuje i ocenění hmotné. Nedám sochu z ruky,
dokud se mi nelíbí, nebo když mi nesedí. Smyslem mé práce je tvorba pro
lidi, nikoliv pro porotu. Na dvou světových sympoziích jsem získal cenu
diváků, bylo to za díla Píseň stromu
a Když Anton Günther hrál.

Máš nějaký umělecký vzor, či se
A otázka na závěr. Kde všude se
snažíš být sám sobě vzorem?
s tvými sochami můžeme setkat?
Každý kumštýř, který se o umění
Rozhodně tady doma v Abertamech,
zajímá, má svůj vzor. Sám sobě ale kde bydlím. Každý rok tu pořádáme
být vzorem nemůžu, nejsem „narcis“. sympozium Abertamské řezbářské léto.
Mým životním vzorem je kupodivu Tentokrát bude na téma Stopy stromů.
malíř z židovské rodiny Marc Chagall, V létě pořádáme také již 11. ročník spoBělorus, který žil léta ve Francii, ale lečného řezbářského sympozia v Ústapřesto maloval ve svém stylu náměty vu sociální péče na Mariánské. Při
z rodného vitebského kraje Běloruska a lyrické motivy. Mými českými
vzory jsou akademický sochař Leoš
Kubíček, jehož tvorba je soustředěna
na dřevěnou plastiku, sochař a grafik
František Bílek, představitel symbolické generace a tvůrce dřevěných
plastik, a sochař Vladimír Preclík, který vychází z tradic lidového řezbářství.
Cítím se více sochařem, a to proto, že
dělám sochy i v životní velikosti, ale
jsem také řezbářem, moje řezbářské
práce tvoří drobná tvorba, například
Společné dílo s klientkami Ústavu soc.
vyřezávání figurek do betlémů.
péče (Mariánská, foto 13. 9. 2009)

Píseň stromu (15. sympozium
Riedelhof, SRN, foto 31. 7. 2010)
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Jaké jsou cíle tvého snažení? Máš
nějaké?
Dnes se již nejedná o ekonomické
cíle. Věkem se mění žebříček hodnot.
V současnosti se zaměřuji spíš na to,
aby zde po mně zůstalo něco hmatatelného, pro rodinu a tak podobně.
Chci také udělat konečně sochu, která
se mi bude líbit, tak líbit, že si ji nechám. Totiž, když sochu prodám, již
vím, že stejný námět udělám příště
lépe. To je takový můj hnací motor.

této akci spolupracujeme s klientkami
ústavu, které aktivně vyřezávají a tvoří
sochy. V Duhové paletě v Karlových
Varech se uskuteční společná výstava
mých prací a prací klientek za dobu
11leté spolupráce s tímto ústavem. Klientky mají vlastní pěvecký sbor, zpívají
a zajistí si vernisáž. Na nedalekém Plešivci jsme s kamarády řezbáři vytvořili
Stezku Krušnohorských pověstí. Pro
muzeum v Karlových Varech jsem vyřezal jediný lázeňský betlém na světě.
Také jsem měl výstavy v Praze, v Plzni,
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v Ostrově i v sousedním Německu, například v Pasově, v Annabergu a jinde.
Mé sochy jsou nejen u nás doma v Čechách, ale dostaly se i do mnoha zemí
světa, například do západní Evropy,
USA, Izraele, do Austrálie a dalších.
Jako perličku uvádím cestovatelskou
anabázi jedné své sochy pro kamaráda
z Kansasu: když jsem ho požádal, zda
by mi sochu půjčil na výstavu do Evropy, socha se nacestovala letadlem přes
Atlantik více než já. Další socha, která
si zalétala letadlem, tentokrát do Anglie, je Strašidlo (Ghost). Na spole-

čenskou objednávku jsem vytvořil pro ke krušnohorským tradicím dokládá
město Horní Blatnou krušnohorského také socha Když Anton Günther hrál.
Fausta, pátera Hahna, v mé vizi jako
kohouta na knihách (Hahn znameÚplně na samý závěr se musím zmínit
ná v překladu kohout). Moji věrnost o jedné tajemné dřevořezbě, která visí
tady u mě doma v Abertamech. Reliéf
má název „Poslední večer v hospodě“
a je parafrází na dílo Poslední večeře
Páně. Proč je tajemná? Všechny vyřezané figury v reliéfu jsou již po smrti. Zůstávám jen já, tvůrce díla (ještě, že jsem
tam sebe vynechal, nakukoval jsem totiž
dovnitř oknem). Dílo vyzařuje silnou
Poslední večer v hospodě
(Abertamy, foto 1. 2. 2009)
energii, někdy se zdá, že hřeje. Tuto

vlastnost jsem neobjevil já, ale, nezávisle na sobě, několik mých návštěvníků.
Dřevoryt je sice na pohled hnědý, ale
jeho fotografie jsou vždy červené.
Děkuji za rozhovor, přeji pevné zdraví, chuť do další práce a mnoho spokojených zákazníků. A všem obyvatelům
a návštěvníkům Krušných hor ať setkání s tvými veřejně přístupnými sochami přinese pohlazení na duši.
Rozhovor s Jiřím Lainem vedl
Jiří Kupilík, foto Petr Maglia

Jiří Lain

Jiří Lain se narodil v Praze v listopadu roku 1945,
pochází z pražské německé rodiny. Dětství prožil v okolí Prahy, často jezdil na Sázavu na chatu,
kde později s rodinou žil. V roce 1969 se odstěhoval do Karlových Varů a vystudoval tam stavařinu
na střední škole. Řadu let pracoval ve stavebnictví
v různých profesích od zedníka až po stavbyvedoucího. V roce 1971 koupil chalupu v Abertamech,
v roce 1991 se sem odstěhoval natrvalo a žije tu dodnes. Teprve tady se začal plně věnovat své tvorbě.

Jiří Lain (Abertamy, foto 23. 3. 2012)
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Konec rampouchů na Hřebečné

Už tři roky se Jan Albrecht vydává jako geolog, fotograf a v poslední době i jako člen nově vzniklého občanského sdružení „Spolek přátel dolu sv. Mauritius“ do hlubin štoly Kryštof na Hřebečné (více informací o tomto historickém důlním díle, které by se brzy mělo stát kulturní památkou, si můžete přečíst v lednovém a únorovém
čísle Luftu). Jako každý rok se mu i letos podařilo v podzemí získat pár vskutku zajímavých fotografických úlovků, které rádi otiskujeme i proto, že letos už asi něco
podobného nafotit nebude možné. Snímky znázorňují rampouchy různých tvarů a velikostí, jež vznikají ledovým průvanem, který se line do útrob štoly.
(red)
foto Jan Albrecht, Hřebečná

Pozvánka

Hornicko-mineralogické minimuzeum na Hřebečné u Abertam
Exponáty minimuzea v soukromí na Hřebečné, foto Jan Albrecht

ných lokalit ČR (Příbram, Jáchymov
aj.) a také z Rumunska a Slovenska.
Minimuzeum je otevřené od středy
do neděle od 10 do 16 hodin, jiný termín návštěvy lze domluvit telefonicky
na čísle:+420 725 143 014, jen je třeba počítat s tím, že vstup je vzhledem
k velikosti výstavního prostoru omezen na maximálně 5 lidí najednou.
Prohlídka obvykle nezabere více než
10 minut, vstupné je dobrovolné.
(red)

Zveme všechny příznivce hornictví
a minerálů nejen z oblasti Krušnohoří
do nově otevřeného minimuzea na Hřebečné č. p. 20. Jde o minimuzeum

v soukromí, ve kterém uvidíte staré
hornické lampy a kahany a jiné artefakty, minerály z okolí Abertam i jiných
míst Krušných hor, minerály z význam-

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Před minimuzeem stojí s kořeny hluboko v zemi maxihorník, kterého ze stromu na místě vyřezal Pepa Beer (vlevo
od maxihorníka), foto 20.8.2011 PM
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Nová Ves v Horách, místní část Lesná – Krušné hory nad Jirkovem

Velikonoce v Lesné otevřely jarní
a letní turistickou sezónu
Doporučuji výlet do Lesné v Krušných horách nad Jirkovem v Ústeckém kraji. Autem lze udělat okruh:
z hlavní silnice K. Vary – Ostrov –
Chomutov odbočit na Jirkov a stoupat
do Krušných hor přes Boleboř a Svahovou do Nové Vsi v Horách do místní části Lesná. Asfaltka na náhorní
plošině končí parkovištěm u hostince
s dobrou kuchyní a s atrakcemi pro
děti i dospělé. Zpět prakticky po hřebeni zamíříme na Horu Svatého Šebestiána a dále se kolem vodní nádrže
Přísečnice dostaneme na Klínovec.

EU fondy (programem Cíl 3 Ahoj
sousede, který je spolufinancován
Evropským fondem pro regionální
rozvoj Investice do vaší budoucnosti),
ovšem rozhodujícím hybatelem všeho jsou místní krušnohorští nadšenci – členové Horského klubu LESNÁ
v Krušných horách a Tourismusverein SEIFFEN. Propojují Krušné
hory cyklistickými stezkami, v zimě
nabízejí běžkařské trasy. Vybudovali
také Vzdělávací a rekreační centrum
Lesná, o.p.s., a založili Nadační fond
Obnova Krušnohoří. Díky působení
nadačního fondu byla vydána dvojjazyčná publikace Tváře Krušnohoří
a Krušný ráj I. a II. díl. Pravidelně také
vychází dvojjazyčný kalendář Krásy
Krušnohoří, poslední vydání na rok
2012 (viz Krušnohorský LUFT/
Herzgebirge – prosinec 2011) bylo
v březnu 2012 oceněno v soutěži Kalendář roku 2012 hned dvěma cenami. Kalendář Krásy Krušnohoří 2012
(autory fotografií jsou Petr Mikšíček,
Ulrich Möckel, Jiří Jurečka a Martin
Valina) získal 3. místo v kategorii
Přínos pro turistický ruch a vyhrál leÚsilí místních patriotů a spolků tos poprvé vyhlášenou Zvláštní cenu
vedlo v Lesné k smysluplnému vyu- společnosti Czech Tourism za propažití EU fondů pro vybudování obdi- gaci oblasti Krušnohoří jako atraktivvuhodných staveb. V roce 2011 byla
vysvěcena kaple sv. Antonína, o rok
dříve bylo otevřeno muzeum „Krušnohorský lidový dům“. V domě s exponáty z původního života horalů
je k dispozici také výpravná českoněmecká kniha „Muzejní průvodce
krušnohorským lidovým domem
a jeho okolím“, mnohé vystavené
předměty přinesli místní lidé z okolních chalup. Projekt byl podpořen

ní turistické destinace. Informace na
http://www.obnovakrusnohori.cz/
svědčí o rušném společenském a kulturním životě, duší všeho je místní
patriot Antonín Herzán a mollové genius loci Krušných hor.

Dne 19. 6. 2011 proběhlo slavnostní
svěcení kaple litoměřickým biskupem
Mons. Janem Baxantem. Původní
mešní kaple zasvěcená sv. Antonínovi
Na neděli 8. 4. 2012 odpoledne byl stála o několik metrů dále než dnes.
na Lesné připraven bohatý veliko- Postavena byla roku 1912 a zbořena
noční program, který návštěvníky v šedesátých letech 20. století. Obuvedl do původních lidových zvyků novená kaple symbolicky připomíná
souvisejících s příchodem jara: malo- duchovní život horalů a odkaz našich
vání kraslic, zdobení perníčků, pletení předků. Pro udržení tradice bylo popomlázek a vyhánění zimy - Morany . necháno její zasvěcení sv. Antonínovi.
Křesťanství často mělo ve zvyku na- Zvonice je osazena novým zvonem nehrazovat původní pohanské svátky soucím nápis „Hlas můj jak hlas života
svými. Všichni známe velikonoční nechte znít, dobrým lidem k potěšení,
říkanku „Hody, hody doprovody“. Krušným horám k ochránění.“ InteriPůvodní znění říkadla asi bylo „Po- ér kaple zdobí dva mohutné dřevěné
mni hody do Provody“ a odkazuje reliéfy k poctě sv. Antonínovi a sv. Huk oslavě Provoda jako jarního svátku bertovi, v dřevěné konstrukci kopule
zemřelých, který byl přesunut z indi- je funkční zvon.
viduálních pohanských oslav na část (foto Nadační fond Obnova Krušnohoří)
křesťanské oslavy Velikonoc. Konkrétně na první neděli po Velikonocích,
text a foto Petr Maglia
zvanou též Provodní (nebo také Bílá
ve spolupráci s Nadačním fondem
neděle Provodní).
Obnova Krušnohoří

Sudetským mementem bývalého života je čistá linka na horizontu v nedaleké osadě Malý Háj: Kostel – Hřbitov.
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Stmelování a fragmentace 2
Diskuse k článku P. Rojíka Krušnohorské střípky

V předmluvě k článku Krušnohorské
střípky, který pro minulé číslo Luftu
napsal Petr Rojík, vyzvala redakce
čtenáře k diskusi o budoucnosti Krušných hor a důležitých tématech, jež autor svým textem nastínil. Na následujících řádcích přinášíme, z prostorových
důvodů v poněkud zkrácené podobě,
tři diskusní příspěvky i reakci Petra
Rojíka, který měl možnost se s těmito
příspěvky předem seznámit. Budeme
rádi, když se do diskuse o vykořenění
poválečných osídlenců, o „delete“ původní krušnohorské kultury i o tom, co
je pro náš region skutečným přínosem,
zapojí i další čtenáři Luftu.

Komu patří Krušné hory?
Text Krušnohorské střípky sepsaný
Petrem Rojíkem je interpretací Krušných hor a zároveň osobním vyznáním,
co považuje autor v regionu za důležité,
co naopak za opovrženíhodné a co dokonce za nebezpečné. Otevřel tím velmi zajímavá a potřebná témata, která
latentně vnímá každý z nás.
Prvním z nich je téma „Komu patří
Krušné hory“? Kdo se k nim smí vyjadřovat, resp. kdo je smí interpretovat?
Jsou to národnostně určení místní?
Nebo kdokoliv, kdo zde žije déle než
čtyři roky a může zde kandidovat
ve volbách? Je to někdo, kde zde jednou
zaplatil daně? Jsou to snad i vnímavé
osoby, které Krušnohoří potkaly jen
letmo, ale hluboce se jim vryly do mysli? Jsou to bývalí obyvatelé, kteří mají
volební právo již v Německu? Mohou
o nich psát, fotografovat je a natáčet
v nich i rekreanti? Myslím, že zde narážíme na téma svobody projevu. Každý
by měl mít právo své pouto k horám
vyslovit, zveřejnit. Jestli takové vyznání
někdo chce číst či ne, je čistě na čtenáři.
Mně osobně se taková vyznání líbí nejvíce. Je v tom kus duše, vypíchnutí toho
nejcennějšího v regionu, kus osobní
odvahy. Krásně je to vidět na šumavské
literatuře, která je mnohem rozlehlejší
než ta krušnohorská. Přitékají do ní
texty z ciziny, měst, obcí i z kronik. Mísí
se a vytvářejí svébytnou barvu, teplotu
či chuť.
Texty Petra Rojíka, Standy Burachoviče, Zdeňka Šmída, Milana
Michálka či Standy Wiesera o Krušnohoří jsou tím, co i mne nejvíce

ovlivnilo v tom, abych našel odvahu
o Krušnohoří něco napsat. Jaksi jsem
nerozlišoval, jakého jsou původu.
Každý takový apel, ať přijde od Němce, Čecha, sudetského Čecha, rekreanta či turisty je povzbuzením pro
každého, kdo má potřebu se ze vztahu ke Krušnohoří vypsat. To, že se
Antikomplex věnuje Krušnohoří, je
i dílo Petra Rojíka. Po přečtení jeho
knihy Historie cínového hornictví
jsem plně propadl atmosféře Krušnohoří. Ostatně jsem mu to i říkal.
Já osobně se těším z toho, že moje
psaní, filmy, fotografie či přednášky
jednou přesvědčí nadějného mladého
badatele či umělce začít se věnovat
Krušnohoří. Jestli to Petr cítí jinak,
tak by asi neměl veřejně přednášet
a publikovat. Bůh ví, kdo ho může
vzít za slovo a začít také bádat, publikovat a interpretovat Krušné hory.

deje jde ve prospěch Nadačního fondu
Obnova Krušnohoří a na provoz Antikomplexu.

se Krušné hory mohou právem pyšnit, a rozvojem turistické infrastruktury, z níž bude profitovat celé toto
krásné pohoří.

Petr Mikšíček

Z Krušných hor se nikdy nestanou
druhé Alpy, ale mají příležitost vyuProč by Krušné hory neměly být žít toho, v čem jsou světově unikátní.
(jen) skanzenem
Potřebují k tomu trochu pomoci ze
Plně souhlasím s Petrem Rojíkem, že strany státu i krajů, osvícené starosty,
by se Krušné hory neměly stát rájem radní a zastupitele měst a obcí, obědravých podnikavců, jak se to již stalo tavé jedince a občanské iniciativy, ale
v některých našich jiných pohořích. i podnikatele, kteří budou do turisticA doufám, že betonovým či větrníko- ké infrastruktury investovat a nabídvým lobby nebudou jejich plány ničit nou při tom místním nové pracovní
Krušné hory procházet do budoucna příležitosti. I němečtí krušnohorští rotak snadno, jak je bohužel možné vidět dáci a jejich potomci, kteří přispívají
v okolí Přísečnice nebo třeba na Staré. na obnovu církevních a dalších pamáNemyslím si ale, že by se Krušné hory tek v našem okolí, si na tyto příspěvky
měly stát skanzenem žijícím jen z tra- museli vydělat. Ve skanzenu by jim to
dic opěvovaných na setkáních skalních však šlo jen těžko.
horalů a starousedlíků. Což je – poněkud nadsazeně parafrázováno – vize,
Michal Urban
Veliké „delete“ kultury z poloviny kterou Petr nastínil ve svém článku.
20. století již nezměníme, a proto byI proto se s Petrem bohužel rozchá- Průvan v horách mého srdce
chom měli být rádi, že se zde začalo
Nemyslím si, že úsilí o znovuobjeveněco dít. Tyto nové dějiny a noví lidé zíme v názoru na projekt Montanregisi zaslouží prostor, posluchače či čte- on Erzgebirge / Krušnohoří, který má ní Krušnohoří je „objevováním Amenáře – ostatně jsou to právě oni, kteří širokou podporu desítek měst a obcí riky“, oním příslovečným „nošením
pomalu a ostýchavě začínají zaplňovat a jejich obyvatel na saské straně hor dříví do lesa“. Moje zkušenost je jiná.
tuto mezeru, a daří se jim to. Mám ze a k němuž se jednoznačně přihlásila
Narodil jsem se v Karlových Varech
všech velikou radost. Nemáme-li čas i města a obce v českém Krušnohoří,
se věnovat takovým aktivitám, jak na jejichž území se nacházejí nejvý- v roce 1950 a mollové Krušné hory
bychom chtěli, nekritizujme ty, kteří znamnější kulturní památky. Důvod jsou mým rodným krajem, cenětéto podpory je zřejmý: nejde jen o po- ným zejména lufťáky, přijíždějícími
na to ten čas zatím mají.
znání a uznání jedinečné montánní za přírodou z tepla domovů a dobA objevování Ameriky? Myslím, že historie, ale především o šanci do bu- rých zaměstnání, které mají jinde,
jinak se tomuto principu říká: Opako- doucna. České Krušné hory k tomu, například ve Varech. Vlastní obyvavání matka moudrosti. Ze svých před- aby jejich obyvatelé znovu nalezli svou tele horských obcí českého Krušnonášek moc dobře vím, že to, co přijde identitu, nepochybně potřebují nezišt- hoří za minulého režimu stmelovala
samozřejmé mně či Petru Rojíkovi, né občanské aktivity, leč tyto aktivity snad jen závist a odpor vůči lufťákům
někteří ostatní vůbec neví, a zajímá je nezajistí obživu lidem, kteří zde žijí, a podivným vyznavačům kulturní
to. Platí to zvláště u mladých. Každá ale za prací musí často dojíždět daleko a historické paměti regionu. Dosídgenerace si musí převyprávět základ- do podhůří. Není třeba si dělat iluze, lenci byli rozděleni podle různých
ní příběhy podle svého, aby se vůbec že se do Krušných hor někdy v blízké vln přistěhování s odpovídajícím
staly součástí jejich života. Nechme budoucnosti vrátí průmysl, jímž byly rozdílným stupněm špatného svědojim tu svobodu převyprávět ten příběh slavné. V čem však Krušné hory a je- mí ze zaprodanosti lživému režimu,
jich obyvatelé mají do budoucna urči- obecně ovšem zaprodanosti větší
i jinak, než ho vyprávíme my.
tě šanci, je rozvoj turistiky, a to nejen než průměrné, dané snadno nabytým
Sudety jsou a ještě nějakou dobu zimní. A právě projekt Montanregion, majetkem po vyhnaných Němcích.
budou dírou v české kultuře, a tím pá- usilující o zápis Krušnohoří na Se- Skrytá obava o majetek se u nových
dem i na trhu. Je na každém, jak s tím znam světového kulturního dědictví horalů projevovala komplexem vůči
naloží. Dopředu ale všem zájemcům UNESCO, je jedním střípkem do mo- Němcům a o původních obyvatelích
o vydávání knih říkám: nezbohatnete zaiky aktivit, jež mohou Krušným svých obcí, neřku-li o jejich tradicích,
na tom. Hlavní bohatství, které jsem horám v tomto ohledu pomoci. Svě- nechtěli nic slyšet.
získal díky zájmu o Krušnohoří, je tovým uznáním krušnohorské báňA co se změnilo od změny režimu?
duchovní a sociální povahy. Pro mě ské tradice, záchranou alespoň těch
je psaní, natáčení a fotografování ko- nejdůležitějších z tisíců architekto- Ani dnes většinu místních obyvatel
níčkem, nikoliv výdělkem. Zisk z pro- nických a hornických památek, jimiž nestmeluje péče o kompaktní celek
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přitažlivé ucelené krajiny, bez ohledu EU, již zdůvodnil obavami z požana přírodu chtějí nové rovné široké davků sudetských Němců na vrácení
silnice pro co nejrychlejší přemisťo- majetku. Prezident je jen vrcholem
vání do práce a pro soukromé zájmy si politické pyramidy, jejímž základem
nevidí za špičku nosu, natož aby vlast- je komunální politika. Ti, kteří si to
ní prací zvelebovali obec či oživovali uvědomují a chtějí s tím něco dělat, si
tradice. Pokud přesto ožívají spolky z pojmů Sudety a Krušnohoří neděa z ničeho nic natrefíme na nezištnou lají obchodní značku, nýbrž poctivě
aktivitu pro veřejnost, jedná se buď z pravdivé minulosti hledají uzdraveo ojedinělé zbylé původní horaly staré ní současnosti. Přednáška Petra Rogenerace, nebo jde o lufťácké impulzy jíka v Rotavě byla dobrým příkladem
zvenčí či přímo z Německa, ke kterým takového úsilí, ovšem pouhá oslava
se místní přidávají jen omezeně.
lahodného souzvuku při setkáních
partnerských obcí nebo rodáků
Petr Rojík správně uvádí, že se v krušnohorských obcích a cizině je
v horských obcích „zahnizďuje“ strkáním hlavy do písku. Myslím si,
nová generace „místních“, ale pokud že stmelování komunity přátel Krušjejich vědomí není rodinnou tradi- ných hor je obtížný úkol, ke kterému
cí zatíženo komplexy z minulosti, snad může přispět i náš měsíčník
mají na tom zásluhu osvícenci typu Krušnohorský LUFT / Herzgebirge,
Antikomplexu, cizí sponzoři či inte- jehož logo si překládám jako „Průvan
lektuálové ze vzdálených měst. Při v horách mého srdce“
své březnové přednášce v Rotavě se
Petr Rojík několikrát s opovržením
Petr Maglia
zmínil o nechutných postojích politiků a médií k sudetské problematice, jako by s tím současná komunita Je třeba rozlišovat mezi podniKrušnohorců neměla nic společného. kateli a podnikavci
Před můj článek Krušnohorské střípMyslím si naopak, že politici a média
vycházejí vstříc většinovému názo- ky vám, milí čtenáři, předřadil pan
ru občanů, který se reálně projevuje Maglia jakýsi návod, jak máte mým
ve volbách. V ČR byl zvolen a má vel- slovům správně rozumět. Do úvodu
kou popularitu prezident, který svůj mého článku naočkoval slova, která
podpis Lisabonské smlouvy podmínil vzbuzují dojem, že chci vyvolat povýjimkou vůči deklaraci práv občanů lemickou diskusi. Do léčky se chytili

Petr Mikšíček a Michal Urban a mně
nezbývá než odpovědět. Obou pánů si
velmi vážím a nic na tom nemění názorový rozdíl v konkrétních cestách,
jak pozdvihnout naše milované hory.
Shody a rozdíly si průběžně vysvětlujeme mezi sebou a nepotřebujeme tlumočníky. Kdyby se ale konala veřejná
diskuse, rád přijedu.

ců“, kteří mohou nepozorovaně stát
i v pozadí čestných lidí a před kterými
buďme ve střehu. Lidičky, že by tomu
nebylo rozumět?
Vztah Čechů a Němců nasávám
od dětství víc než všichni politici, protože pocházím z národnostně smíšené
rodiny. Celá naše rodina aktivně provádí politiku smíření, orientovanou
do budoucna. Dlouhá léta a nezištně
organizujeme akce Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti,
přeshraniční spolupráci, partnerství
měst a farností, poutě, překlady dokumentů apod. Je pravda, že se na přednáškách před českým publikem snažím spíš trochu zvýraznit myšlenkový
svět Němců. Rotavská přednáška byla
o umělcích našeho kraje, a to byli většinou právě Němci. Naopak na akcích
v Německu by pan Maglia viděl, že
zase přibližuji vnitřní svět, argumentaci a zkušenosti českých občanů.
Odmítnutí mi to nepřineslo, jen mnoho přátelství. Vím, že i Petr Mikšíček
a jistě i Michal Urban mají podobné,
dobré zkušenosti.

I já jsem srdíčkem Krušnohorák tak
jako mnoho z vás, ať tu žijete rok, nebo
celý život. Abych se vyhnul podezření
ze „skanzenového“ myšlení, dovolte
mi připsat: Realitu dneška znám z firem, zastupitelstev a různých komisí.
Profesně jsem zakotven v sokolovském uhelném revíru. Je to postmoderní krajina, nacházející se v historicky bezprecedentním přerodu. Jsem
rád, že mohu zanechat konkrétní otisk
práce v takových podnikatelských, veřejných a vědeckých projektech, jako
je využívání netradičních surovin,
geologické podklady o škodlivinách
v uhlí pro moderní způsoby spalování,
sanace a rekultivace bývalých lomů,
koupaliště Michal, jezero Medard,
Golf Sokolov, likvidace starých ekologických zátěží, výzkum zaniklých
Přeji Michalovi, Petrovi, celé redakci
obcí a proměn krajiny. Pokud jsem mi- a všem čtenářům krásné velikonoční
nule lehce zapochyboval o projektech týdny.
v Krušnohoří, pak jsem měl na mysli
rozdíl mezi standardními podnikatelPetr Rojík
skými záměry a záměry „podnikav(mezititulky doplněny redakcí)

Pěstování vína
v Krušných horách
Tradici hornoblatenského vinařství brzy přiblíží i naučná stezka, foto PM

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Z horských strání pomalu mizí sníh oblastí českého království. Myšlenky
a lidským zrakům se objevují dosud Evropské unie byly v té době pouze
patrné pozůstatky dávné historie v plenkách, a každý proto mohl pěstonašeho kraje. Pečlivě vyrovnané ka- vat, chovat i konzumovat bez regulací
menné zídky, ti němí svědci existence a dotací vše, co chtěl a na co měl chuť.
krušnohorského vinařství, vydávají
své svědectví. Věky zavátá historie
Mocní saští kurfiřté závistivě pokukokrušnohorského pěstování vína vzpo- vali po vinařských úspěších krále Karmíná a my zavzpomínáme s ní.
la a rozhodli se rozšířit pěstování vína
i v česko-německém pohraničí. K tomu
V dobách prvního globálního oteplení se nehodila hluboká, zalesněná údolí hor,
ve středověku bylo u nás výrazně tepleji ale přímo se nabízely odlesněné a slunnež dnes. Známý milovník vína král cem vyhřívané jižní svahy Blatenského
Karel IV. začal s jeho pěstováním v okolí vrchu, Plešivce, Velflinku atd. Proto zde
Prahy. Brzy se víno rozšířilo i do dalších byly zakládány první vinohrady. Než si
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vinné odrůdy zvykly na trochu tvrdší
krušnohorské podmínky, pohybovala
se kvalita vína na hranici konzumovatelnosti (lidově se mu tenkrát říkalo
Bliewein). S léty pěstování se ale kvalita
lepšila a zvláště odrůdy Welflinge grüne
a Bärenblut se staly vyhledávanou lahůdkou. Víno se sklízelo, pilo, oslavovalo,
a tak začala tradice vinobraní v Horní
Blatné. Vinohrady se rozrůstaly a problémy se zavlažováním vyřešila až stavba
Blatenského vodního kanálu. Voda se
používala nejen k zavlažování vinic, ale
v časech neúrody i k pančování vína. To
potom získávalo charakteristický zákal
a nezaměnitelnou rašelinnou chuť.
Jako zajímavost bych chtěl uvést, že
v této době se zde objevila první vietnamská komunita. S pomocí vody
z Blatenského příkopu se na nedaleké
Rýžovně pokoušela pěstovat rýži. Pěstování rýže však nebylo rentabilní, a tak
tato komunita odešla obchodovat s tabákem, který se v té době začal do Evropy dovážet z nedávno objevené Ameriky.

Lauf nach Haus’ Bärentier
Dein’ Bärin wartet dich
Lauf nach Haus’ Bärentier
Und komm nie mehr zurück.
Medvědi byli vyháněni také pomocí
psů bojových plemen, Jagdhundů. Pro
tyto účely bylo vyšlechtěno speciální
psí plemeno, Plattnerzwerckwolfmordier (blatenský trpasličí vlkodav).
Smečka psů překvapila medvěda natolik, že se dal na ústup. S kříženci tohoto
plemene se zde můžeme setkat dodnes.
Používaly se též střelné zbraně, Bärwaffen (pušky medvědobijky). Bylo to
ale problematické. Vlhké klima a neustále vlhký střelný prach nutily místní,
aby ve svých obydlích stavěli pece –
sušárny střelného prachu (pozůstatky
těchto sušáren jsou v některých starých domech dosud patrné). Manipulace se střelným prachem však nebyla
bezpečná, a tak docházelo k častým
úrazům a požárům, kterých bylo v historii Horní Blatné několik.

ukončení života sebevraždou. Tak skončil svůj život i poslední hornoblatenský
medvěd Bruni skokem ze skály v nedalekých Strašidlech (Heinrichstein).
Škody na vinicích působili nejen medvědi, ale například také v té době přemnožení tetřevi hlušci, z říše hmyzu pak
kůrovec vinný (ips vinographus), jehož
zdegenerovaní potomci pustoší v současnosti lesy Národního parku Šumava.
Dobré časy ale netrvaly dlouho. Klimatické podmínky se měnily, ochlazovalo se a Evropu začaly sužovat
válečné konflikty. Jistý Müller ze saského Thorgau se ještě krátce pokoušel o další rozvoj vinařství v okolí, ale
bezúspěšně. Nechal se proto naverbovat k landsknechtům, v bitvě na Bílé
hoře se u letohrádku Hvězda seznámil s moravskou markytánkou a jeho
historické stopy končí kdesi na jižní
Moravě. Poslední ročníky vinobraní

se odehrávaly pouze v režii dopíjení
starých zásob vína z městských sklepů
Wolfgangspinke. Úplný konec tradice
pak přinesl vpád vojsk švédského krále Gustava Adolfa.
Po studiu historických pramenů jsme
se my, hornoblatenští přátelé vína, rozhodli na tuto starou a slavnou tradici
navázat a po mnoha letech ji obnovit.
Myslete si, co chcete, ale současné
globální oteplování nám dá do budoucnosti jistě za pravdu a pěstování vína se
do blatenského okolí vrátí.
***
Doufám, že můj příspěvek z dávných
časů našeho kraje nikoho neurazí.
Z historie je třeba čerpat nejen poznání
doložená, ale i nedoložená, která dávají
prostor naší fantazii a nabízejí i možnost
vyložit si to s trochou humoru po svém.
Jiří Kupilík

O tom, že to v těchto dávných dobách
místní vinaři neměli vůbec jednoduché, svědčí i útržky záznamů z místní
Ochsendorfské kroniky. Ta se v kapitole III. zmiňuje o nejhorším škůdci zdejších vinohradů – medvědovi.

Poslední způsob – jak ukázaly dějiny,
nejúčinnější – přinesla až sama historie. Období válek vedlo k výraznému
odlivu mužské populace z hor (odešla
válčit do vnitrozemí). A co si má taková
samotná chudák ženská počít. Chlapi
se toulají daleko, kdežto chlupatý, tesJistě jste všichni slyšeli, jakou pohro- tosteronem nabitý huňáč je k dispozici
mu působí na vinicích zpěvné ptactvo, hned za humny v lese. Tak odstartovala
natož když přijde medvěd. Ve zdejších štvanice na krušnohorské medvědy, kteoblastech to byl velký problém. Vinaři rá ve svém důsledku vedla až k jejich vyse bránili a medvědy z vinic různými hubení. Historicky doloženou osobností
způsoby vyháněli. Podle citace kroniky té doby byla jistá Hilda z nedaleké Halbse nejčastěji zpívaly jednoduché popěv- meile. Již pouhý Hildin k milostným
ky. Vycházely ze zkušenosti, že medvěd hrátkám zvoucí hlas vyvolával u mednesnáší falešný zpěv. Jako příklad uvá- vědů takový děs, že ti, než by skončili
díme píseň Běž domů, medvěde!
v náručí roztoužené Hildy, raději volili Víno z Horní Blatné má nezaměnitelnou barvu i chuť, foto PM

Ohlédnutí
za březnovým počasím
Letošní březen, přestože to tak
Nebyl to však jediný takovýto den.
zpočátku nevypadalo, opravdu nebyl Rekordů, při nichž byla překonána
běžným měsícem. Během druhé de- odpolední teplotní maxima, bylo hned
kády totiž panovaly naprosto abnor- pět. Mnoho dní bylo slunečných, a promální odpolední teploty – stačí při- to i srážek spadlo o polovinu méně, než
pomenout 16. březen, kdy odpoledne je obvyklé. Souvislá sněhová pokrývka
vystoupala teplota na +18.3 °C, a to vydržela v pomyslném středu nadmořpřitom na stanici v Šindelové ještě ských výšek západního Krušnohoří, tj.
stále ležel sníh…
okolo 600 m, jen do 17. března.
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Už 23. března se projevila první intenzivnější bouřková činnost. Toho
dne po 11:40 se utvořila bouřka asi
15 km východně od Klínovce a putovala nad Nejdecko, kde již okolo 12:10
padal silný déšť´doprovázený kroupami. Okolo 12:40 dorazila bouřka nad
Karlovy Vary a dále mířila směrem
k Plzni. Krup v některých místech po-

pisované cesty spadlo od 4 do 30 mm
a jejich velikost se pohybovala od
4 do 10 mm. Tak silné a dlouho trvající
bouřky zde nebyly víc než 15 let.
Nyní nás čeká aprílové počasí, patrně s méně slunným počasím. V dubnu
je však o mnoho delší den, což by mělo
přispět k lepší náladě a boji proti jarní
únavě způsobené i podstatně menším

ročník 1 / číslo 4 duben 2012 / Strana 17

slunečním svitem během odcházejícího zimního období. Duben se přiblíží
srážkovému normálu a ani teplotně
z normálu nevybočí. Musíme však
stále počítat s tím, že se do poloviny
dubna ukážou i sněhové vločky.

a na 23. březen Světový meteorologický den. Ten první z obou jmenovaných
dnů jsem oslavil tematicky – zhotovením kamenného ostrohu okolo pramene v blízkosti domu. Pramen hojně
navštěvují odběratelé vynikající vody,
a nabírání vody je tak dnes pro ně poZe života a pranostik Krušnohoří hodlnější. A pramenu se navíc vrátila
víme, že duben je měsíc značně pro- jeho původní podoba z let 1855–1888.
měnlivý. A pořekadlo o tom, že pastýřovi nemá v tomto měsíci uschnout
Druhý svátek zdokumentoval redakhůl, to jen dokumentuje. Jen bych tor karlovarské přílohy Mf Dnes z 26.
chtěl podotknout – nespojujme dub- března. Po celý víkend bylo možné nanové počasí s Velikonocemi. Jak zná- vštívit meteorologickou stanici Šindemo, tento svátek není kalendářně pev- lová v odpoledních hodinách v rámci
ně zakotven a například rčení, že loni dne otevřených dveří. Tuto akci poo Velikonocích byla už tráva, nemusí řádají všechny pobočky a větší pracobýt srovnatelné s tím, jak bylo o Veli- viště ČHMÚ v ČR. Protože však Karkonocích třeba před 20 lety.
lovarský kraj nemá na rozdíl od Plzně
či Ústí nad Labem meteorologickou
Vraťme se ale na chvíli ještě o měsíc pobočku, tak již šestý rok pořádám
zpátky, do března, který má dva vý- se svolením nadřízených v Plzni tento
znamné dny pro meteorologii: na 22. den u sebe. V předchozích letech přibřezen připadá Světový den vody jíždělo 8–15 lidí, minulý rok to bylo již
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29 zájemců a letos jsem byl příjemně
zaskočen, když během tohoto slavnostního víkendu navštívilo meteorologickou stanici v Šindelové 66 lidí,
kteří se dozvěděli, jak a čím se počasí
měří, a mohli se seznámit s některými
mými postřehy za 36 let pozorování.
Protože mnoho lidí se na stanici
nedostalo, popřípadě o akci ani neví,
hodlám v průběhu roku den otevřených dveří zopakovat. Nejdříve to bude
den otevřených dveří pro posluchače
Českého rozhlasu, poté pro čtenáře Mf
Dnes a Sokolovského a Karlovarského
deníku a pak uspořádám i den otevřených dveří pro čtenáře měsíčníku Luft.
O všem vás budu včas informovat. Tímto vám také nabízím, abyste mi prostřednictvím redakce Luftu položili své
vlastní dotazy týkající se počasí našich
hor. Pokud budu vědět, rád odpovím.
Rudolf Kovařík, Šindelová

Součástí meteostanice Šindelová je
i limnigrafická stanice na Rotavském
potoce v Šindelové, která měří výšku
hladiny, průtok a teplotu vody a každých deset minut odesílá naměřená
data do meteocentra ČHMÚ Plzeň.
Manuálně lze data odečítat pomocí vodoměrné latě na protilehlé straně. Celý
profil je vybetonován, čímž je zajištěn
stálý průtok, neovlivňovaný náhodným
rozšířením koryta.
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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
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25. dubna 2012

17 hod.

Spolek pro založení waldorfské základní školy Wlaštovka, o.s.

Vás zve

do sálu Becherovy vily v Karlových Varech,
ulice Krále Jiøího 1196/9,
na pøednášku

Waldorfská škola - co pøináší dìtem,
co znamená pro rodièe
pøednášející

Nikolas Petr,

tøídní uèitel 1. tøídy WZŠW Karlovy Vary

Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

www.wlastovka.cz

info@wlastovka.cz, tel. 723 216 621

Hotel Seifert je cenově
cenově dostupný pro
pro všechny
všechny a svý
svým
komforte
komfortem mile
mile překvapí také Vás. Pro
Prostory umožňují
umožňují
uspořádat
uspořádat různé
různé kultu
kulturně
rně - spole
společenské akce,
akce, školení
školení, rauty,
svatby i firemní
firemní večí
večírky. Stejný komfort nabízíme také školám
v př
přírodě
írodě a lyžařským
lyžařským výcvikům
výcvikům.
ům.
O vaši
vaši spokoje
spokojenost
nost se postará personál Hotelu a res
restaura
taurace.

Hotel Seifert- správná volba oddychu

Komfortní, plně vybavené apartmány
v centru obce Boží Dar.
wifi zdarma v celém objektu, sauna
dětský koutek, stolní fotbálek
kamerově hlídané parkoviště, garáž
Tel. +420774701505
info@apartmanyengadin.cz
www.apartmanyengadin.cz

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

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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