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Setkání
Vážení horalé a přátelé Krušných hor,
díky práci na tomto vydání našeho
měsíčníku máme opět mnoho zážitků,
byli jsme svědky významných událostí
a prožili jsme řadu krásných setká-

ní. Snad se nám podařilo vše dostat sebevědomé společenství horalů se
do výtisku, který máte v ruce. Vydává- vztahem k místu, kde žijí, k přírodě,
ní měsíčníku chápeme jako příspěvek ke krajině a k místní kulturní kontinuik tomu, aby se k zasloužilým patri- tě obecně.
otům Krušných hor přidávalo stále
více zdejších obyvatel a stmelovalo se
Vaše prozatímní redakční rada

Dobrými zprávami
proti blbé náladě

Činnost v obcích a malých městech
„Jaký šel, takovou našel“, říkává
se a já to mohu potvrdit. Negativních zpráv dostávám stovky a stovky
po internetu. Pořád si někdo na něco
stěžuje, zasílá dál různé zkreslené či
neověřené zprávy, reprodukuje informace pomlouvající vše, co se zde děje.
A když náhodou je někdo „dobrý“, tak
je to prý proto, že se přetvařuje. Když
se někdy po e-mailu zeptám: „Máte
to ověřeno? Můžete mi sdělit, kde to
bylo publikováno a kým?“, setkávám
se často i se sprostou odpovědí. Jako
bych byla estébák. Nebo mne hned
obviní, že jsem si asi „nakradla“, když
se zastávám někoho dalšího. Zvláště
jsou mně protivné spiklenecké teorie,
jejichž zastánci jen otravují vzduch
sobě i těm ostatním.
Ale při svých přednáškách v různých městských knihovnách a farách
v této zemi se setkávám s úplně jiným
obrazem této společnosti. Vynikající
organizace Český Západ začleňu-

je Romy do práce a má dokonce již
prodejny jejich výrobků pod názvem
Buťik. Ten háček je důležitý pro odlišení od jiných butiků, ve kterých si
za vysoké ceny koupíte pseudomódní
zboží. Klub Sisyfos pořádá každý měsíc přednášky (na té poslední v Kladně jsem byla) s různými náročnými
tématy a nemusí to nijak inzerovat.
Lidé si to sdělují sami mezi sebou.
Tzv. univerzity třetího věku jsou
v každém větším okresním městě
a spolupracují s dalšími občanskými
sdruženími. Platí se za to vstupné,
a přesto jediným problémem je najít dost velký sál i v relativně malém
městě. V Letohradu museli přednášku dvakrát posouvat do jiného,
většího prostoru. V dřívějších prostorách továren jsou dnes velice milá
zákoutí, ve kterých mladí lidé vystavují svoje obrazy, keramiku, prodávají to skoro zadarmo a ještě k tomu
nabízejí čaj a vysvětlí vám, jak se má
správně připravit. Ostatní – zvláště

my staří a starší – obecně tyto mladé
lidi odsuzujeme a domníváme se, že
negativní postoj k nim v nich vzbudí
lásku vůči těm, kteří již nejsou v období mládí. Na konkrétní dotaz, kdo
podle odsuzovatelů je z těch mladých
lidí tak špatný, zda mají oni osobně
negativní zkušenosti s mladými lidi,
se mne zeptají, zda vůbec čtu noviny
nebo zda se dívám na televizi. Nebo
odpoví: „To je jasné, všichni jsou takoví a nejraději by nás staré již viděli na lopatě. Nemají úctu ke stáří.“
A zase se mně vybavuje další přísloví: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá“. Kdyby ti, co pořád nadávají,
se pokusili sami pozorně dívat kolem
sebe a svoji mizernou náladu neposílali dál a dál, tak by i jim připadal svět
lepší. Nejen svět, ale i ta naše republika, za kterou neseme odpovědnost.

Jiřina Šiklová, 2. 5. 2012
pro Krušnohorský LUFT / Herzgebirge

Máchův Máj v Královské mincovně
se však opakuje každoročně v květnu
bezmála již dvě desítky let. Tím představením je Máchův Máj v podání
Karlovarského hudebního divadla.
Ze školy v pamětích diváků uvízlé
verše „Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj, byl lásky čas...“, případně
„Po modrém blankytu bělavé páry hynou, lehounký větřík s nimi hraje...“
doprovází v Máchově Máji hudba.
Scénická i samostatné písně, které oddělují jednotlivé části Máchova textu
a současně citlivě dokreslují atmosféMáj, proslulá báseň Karla Hynky ru básně i děje. Máchův Máj je totiž diMáchy, se dočkala řady různých zpra- vadelním melodramatickým předstacování. Patrně jen jediné v republice vením, nejen scénickým přednášením
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

veršů rozervaného romantika.
Skladatel a hráč na klávesy Libor
Balák složil hudbu, která v aranžích
využívá klavír, elektrické kytary a bicí,
nejde ale o prvoplánové rockové
skladby. Ve spojení s jednoduchými,
leč nadmíru působivými scénografickými prostředky tak vzniklo úžasně
působivé představení.
Přesvědčit se o tom mohou všichni,
kdo navštíví představení Máchova
Máje 12. května v muzeu Královská
mincovna v Jáchymově. Začátek je
v 18 hodin, vstupné 90 korun.
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Osvobození

V Plzni se to zdálo jasné. Tenkrát v čtyřicátom pátom. Jeepy, cigarety, Arma, žvejky, úsměvy a všude hudba. Kampak na nás
v Plzni s Rudou armádou. Nás osvobodili
Američané, říkali jsme bojovně a nekompromisně přesvědčeně jako svou velkou
pravdu. Byla to taková naše nezasloužená
identita. A to až do chvíle, než se rodina
po letech rozvyprávěla o tom, jak v Osvětimi a v Terezíně potichu s bolestí i úžasem
otevírali brány uprášení, vyděšení a hladoví sovětští vojáčci. Jak „osvobozovali”
a vařili vodu s komisárkem a dávali pít.
Není-li člověk hlupák anebo vyložený darebák, porozumí.

žená skupina místních na cestě kamsi
do „vlasti”.

nějaké prázdné memento. Ale proto, aby- zóny bez budoucnosti tak, jak je v mnoha
chom našli cestu ze stínu věčně sevřeného obcích vidíme. Každý u sebe a za sebe.
mrazivého údolí vin a hrobů, navěky neob- Myslím, že Luft, ať už se tomu může někdo
Najednou vidíte jen lidi. Lidi jako vy, novitelných základů.
posmívat, už začal. Je takovým nesmělým
jako já, ženy, děti a muže, najednou popokusem. Voláním po začátku, už konečtkáte srozumitelné osudy a bezmezná
Je potřeba hledat a najít osvobození ně po začátku proměny a vykoupení nautrpení, neuchopitelné rudobrigádní viny od sebe a své pravdy, najít cestu. Ta cesta šich krásných, ale zjizvených měst a míst,
a primitivní msty, děsivé obživnutí váleč- může být jen a jen pozitivní, tvůrčí. Jen na cestě k životu.
ných zvěrstev v „míru” jáchymovského a jen pro něco a za něco. Ne proti někomu.
pekla. Už vám to nedovolí být jen turistou Jinak se soukolí do sebe opět zakousnou
obdivujícím krásy. Najednou pochopíte, a zbudou na generace jen zákopy a patové
Luděk Sequens
že pravda (i ta vlastní) není tolik důležitá,
a už vůbec se nedá proti někomu stavět. Do duchovního sloupku přispěla Kristina Košnerová
Nejde najednou soudit. Člověk neví, kam Láska Krušných hor
Podle kalendáře
se postavit.
Neznáme svůj rozvrh hodin
Podle kalendáře
nás čeká doba májová.
A pak ocitnete se souhrou okolností
Zůstává tu něco víc, něco silnějšího, a tak trápíme se tím,
Těžce se otvírají
„doma” v Krušných horách. I ty mají svá temného a negativního. Vina, zločin, trest, že propásli jsme přednes
okenice se srdci vyřezanými
schémata a generační pravdy, a tedy i své lež, svědomí, zmatek a bolest, vědomí, že písně milostné v čase,
kdy
zažít
máme
tíhu
…
falešné identity. Když se podíváte pod pok- každý máme nějaký podíl. A ty nezmizí.
vyvolená vůně ze zahrady
lici, uslyšíte a možná i uvidíte, jak v zimní Ty nemizí. Zůstávají věky a generece. V li- tělesa do kapaliny ponořeného.
naštěstí zve tě k tanci
mrazivé noci někdy někde v pětačtyřicá- dech, v jejich pohledech, chování, ve volstále silněji ...
Nezlobme se na druhé,
tém zastavuje u rampy vlak, aby vyděše- bách, v prostředí. Prostupují a zjizvují
že svůj úkol sami bez nás řeší.
né slezské emigrantské rodiny, většinou všechno. Krajinu, naše domovy a životy.
Zužitkujme s umem strom,
bez mužů, s malým uzlíčkem, na cestě
který na vlastní pěst,
do neznámého nového domova vystřídala
To je hlavní důvod, proč mluvit o válce zastavit chtěl velkou bouři …
ve vlaku v podstatě stejná a stejně zubo- prostě není a nikdy nebude pasé. Ne jako
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Energie vody a její využití
dříve a dnes
mlýny, pily, hamry a hutě nebo i stro- byla ta zařízení, jejichž kanály a jezy
je v celých továrnách. Právě proto se byly ještě v poměrně dobrém stavu,
tyto výrobny či provozovny zřizovaly kde bylo velké množství vody a vysoký
v dosahu vody. To mělo významný vliv
i na osídlování daných oblastí, protože tamní zaměstnanci se často usadili v těsné blízkosti a postavili si zde
svá obydlí. Již od poloviny 19. století
byly pro využití v průmyslu vyvíjeny
turbíny, které byly schopné přeměnit
energii vody na energii elektrickou. To
přinášelo nesporné výhody, protože
elektrický proud mohl být přenášen
dráty na velké vzdálenosti. Nebylo už
proto nutné, aby se všechny provozy
nacházely v blízkosti vodních toků.
V rozvalinách mlýnu a pekárny Johanna
Tam, kde bylo nalezeno velké množ- V okolí turbín pak většinou zača- Köstlera lze ještě najít zbytky mlýnskéství rudy, ale v blízkosti nebyl žádný la i elektrifikace domácností. Vývoj ho kola
vodní zdroj, byly budovány i několik a využití vodní energie byl po mnoho spád. Turbíny a generátory byly v podkilometrů dlouhé vodní příkopy. Už století stejný na saské i české straně statě ve všech elektrárnách vyměněny
jen stavba těchto technicky náročných Krušných hor.
a řízení zautomatizováno. V dnešní
kanálů byla mistrovským dílem. Jeddobě je všechna elektrická energie
ním z takových kanálů byl například
Od roku 1970 začala v Sasku centra- vyrobená vodními elektrárnami vyvíce než 12 kilometrů dlouhý Blaten- lizace zásobení elektrickým proudem užívána pro otevřenou elektrickou
ský vodní příkop, který přivádí vodu a většina malých, do té doby fungují- síť, přitom výkon zařízení na horních
z Černé u Božího Daru do Horní Blat- cích turbín byla odstraněna a příkopy a středních tocích krušnohorských řek
né. Přibližně stejně dlouhý Rudenský vedoucí k turbínám zasypány. Toto se pohybuje od 50 do 900 kW. V Sasku
příkop přiváděl vodu z říčky Rolavy politické rozhodnutí bylo z hlediska je dnes na 330 vodních elektráren,
u Rolavy do Rudné.
hospodářského i ekologického napro- které kryjí spotřebu 80 000 čtyřčlensto chybné. Se změnou režimu se ale ných domácností.
Sílu tekoucí vody přeměňovala jed- vodní energie stala pro investory znonoduchá dřevěná vodní kola v točivý vu zajímavou. V tomto oboru panovaUlrich Möckel
pohyb. Takto mohly být poháněny la skoro zlatá horečka. Nejžádanější
překlad Lenka Löfflerová

Mlýn na mouku a pekárna Johanna Köstlera v Rolavě č.p. 14 kolem roku 1930

V počátcích osídlování neprostupných krušnohorských lesů v 15. a 16.
století byl člověk ve většině činností
odkázán na svou vlastní sílu. Prvními
pomocníky mu byla tažná zvířata, která mu usnadňovala transport po často
nesjízdných cestách, pokud vůbec
existovaly. Hornictví, zejména rýžování cínu, vedlo k prvnímu využití vodní
energie. Stoupy, které na středních
a spodních tocích horských potoků
sloužily k drcení rudy, byly vybavené
jednoduchými vodními koly. Na horních tocích se většinou stavěly rybníky sloužící k zachycení co největšího
množství vody. To je ještě dnes možné
vidět například v Jelení či Rolavě.

SEZNAM a MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 5. Okresní finanční ředitelsví Cheb, V Praze 1932, Cena Kč 32,výřez Jáchymov – Nejdek – Rotava
Při probírání se papíry jsem narazil na stařičkou mapu
vodních děl v našem regionu, datovanou do roku 1930,
kterou vydalo Okresní finanční ředitelství Cheb v roce
1932. Zajímavé je, jak i poměrně malé potoky byly využívány a jak i z dnešního hlediska nepříliš velké výkony
postačovaly pokrýt spotřebu energie i poměrně velkým
firmám. V dnešní době již ze zašlé slávy zbylo jen pramálo. V provozu je snad jen papírna Potůčky, elektrárna
v bývalé papírně Pstruží a několik nově zbudovaných
zdrojů. Pro nostalgicky a technicky založené turisty doporučuji procházku podle v podstatě kteréhokoliv potoka, kde lze narazit na stále ještě patrné umné a technicky
dokonalé stavby, ze kterých však již dnes vyrůstají dvacetimetrové smrky.

Miloš Dáňa
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Historie Nejdecka
a západního Krušnohoří. 2. část
nastal velký příliv horníků a důlních
podnikatelů ze Saska, Horní Falce,
Frank, Poohří a Chebska. Na jeho základě pak v 1. polovině 16. století rychle vyrůstala a prosperovala nová horní
městečka a města: Abertamy, Hřebečná, Horní Blatná, Pernink, Boží Dar.
Za Šliků se k dosud převládající těžbě
stříbra a cínu přidružila i těžba železné rudy, což vedlo ke stavbě četných
nových hutí, hamrů a stoup. Existenci
železářského hamru v Nejdku máme
poprvé doloženou k roku 1525 ve šlikovském urbáři Loketska.
Nejdecký hrádek, zmiňovaný poprvé
k roku 1341, sloužil jako sídlo vrchnosti ještě na počátku 17. století, kdy jej
obývali Collonové z Felsu (foto MU)

Největší rozmach rudného dolování
na Nejdecku spadá do éry panování
loketských hrabat Šliků, kteří drželi nejdecké panství bezmála 160 let,
v rozmezí let 1446–1602. Byli velmi
podnikaví, když šlo o zvýšení jejich
kapitálu. Nebáli se investovat do širokého důlního podnikání, což mimo
jiné dokládá i jejich hlavní podíl na založení stříbrných dolů v Jáchymově
počátkem 16. století (1516).
Šlikové vydali několik horních
řádů a často povolávali do svých služeb báňské odborníky i ze vzdálené
ciziny. Za Šliků došlo v souvislosti
s nebývalým rozšířením těžby rud
k osídlení mnohých do té doby pustých horských končin v české části
Krušnohoří. Vznikla tak zhruba dnešní sídelní struktura. Byla založena většina dodnes existujících obcí Porolaví
a horního Krušnohoří: Nové Hamry,
Tisová, Oldřichov, Vysoká Štola, Chaloupky, Přebuz, Jelení, Rolava, Rudné
aj. Tyto a další lokality jsou zmiňovány
v nejdecké horní knize z roku 1556.

Zdárný rozkvět dolování kulminoval a začal postupně upadat koncem
16. století, kdy docházelo ke stagnaci
z celé řady složitých příčin. Projevilo
se vyčerpání ložisek, neblaze působila
hospodářská deprese na evropských
trzích, množilo se nedodržování základních báňských předpisů, vedoucí
k početným důlním neštěstím a k zatopení provozů. Svou roli sehrál i sílící
nedostatek dřeva (mj. jako důsledek
plundrování lesů panstvem za účelem
výhodného exportu dřeva do Saska)
pro výdřevu štol a pálení dřevěného
uhlí. Těžit bylo nutné ve větších hloubkách, což se prodražovalo při odvětrávání a čerpání důlních vod. Musely se
zřizovat drahé vodotěžné stroje a razit
dlouhé dědičné štoly pro odvádění
vody. Tyto investice byly nad možnosti
drobných těžařů, mnoho dolů zaniklo
pro nerentabilnost. Po roce 1600 mělo
dolování na Nejdecku a Hornoblatensku již jen sestupnou tendenci.

V roce 1602 přešlo nejdecké panství
koupí v rámci příbuzenského vztahu
od Štěpána Šlika na Bedřicha Collonu z Felsu. Collonové pak drželi panství až do roku 1632. Za jejich držení
došlo k významné události, k násilné
rekatolizaci Nejdecka poté, co téměř
sto let byla tato oblast ryze luteránská
(roku 1537 byl Nejdek již zcela oddán
protestantství). V roce 1626 museli ti,
kteří nechtěli přestoupit zpět na katolickou víru, opustit zem. Z Nejdku
a okolí onoho roku odešlo mnoho rodin do exilu do Saska. Bylo mezi nimi
mnoho předních hornických odborníků a těžařů. Jejich odchod se projevil
nepříznivě v dalším úpadku dolování.
Hornoblatenští protestanti odešli
do Saska v letech 1653–1654.

těných dolech, kde strádali v těžkých
podmínkách.
O těchto utrpeních vypráví na konkrétních případech již zmiňovaná kronika scheibenberského pastora Christiana Lehmanna. Zvláště drasticky
působí Lehmannovo líčení běd, které
musely prodělat těhotné ženy a malé
děti. Morem bylo Nejdecko nejhůře
postiženo v létě roku 1633. Hrobník
v Nejdku tehdy ani nestačil mrtvé pohřbívat, leželi na hromadách na silnici
a byli trháni smečkami zdivočelých
hladových psů. V té době zcela vymřela obec Poušť, jejíž název je reminiscencí na tuto smutnou událost.

Během třicetileté války bylo Collonům
za podporu vpádu saského kurfiřta Jana
Smrtelnou ránu hospodářskému Jiřího do Čech roku 1631 zkonfiskovározvoji oblasti a zakládání nových no nejdecké panství. V roce 1632 je přeobcí zasadila třicetiletá válka. Válečné vzal Albrecht z Valdštejna a roku 1633
události postihly region Nejdecka ob- bylo prodáno hraběti Heřmanu Čerzvláště tíživě. Krajem protáhla několi- nínovi z Chudenic. Jeho následovník,
krát vojska směrem do Čech i do Sas- synovec Humprecht Černín, dal kolem
ka. Nejdek a okolní obce trpěly jejich roku 1650 postavit v Nejdku nový záčastým ubytováním a vyživováním, mek, tzv. Zámeckou ulici, špitál a roku
požáry, drancováním a násilnostmi 1680 zavedl v místních hamrech výrobu
všeho druhu. Roku 1641 byl Švédy plechů. Tím položil základ zásadnímu
vypleněn Pernink s okolím. Lidová technologickému přerodu středověkých
ústní tradice Krušnohoří zachovala hamrů na válcovny plechů a posléze
až do 20. století vzpomínku na zlé činy v moderní novodobé železárny, jejichž
Švédů za třicetileté vojny v četných reprezentantem se v minulém století
dětských písničkách a říkadlech. Voj- staly nejdecké železárny. V jejich tradici
ska přivodila i mor a neblaze prohlu- pokračuje dnešní firma Metalis.
bovala již tak všeobecnou bídu. Oby(pokračování příště)
vatelé ze strachu před vojáky prchali
i v zimě do lesů a skrývali se v opušStanislav Burachovič

Nový nejdecký zámek nechal vybudovat kolem roku 1650
Humprecht Černín, do současné podoby byl zámek upraven
na konci 19. století (pohlednice asi z roku 1910)

Velký vliv na dosídlení hřebenových
oblastí Krušných hor mělo odkrytí bohatých ložisek cínové rudy v regionu
Blatenského vrchu, jež vedlo k založení měst Horní Blatná a Pernink v roce
1532. Připomeňme, že hřebenová část
západního Krušnohoří (oblast kolem
Horní Blatné a Božího Daru) náležela od středověku k saskému panství
Schwarzenberg. Po bitvě u Mühlbergu (24.4.1547) byla císařem Ferdinandem I. roku 1547 připojena ke Koruně české. Už po založení Jáchymova
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Slavná tradice abertamského
sýra opět ožívá
Mnoho regionů Evropy proslulo svými kulinářskými lahůdkami. Pomysleme třeba na plzeňské pivo, budějovický Budvar, schwarzwaldskou šunku nebo
na ementál. Také oblast kolem krušnohorských Abertam se již v 17. století proslavila mezi milovníky sýra v mnoha částech Evropy, jelikož zde vyráběný
kozí sýr byl vysoce ceněnou lahůdkou. Na tuto slavnou tradici nyní úspěšně navazuje Horský statek Abertamy s.r.o. výrobou sýrů v provozovně Ryžovna.
Minulost
Kroniky uvádějí, že daňový úřad
O abertamském sýru se zmiňuje ve Schwarzenbergu měl za úkol aberjiž roku 1699 krušnohorský kroni- tamský sýr nakupovat a zásobovat jím
kář Christian Lehmann ve své knize kuchyň královského dvora v DrážHistorischer Schauplatz derer natu- ďanech. Místní horalé tím našli další
erlichen Merckwuerdigkeiten in dem zdroj obživy a této příležitosti se choMeißnischen Ober-Erzgebirge.
pili i obyvatelé sousedních městeček.
Sýr se vyráběl také v Jáchymově,
V oněch dobách chovalo mnoho Božím Daru, Perninku, Horní Blatmístních horalů pro vlastní obživu né, Loučné a Johanngeorgenstadtu.
kozy, které díky různorodosti míst- Všichni ale sýr prodávali pod značkou
ních bylin dávaly tučné a chutné mlé- Abertamský sýr. Díky zdejší krajině,
ko. Z tohoto mléka se pak vyráběl bylinám a znalosti speciální receptury
kozí sýr. Abertamský sýr byl pro svou tak mohl být tento sýr vyráběn právě
znamenitou chuť a vlastnosti srovná- pouze v této oblasti.
ván s tehdy uznávanou delikatesou
– holandským sýrem Texter a stal se
Již tenkrát museli výrobci abertamznámou a oblíbenou nadregionální ského sýra zakusit, co je to konkurenpochoutkou. A co víme o jeho charak- ční boj. Jejich úspěch totiž u výrobců
teru? Měl velikost a tvar dvojtolaru. z jiných regionů budil závist a nepřeTypickým znakem byl otvor na jeho jícnost. Proto začali šířit zvěsti, že sýr
vrchní straně. Barvu měl nazelenalou, je vyráběn z tzv. „Leichenwasser“, což
protože při jeho výrobě byly používány je voda z mrtvol. Tato pomluva měla
sušené rozemleté bylinky a semínka u zákazníků vyvolat odpor a drasticky
nebo naplesnivělý chléb. Jeho chuť je omezit odbyt. Naštěstí se vše brzy vypopisována jako líbezná a lehce slaná. světlilo a nedošlo k velkým hospodářSýr byl jemný, měkký a vláčný.
ským ztrátám. Další potíží bylo tvrzení,

Kozu v lese nedaleko Abertam jsme našli 1. května 2012 (foto PM)

že velká stáda koz poškozují a okusují
mladé stromy, čímž dochází k velkým
škodám na lesním porostu. To mělo
za následek, že kozy nesměly být paseny v mladých lesních porostech. Tráva
na těchto místech byla proto sekána
a kozy jí byly krmeny doma.

v zapomnění, není spolehlivě známo.
Avšak název Abertamský sýr se v posledních letech objevuje ve spojení
s ovčím sýrem z Ryžovny. Tyto sýry
však asi nemají mnoho společného,
i když tak jako tenkrát kozy, dnes stáda ovcí spásají ty samé plochy.

Proč abertamský sýr i přes velký
úspěch ztratil na významu a upadl

Ulrich Möckel
překlad Lenka Löfflerová

Ke znamenitým vlastnostem abertamského sýra přispívaly i četné byliny rostoucí na zdejších lukách (foto MU)
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Současnost
boť díky své kvalitě již získaly několik
Již před mnoha sty lety se vyráběly ocenění. V roce 2010 zvítězil kozí
sýry v kdejaké usedlosti po celé Ev- sýr Barbora v soutěži Karlovarského
ropě. Jen málo druhů sýrů se však kraje o značku Regionální potravina
stalo známými a obchodovanými. Ze- v kategorii Mléko a mléčné výrobky.
měmi s tradicí výroby mnoha druhů A v roce 2012 se ovčí sýr Arnika stal
sýrů po staletí jsou například Itálie
a Francie. Na území Čech a Moravy
jsou však pouze dva druhy sýrů, které
jsou a byly ve světě známé, a to od 16.
století vyráběné olomoucké tvarůžky
a dále pak abertamský sýr. Kromě již
výše zmíněné knihy kronikáře Christiana Lehmanna z roku 1699 lze další
zajímavou zmínku o abertamském
sýru nalézt ve francouzských pramenech, a to ve „Všeobecném obchodním slovníku“ (Dictionnaire universel
de commerce) z roku 1765 – na svou
dobu velmi významném pramenu,
jehož autory byli Jacques Savary des Ocenění pro kozí sýr Barbora
Brûlons a Philemon Louis Savary.
absolutním vítězem a vítězem kategorie soutěže Česká biopotravina
Před několika lety jsme začali roku 2011.
na Ryžovně produkovat ekologické
sýry z ovčího, kravského a poslední
Domnívám se, že se nám podařilo
dvě sezony i z kozího mléka. O vyrá- navázat na tradici, o čemž svědčí i to,
běné sýry je poměrně velký zájem, ne- že náš sýr z Horského statku Aberta-

Sýrařka Romana Zachová

my je nyní uváděn již ve třech anglicky
psaných celosvětových encyklopediích sýrů.

Petr Zacharda,
Horský statek Abertamy s.r.o.
foto PM

Aus der Geschichte des Aberthamer Käse
Viele Regionen Europas sind durch
ihre kulinarischen Köstlichkeiten weltbekannt. Denken wir dabei an das Pilsner oder Budweiser Bier, den Schwarzwälder Schinken oder den Emmentaler
Käse. Auch die Region um Abertham
erlangte schon im 17. Jahrhundert
eine hohe Bekanntheit unter den Käsefreunden Europas. Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann berichtet
in seinem Buch „Historischer Schauplatz derer natuerlichen Merckwuerdigkeiten in dem Meißnischen OberErzgebirge“ aus dem Jahre 1699 einige
interessante Fakten.
In jener Zeit hielten die Bergleute
der Region für ihre Eigenversorgung
Ziegen. Durch die Artenvielfalt der
hiesigen Kräuter gaben diese eine fette und köstliche Milch, aus der auch
Ziegenkäse hergestellt wurde. Im
Vergleich zu anderen Regionen hatte aber der Aberthamer Käse einen
vorzüglichen Geschmack, so dass
er mit dem damals als Delikatesse
geltenden Texter Käse aus Holland

verglichen, und so zu einem über
die Region hinaus bekannten und
geschätzten Käse wurde. Über die
Beschaffenheit ist folgendes überliefert: Er hatte die Größe eines Zwiebackes oder eines Zweithalerstückes.
Auf der Oberseite befand sich als
Markenzeichen ein Loch. Die Farbe
war grünlich, weil getrocknete und
gemahlene Kräuter und Samen oder
angeschimmeltes Brot bei der Herstellung beigefügt wurden. Der Geschmack wird als lieblich und leicht
gesalzen beschrieben und von der
Beschaffenheit war es ein zarter, lockerer Käse ohne Löcher. Diese vorzüglichen Eigenschaften waren es,
die den Aberthamer Ziegenkäse über
die Ländergrenzen hinaus bekannt
und beliebt machten.

eine gute zusätzliche Einnahmequelle. So ist es nicht verwunderlich, dass
die gelieferten Käse nicht alle aus
Abertham kamen. Die Nachbarorte
St. Joachimsthal, Gottesgab, Bärringen, Bergstadt Platten, Wiesenthal
und Johanngeorgenstadt machten
sich diesen glücklichen Umstand
ebenfalls zu nutze und verkauften
ihren Ziegenkäse unter dem Namen
„Aberthamer Käse“. Die natürlichen
Gegebenheiten und das Wissen dieser
hochwertigen Käseherstellung waren
demnach auf diese Region begrenzt.

Jedoch spürten die Hersteller damals schon den Konkurrenzdruck.
Der Erfolg ihres Käses führte bei
anderen erzeugenden Regionen zu
Neid und Missgunst. So verbreiteten diese das Gerücht, dass der
Überliefert ist, dass das Rentamt Aberthamer Käse mit „Leichen(Steueramt) Schwarzenberg die Auf- wasser“ hergestellt werde, was Ekel
gabe hatte, diesen Käse aufzukaufen unter den Kunden auslösen und den
und an die königliche Hofküche nach Absatz drastisch reduzieren sollte.
Dresden zu liefern. Die Erzeuger die- Jedoch wurde diese Verleumdung
ses Aberthamer Käses hatten somit schnell aufgeklärt und so hielt sich

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

der wirtschaftliche Schaden dadurch
in Grenzen. Eine weitere Widrigkeit war die Behauptung, die vielen
Ziegen würden die jungen Bäume
abfressen, sodass der Wald dadurch
erheblichen Schaden nimmt. Dies
hatte zur Folge, dass die Ziegen nicht
mehr in jungen Beständen geweidet
werden durften. So wurde das dortige Gras und die Kräuter von den Leuten gemäht und daheim verfüttert.
Die Frage, warum der Aberthamer
Käse trotz seines einstigen Erfolges
an Bedeutung verlor und letztlich in
Vergessenheit geriet, kann derzeit
noch nicht abschließend beantwortet werden. In den letzten Jahren
taucht der Begriff „Abertamer Käse“
im Internet im Zusammenhang mit
Schafskäse aus Ryžovna/Seifen auf.
Jedoch haben beide Käsearten keinerlei Gemeinsamkeiten, auch wenn
die Ziegen einst und die Schafe heute
auf den gleichen Flächen grasen.
Ulrich Möckel
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30. 4.2012, Jáchymov

Obce deklarovaly zájem
o Montanregion Krušnohoří

Starostové při podpisu společného prohlášení: zleva starosta Jáchymova Bronislav Grulich, starosta Božího Daru Jan Horník, starosta Abertam
Zdeněk Lakatoš, starosta Horní Blatné Robert Petro
Poslední dubnový den se v Královské za Ústecký kraj hejtmanka Jana Vaňhomincovně v Jáchymově sešli zástupci vá, za město Boží Dar starosta a senátor
Karlovarského kraje, Ústeckého kraje Jan Horník, za město Jáchymov starosta
a krušnohorských hornických měst Já- Bronislav Grulich, za město Horní Blatchymova, Božího Daru, Horní Blatné, ná starosta Robert Petro, za město AberAbertam, Krupky a obce Měděnec, aby tamy starosta Zdeněk Lakatoš, za město
podepsali „Společné prohlášení o spolu- Krupka Zdeněk Matouš a za obec Měpráci“. Kraje a obce tímto prohlášením děnec starostka Valerie Marková. Vyjma
deklarují, že budou společně se saskými těchto hlavních aktérů, kteří svými podpartnery pokračovat ve snaze dovést pisy stvrdili „Společné prohlášení“, se
chystaný projekt „Hornická kulturní kra- slavnostního aktu zúčastnili další hosté:
jina Krušnohoří“ k vytčenému cíli – k zá- náměstkyně ministryně kultury Anna
pisu na Seznam světového kulturního Matoušková, generální ředitelka Národa přírodního dědictví UNESCO.
ního památkového ústavu Naděžda Goryczková a za saskou stranu zemský rada
Vlastního aktu se zúčastnili za Kar- Středního Saska Volker Uhlig a profesor
lovarský kraj hejtman Josef Novotný, Technické univerzity – Bergakademie

ve Freibergu Helmuth Albrecht, duchovV současnosti se na české i saské
ní otec celého, projektu, který na saské straně rozbíhají přípravy tzv. nominačstraně započal již koncem 90. let minu- ní dokumentace – podrobného popisu
lého století.
jednotlivých lokalit, jejich významu
pro světové dědictví a plánu jejich dalProgram zahájila hornická hymna šího zachování a rozvoje, která má být
v podání hornické kapely Barbora předložena Sekretariátu UNESCO
pod vedením pana Hejského. Dále v Paříži do září 2013. Není vyloučeno,
pokračovaly projevy přítomných, kte- že k nominovaným šesti zmíněným
ré se nesly v duchu připravovaného obcím na české straně přibude ještě
záměru a jeho budoucího významu Mikulov a svou účast v projektu znovu
pro česko-saský krušnohorský region. přehodnocuje i Ostrov. Za naši redakci
Nejzajímavější byly příspěvky obou přejeme jen to, ať se dobré dílo podaří.
zástupců saské strany, z nichž byla patrná dlouhodobá a cílevědomá práce
na přípravě tohoto projektu a fundoJiří Kupilík
vaný přístup k věci.
foto Petr Maglia

Na zdar projektu Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří připil v Jáchymově i profesor TU Bergakademie Freiberg Helmuth Albrecht (v přední
řadě pátý zprava), po jeho boku stojí hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová (vlevo) a v uniformě hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ročník 1 / číslo 5 květen 2012 / Strana 8

Kulturní akce:
13.5. - Otevírání mlýnků (Údolí mlýnků za Radium Palace, Jáchymov, 15:00)
2.6. - Oslava Dne dětí (Vysoká Pec – Westernové městečko, 15:00)
9.6. - Muzejní noc: Kapitoly z dějin karlovarského lázeňství (Muzeum K. Vary, 17:00)
Výstavy:
do 27.5. - Paličkovaná krajka (Zenkerova vila, Abertamy, so-ne 10:00 – 18:00)
do 30.5. - Historická krušnohorská krajka (Stará radnice, Ostrov)
do 17.6. - Hvězdné nebe nad Kyselkou (Muzeum Karlovy Vary)
do 24.6. - Krása starých školních obrazů (Muzeum Nejdek)
do 24.6. - Zdeněk Manina – Ostří se tupí, ostří se brousí (Letohrádek Ostrov)
do 24.6. - Český komiks 1.poloviny 20. století (Interaktivní galerie Becherova vila, K. Vary)
Kina:
12.5. - Perfect Days – I ženy mají své dny (Kino Horní Blatná; 18:00)
12.5. - Jana Eyrová (Kino Pernink; 18:00)
18.5. - Čtyři slunce (Kino Nejdek; 17:00, 19:30)
19.5. - Čtyři slunce (Kino Horní Blatná; 18:00)
19.5. - Captain America: První Avanger (Kino Pernink; 18:00)
25.5. - Probudím se včera (Kino Nejdek; 17:00, 19:30)
26.5. - Nepřítel pod ochranou (Kino Horní Blatná; 18:00)
26.5. - Paul (Kino Pernink; 18:00)
Přednášky, kurzy, besedy:
15.5. - Přednáška: Bylinky (LS Akademik Běhounek, Jáchymov; 19:30)
26.5. - Origami šperky – Výtvarná dílna (Letohrádek Ostrov; 15:00)
9.6. - Křišťálová pryskyřice – výtvarná dílna (Letohrádek Ostrov; 15:00)
13.6. - Heinrich Mattoni a lázně Kyselka (Muzeum Karlovy Vary; 17:00)
13.6. - Přednáška: Pravda a pokora (Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 18:00)

Pozvánka na krajkářskou výstavu

Divadla, koncerty:
12.5. - Máchův Máj (Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 18:00)
16.5. - Alexandrovci – European Tour 2012 (KV aréna; 19:00)
17.5. - Yellow Sisters & Petr Wajsar (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
18.5. - Symfonický koncert KSO-C9 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
18.5. - Habera & Team – Final Tour 2012 (KV aréna; 20:00)
23.5. - Radůza s kapelou (DK Ostrov – sál; 19:30)
25.5. - Symfonický koncert KSO-B9 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
26.5. - Festival Jarní slunohrad (Hrad a zámek Horní Hrad; 11:00 – 24:00)
26.5. - Festival Valcha 2012 (Novorolský rybník; 16:00)
31.5. - Symfonický koncert KSO-A10 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
2.6. - Lucie Bílá (Amfiteátr Loket; 20:00)
8.6. - Symfonický koncert KSO-C10 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
8.6. - Irena Dousková: Hrdý Budžes (Karlovarské městské divadlo; 19:30)
9.6. - Support Lesbiens, Eddie Stoilow (Amfiteátr Loket; 17:00)
15.6. - Electric Light Orchestra (Amfiteátr Loket; 20:00)
15.6. - Symfonický koncert KSO (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
Vycházka:
19.5. - Geologické putování s Petrem Rojíkem – Chaloupky (náměstí Přebuz, 9:45)
Sportovní akce:
12.5. - Areál NOVAKO ZAHAJUJE letní provoz
26.5. - D
 ětský den na Novaku (Boží Dar, areál Novako) atrakce pro děti, tak i pro jejich
doprovod (jízda na horských kárách, koloběžkách, obratnostní překážková dráha - Šikulka, střelba z kuše, závody na trojlyžích, skákání na trampolíně atd.).
26.5. - Horský běh: Merklín – Plešivec (start Merklín, 10:00)

Muzeum Karlovy Vary
Vás zve na melodramatické divadelní představení

Občanské sdružení Krušnohorská o šitých krajkách či o historii paličkokrajka a 8. ročník krajkářské školy vás vání v Krušných horách a proběhne
zvou na výstavu k výročí 450 let pa- také workshop.
ličkované krajky v Krušných horách.
Výstavu lze zhlédnout v Abertamech
v Zenkerově vile (areál bývalého Lesnického učiliště) až do 27. května
2012 každou sobotu a neděli od 10
do 18 hodin. V rámci této výstavy se
26. a 27. května v domě kultury
Ostrov uskuteční setkání paličkářek,
během nějž se budou konat přednášky

Rybná u Abertam
Dětská zálesácká olympiáda 2012
– jubilejní 5. ročník
Milé děti,
připravili jsme pro vás opět dětskou zálesáckou olympiádu, která se
bude konat v Rybné 16.června 2012
od 14.00 hodin. Srdečně vás zveme
i s vašimi rodiči a věříme, že se opět
zúčastníte v hojném počtu. Jsou pro

vás připraveny medaile a jiné účastnické ceny. Cukrovinky, limonáda
a vuřty na opékání jsou také zajištěny.
Srdečně vás zvou
manželé Mynaříkovi z Rybné
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Máchův Máj
hudebně dramatické zpracování v podání Karlovarského
hudebního divadla, hudbu složil Libor Balák
sobota 12. května 2012 od 18:00
Muzeum Královská mincovna, náměstí Republiky 37 Jáchymov
Rezervace na tel. 736 754 831, vstupné 90Kč
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Česká republika
se stala mým novým domovem
Dvougenerační rozhovor s paní Mui Nguyenovou a její dcerou Hanou Phamovou

Žijí mezi a spolu s námi, ale přiznejme si, že o jejich životě toho
mnoho nevíme. Přitom vietnamská
komunita je v krušnohorském pohraničí velmi silná a Potůčky, ležící
přímo na hranici se Saskem, prosluly jako jedno z největších vietnamských tržišť a díky tomu i jako
jedna z nejlépe prosperujících obcí
v celé republice. V Potůčkách žijí
i paní Mui Nguyenová a její dcera
Bc. Hana Phamová, které Luft požádal o exkluzivní rozhovor.
Paní Mui Nguyenová (MN) se
narodila 20.12.1955 ve městě Son
Thuy v severním Vietnamu. Po absolvování základní školy nastoupila
rovnou do továrny na textilní výrobu.
Z ekonomických důvodů rodiny využila možnosti práce v zahraničí v tehdejším Československu, kde zůstala
i po „sametové revoluci“. Její dcera
Bc. Hana Phamová (HP) se narodila
27.6.1983 v Nam Dinh, také v severním Vietnamu. Po ukončení páté třídy
základní školy odešla společně s bratrem za maminkou do České republiky.
Tady po absolvování základní školy
a gymnázia pokračovala studiem
na vysoké škole v Plzni, kde ukončila
bakalářské studium filozofie. V současnosti pracuje jako soudní tlumočnice v jazyce českém a vietnamském
a vykonává poradenskou činnost pro
vietnamské krajany. S českým přítelem má roční dcerku.

Co předcházelo vašemu příjezdu
sem, do krušnohorského pohraničí? Jednalo se o vaše rozhodnutí,
nebo o souhru náhod?
MN: Do Československa jsem přijela poprvé v roce 1988. Začala jsem pracovat na základě smlouvy mezi Československem a Vietnamem v továrně
na výrobu vláken a látek v Šumperku.
Práce mi nebyla neznámá, čerpala
jsem ze svých zkušeností z Vietnamu.
Po uplynutí pracovní smlouvy jsem
se rozhodla v Československu zůstat a podnikat na vlastní pěst. Cesta
mě zavedla na Chomutovsko, kde
jsem prodávala ve venkovním stánku
ve Vejprtech a později na hraničním
přechodu Hora Svatého Šebestiána.
V roce 1999 jsem se přestěhovala
do Potůčků. V krušnohorském pohraničí a konkrétně v Potůčkách jsem se
tak ocitla vlastně spíše souhrou náhod
a kvůli možnosti podnikání.
Jaké byly vaše první dojmy? Čím se
liší krušnohorské Potůčky od předchozích míst, kde jste žila? Jak jste si
zvykala na zdejší horské klimatické
podmínky, tolik odlišné od Vietnamu?
MN: Můj první dojem? Byla jsem
nadšená, že tady byla tak velká koncentrace
vietnamských
krajanů
pohromadě. Necítila jsem se tolik
osamělá jako v předchozích regionech. Cítila jsem se lépe. A co se týče
odlišností? Hlavně se to týkalo klimatických změn. Velké mrazy a hodně
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sněhu v zimě, na rozdíl od 40stupňových veder ve Vietnamu, kdy člověk
bez klimatizace nevydrží ani minutu.
Musela jsem to překonat. Také poloha
Potůčků, obce vzdálené od nejbližších
měst a s problematickou dostupností
(hlavně v zimním období), nám trochu komplikovala život.
HP: Tady bych chtěla maminku
trochu doplnit. Když se člověk projde
po obci, na jedné straně slyší českou
paní, jak si v klidu povídá s druhou
o běžných starostech, ale když se přiblíží více k areálu tržnice, je klid ten
tam a přijde do jiného světa. Slyší
rozhovor vietnamského obchodníka
s německým zákazníkem, jak se snaží
spolu dorozumět. A najednou si uvědomí, že se nemusí jezdit nikam daleko, abychom si na tak malém prostoru
mohli „vychutnat“ život tří odlišných
kultur. Sama jsem v Potůčkách sice
nevyrůstala, ale poslední tři roky se mi
staly dalším domovem.
Začátky pobytu u nás nebyly asi
snadné, nepřemýšlela jste někdy
o návratu domů, do Vietnamu, a jak
to cítíte dnes?
MN: Předtím jsem tu byla sama
a děti jsem měla ve Vietnamu. Stýskalo se mi po nich a chtěla jsem se
domů vrátit. Tak jsem se rozhodla
a do Vietnamu se vrátila s tím, že
tam zůstanu. Ale situace u nás nebyla dobrá, a proto jsem se vrátila
zpátky, abych vydělala a ušetřila nějaké finanční prostředky pro rodinu.
A po čase přijely moje děti za mnou.
Dnes jsem tu šťastná. Mám tu rodinu
(děti) a v současnosti nepomýšlím,
že bych se někdy do Vietnamu vrátila.
Česká republika se stala mým novým
domovem.
HP: Po příjezdu do České republiky
se mi ze začátku stýskalo po kamarádech z dětství a otci, který ve Vietnamu zůstal, ale časem jsem si to tu oblíbila. Byla jsem malá, nevím už přesně,
co se mi líbilo, ale našla jsem si kamarády, měla jsem tady bratra, maminku
a nebyla jsem sama. Doplňovala jsem
si znalosti češtiny. Dnes cítím, že Česká republika je můj domov a Vietnam
je mi více cizí.

Můžete nám něco říci o svých zkušenostech a zkušenostech vašich
blízkých se soužitím s českou společností? Jak se vzájemné vztahy
vyvíjely a vyvíjí?
MN: Dříve tyto vztahy nebyly tak
dobré, hlavně v době, kdy jsem pracovala v továrně v Šumperku. Ale ani
později v dobách začátku mého podnikání to nebylo o mnoho lepší. Zejména reakce českých podnikatelů z měst
byla negativní. Viděli v nás konkurenci. Mimo města naši přítomnost
lidé spíše vítali. Myslím si, že dnešní
situace v Potůčkách je lepší. Lidé si
už tady na česko-vietnamské soužití
zvykli a vycházíme spolu, podle mého
názoru, dobře. Žádné problémy se
soužitím s českou komunitou nemám.
HP: Já již vlastně žiji jako český občan, nemám žádné problémy s českým
jazykem, užila jsem si tu pěkné dětství
a kamarádky mě braly vždy jako „českou holku“, neodsuzovaly mě za to, že
jsem jiná, jiné národnosti. V současné
době již mám svoji rodinu a žiji jako
každý jiný.
Snažíme se, aby náš měsíčník byl
krušnohorským zrcadlem, obrazem
kraje s bohatou historií, problematickou nedávnou minulostí a nejistou budoucností. Jak vnímáte náš
kraj a jeho vývoj, jakou roli hraje
ve vašem životě?
MN: Minulost nejsem schopná ze
své zkušenosti hodnotit. V současnosti žijeme a je taková, jaká je. Budoucnost tady je určitě nejistá. Jsme závislí
na německých kupujících a ekonomická situace nevypadá v Evropě ani
celosvětově dobře. To nás bude určitě
ovlivňovat. Pokud jednou o naše služby nebude zájem, hlavně z řad německých zákazníků, bude to znamením
i pro nás, abychom tento kraj opustili.
Cítí Vietnamci svůj život v ČR jako
trvalou vazbu nebo jako přechodné řešení? Můžete posoudit, jak se
vztah k místu pobytu vyvíjí u vašich
přátel a známých?
MN: Pro naši rodinu je život v České republice vazba určitě trvalá, jak
jsem se již zmínila. Česká republika
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je nyní mým domovem a neumím
si představit, že bych se měla vrátit
do Vietnamu. U některých mých známých a přátel to určitě znamená jen
přechodné řešení. Mají v úmyslu tu
ještě nějakou dobu zůstat, snažit se
vydělat peníze, ušetřit a pak se vrátit
domů do Vietnamu. Česká republika
se nestala pro všechny jejich domovem. Budou mít ale problém s dětmi,
které chodí do českých škol, a nevím,
jak to budou s nimi řešit.
Pro mnoho našich lidí jsou Vietnamci pořád nejvíce vnímáni jako
prodejci u stánků se zbožím. Jistě
ale máte také vlastní život společenský, kulturní a duchovní. Můžete
nám o tom něco říci? Považujete
tuto stránku života vaší komunity
u nás za důležitou?
MN: Jsme obchodníci a ekonomický
život je pro nás důležitým elementem.
Ale není to všechno. Z hlediska mezilidských vztahů je důležitá vzájemná
soudržnost. Když nejsou finance, musí
se vydělat, ale když nejsou dobré mezilidské vztahy, tak už se nedá získat nic.
Kulturní a duchovní život vietnamské
komunity se poslední dobou neustále
rozvíjí. Pro mě je teď důležitý hlavně
duchovní život a mezilidské vztahy.
Protože jsme převážně věřící, snažím
se vybudovat svatyni – buddhistickou
modlitebnu. Je to místo klidu, kde se
scházíme, povídáme si. A když je nějaký významný svátek, jsme poctěni
návštěvou různých mnichů, kteří přijedou na obřad, vysvětlují učení, zasvěcují a dávají nám požehnání.

HP: Moje maminka se stará o dospělé, ale já jsem se rozhodla věnovat
spíše dětem, na které rodiče nemají
moc času. Pořádala jsem pro ně výlety

do nedalekých akvaparků, a protože
se jim to moc líbilo, přemýšlíme o tom,
že bychom si udělali zájezd i někam
dál, například do Disneylandu. Byly
to spontánní akce. Ale mimo to jsme
uspořádali i dny dětí – Trung Thu.
Abych vysvětlila, co to Trung Thu je.
Oproti Mezinárodnímu dni dětí, který se slaví 1.6. a patří všem dětem, je
Trung Thu vietnamský dětský den
a slaví se na podzim. (Thu znamená
ve vietnamštině podzim.) Den je věnovaný dětem, které dostávají sladkosti, rodiny si vyjdou slavit do ulic.
Děti nosí lampiony ve tvaru hvězdy,
tzv. dén ong sao. Lidé převlečení za lvy
tancují lví tanec. Založili jsme skupinu, která si bere pořádání dětského dne na starost. První vietnamský
den Trung Thu se v Potůčkách slavil
na podzim 2008. Akce se i přes určité
nedostatky náramně povedla, podílelo se na ní mnoho lidí, kteří vynaložili
velké úsilí, aby viděli ty šťastné dětské
tváře. Děkuji tímto všem za pomoc.
A nebyl to konec. Skupině vietnamské komunity se to natolik zalíbilo,
že se rozhodla na dalším pokračování v roce 2009 a 2010. Hlavně akce
v roce 2010 byla slovy nepopsatelná.
Byla větší, honosnější a připravenější.
Opět se v Potůčkách sešly děti z celého
okolí, nejen vietnamské národnosti, aby spolu prožily ten jeden jediný
den, jejich den. Přijel i kouzelník, děti
si připravily taneční vystoupení, pilně trénovaly, aby se mohly předvést
a viděly ty hrdé tváře rodičů, jak jsou
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na ně pyšní. Podávala se grilovaná công cộng và nếu như người Czech
prasata, tancoval se lví tanec. Prostě có hứng để đến dự lễ, họ sẽ được
nezapomenutelná akce.
hoan nghêng.

Co byste na závěr chtěly vzkázat
našim čtenářům?
MN: Vietnamská komunita je plně
otevřena českých lidem. Jsme připraveni je seznámit s naším způsobem
života. Modlitebna je veřejné místo,
a kdyby měli čeští lidé zájem se účastnit obřadu, jsou u nás vítáni.
Cộng đồng Việt Nam chúng tôi
hoàn toàn cởi mở và mở rộng cho
người Czech. Chùng tôi sẵn sàng
giúp hộ làm quen với đời sống của
người Việt. Niệm Phật Đường là chỗ

HP: Naprosto s maminkou souhlasím, nejsme uzavřená komunita, kdyby byl zájem z české strany, tak jsme
ke každé spolupráci, nejen v kulturní
oblasti, vstřícní.
Děkuji vám oběma za poskytnutý
rozhovor a milé přijetí.

rozhovor vedl Jiří Kupilík
fotografie Hana Phamová,
Petr Maglia, Václav Kupilík
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„Narození Buddhy“
v Potůčkách
Potůčky 27.4.2012, den jako každý
jiný. Stánky, prodejci, kupující, běžný obrázek, jak ho znají snad všichni
buď z vlastní zkušenosti, nebo aspoň
zprostředkovaně. Tentokrát přijíždím do Potůčků za jiným účelem.
Na pozvání paní Hany Phamové se
zúčastním obřadu „Narození Buddhy“ v buddhistické modlitebně „Vinh
Nghiem“, kterou si místní vietnamská
komunita vybudovala svépomocí v patrovém objektu na okraji obce.
Jsem pozván na druhou hodinu
odpoledne, ale nechávám si malou
časovou rezervu na prohlídku ještě
před zahájením náboženského obřadu. Po železných schodech stoupám
do prvního patra budovy, vyzdobené
vlaječkami s převládající zlatou a červenou barvou. Jak se později dozvídám, barvami symbolickými. Vcházím
do vstupní místnosti, vyzdobené květinami. Ujímá se mne paní hostitelka
a v doprovodu mladého mnicha se
snažím proniknout do tajů připravovaného obřadu. Hned naproti vchodu
je malá místnost bez oken s malým
skromným oltářem a několika fotografiemi lidí. Nahlížím do místnosti určené pro „zbloudilé duše“. Fotografie
zprostředkovávají zemřelým lidem
účast na náboženském obřadu a modlitbách, aby se jejich duch mohl osvobodit a opustit tento svět pro možnost
reinkarnace.

Na podlaze modlitebny jsou rozloženy
koberečky a před každým stojí malý
dřevěný pultík s náboženskými texty.
Společnost se začíná pomalu scházet
a každý přináší na papíru jakýsi jmenný seznam. Jsem poučen, že v rámci
bohoslužby budou vykonány modlitby za všechny lidi z těchto seznamů.
Vlastní program obřadu se sestává ze
zahájení, kde je vysvětlen význam Buddhova narození a blaha, které přináší
lidem, pak následují modlitby a symbolické koupání sochy Buddhy, vycházející z mytologie (když se narodil, tak
ho devět draků vykoupalo). Přenesený

význam tkví v tom, že každý věřící má
Buddhu v sobě a akt koupání je v duchovní očistě věřících. Následuje obřad
pro mrtvé, pro jejich osvobození a následnou možnost reinkarnace.

ní místnosti a celý průvod odchází
k nejbližšímu vodnímu toku, kde jsou
po krátké modlitbě rybičky vypuštěny
do vody jako součást obřadu darování
života. Závěrem ještě pořizuji poslední fotografie mnichů před slavnostně
Ještě před zahájením přicházejí další vyzdobeným oltářem v zaplněné moddva mniši a převlékají se do slavnost- litebně a poté se plný nových zážitků
ního zlatého roucha. Pokynou věří- vydávám na cestu domů.
cím, dva z nich se chopí velké nádoby
s živými rybkami stojící v rohu vstupJiří Kupilik

Vstup do hlavní modlitebny hlídají
dva „Strážci“ v životní velikosti. V čele
veliké místnosti, obložené dřevem,
stojí prostorný a nádherně vyzdobený
oltář se sochami Buddhy, v záplavě
květin, ovoce a dalších poživatin, které
lidé přinesli ještě před zahájením vlastního náboženského obřadu a kterými
jsou na závěr všichni zúčastnění věřící
od Buddhy z jeho oltáře obdarováni.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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NEKROLOG

Čest památce souseda Petra Jandery,
amatérského pilota malého letadla
Jandera, jsme se dozvěděli v neděli dopoledne. Chlapi zrovna uklízeli louku
a řezali dříví na pondělní hranici pro
čarodějnici, my manželky, družky či
milenky jsme už tradičně pekly, vařily a smažily. Jako vždy, když se jako
Pstružáci chystáme ke společnému
„pokecu“.
Tentokrát jsme u ohně v pondělí
30. dubna drželi tradiční minutu ticha za Petra, který nám chyběl do počtu. Přitom se tolik těšil. Zrovna měl
nastartovanou novou životní etapu
V sobotu 28. dubna 2012 spadlo – měl oslavit padesátku a nastěhou Toužimi malé letadlo a v jeho tros- vat se do nového bytu v Ostrově nad
kách nepřežili dva muži. Že jedním Ohří. Taky si pořídil novou obytnou
z nich byl náš dlouholetý soused, buňku hned u letiště, kam ho srddobrý kamarád a správný chlap Petr ce táhlo po celý život. Petr pracoval

na čerpací stanici pohonných hmot
v Ostrově a každou volnou chvilku
věnoval létání. A čas nutný k dojíždění
na letiště byl pro něj čas promarněný.
Jeho láskou byla Hanka a Krušnohoří,
prozkoumávané z pilotní kabiny zpod
oblak. Petr Jandera byl v těchto dnech

zdravý, šťastný, zamilovaný a milovaný. Neštěstí je nám připomínkou, jak
křehký je zázrak života. A že je promarněná každá minuta, kdy nejsme
na sebe hodní.
Jana Išová, Pstruží

Pstruží u Merklína, 30. 4.2012: minuta ticha za Petra Janderu
u májky a ohně pro čarodějnici

Do Nových Hamrů za historickými koly
V Nových Hamrech v prostoru půjčovny horských kol ABC SKI vystavuje pan Milan Boldižár restaurovaná historická
kola. Jde o čtyři exponáty, z nichž technicky nejzajímavější je pánské kolo Adler z roku 1934, které má třístupňovou převodovku uloženou v rámu. Další kola jsou z let 1942–1965 a pocházejí od českých výrobců Eska a Velamos. Kola jsou ke
zhlédnutí od jara do podzimu vždy v sobotu, neděli a ve svátky mezi 9 a 11 hodinou. Jiný čas prohlídky lze individuálně
domluvit na tel. 728 813 716.
Srdečně zve Tomáš Naňka

Dvě dobré zprávy z Merklína
28.4.2012: Krušnohorský duatlon lo drobotině mladší šesti let. Dvě stě
30.4.2012: Májka a čarodějnice
Pro příznivce vytrvalostních spor- metrů před nádražní budovou mohla
Tradice pálení ohně pod ozdobenou
tů v terénu připravil Michal Landiga zdolat na kolech i na odstrkovadlech. májkou se v dnešní podobě v Merklís přáteli první ročník Krušnohorského Zúčastnili se i dvouletí sportovci. ně udržuje jistě čtyřicet let. Navázala
duatlonu. Hlavním sponzorem se sta- Školáci již museli zvládnout běh i jíz- na poválečné stavění i kácení máje.
la Krušnohorská stavební společnost. du na kolech. Cílem proběhlo 28 dětí.
Diváci tleskali vítězům na stupních
Školní děti dopoledne procházeTratě vedly z Merklína na Oldřiš, a všichni odcházeli s nějakou odmě- jí obcí v čarodějnických převlecích.
objížděl se Rozhled, zalesněný vrchol nou a diplomem. V nádherném počasí Potom se přidají k předškolákům
vypínající se jihovýchodně nad Mer- děkovali pořadatelům, že jim připravi- a společně tancují a lítají po zahradě
klínem. Šestnáct borců v několika li pěkné odpoledne.
místní mateřské školy. To už na kopci
kategoriích od 15 do 60 let muselo
zvaném Fejfarák stojí májka a přiuběhnout pětikilometrový okruh, ujet
pravuje se slavnostní vatra. Vše mají
11 km na kole a ještě zvládnout 3 km
na starosti hasiči. V 19 hodin zapálí
během. Na závod se vypravila i jedna
oheň za přihlížení mnoha obyvatel
odvážná žena. Skutečně náročný záMerklína. Děti obléhají hasičské auto,
vod obtížným terénem všichni účastválejí sudy a běhají po kopci. Dospělí
níci zvládli v obdivuhodných časech.
opékají buřty, popíjejí rezaté nápoje
a baví se, jak umí. Pokud to počasí doOdpoledne se do prostoru merklínvolí, setrvávají do tmy a nejvytrvalejší
ského nádraží dostavilo početnější
se před půlnocí přesunují k fotbalopublikum. Fandilo nejmladším závodvému hřišti, kde pokračují v zábavě
níkům. Velké povzbuzování se dostaaž do rána. Letos májka zůstala bez
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

ochrany a ráno se ukázalo, že je rozřezaná. Že by čtenář „Sekyry“ Ludvíka
Vaculíka či vyznavač starých moravských zvyků byl tak akční? Hasiči ale
postavili vzápětí novou.

V Merklíně už kvetly třešně a břízky
se zelenaly, takže muži mohli dodržet
prvomájovou líbací tradici.
texty a foto: Ivana Matuštíková
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Za památnými stromy na Popov
Na svazích Krušných hor se nachází mnoho stromů, jejichž rozměry,
celkový vzhled i umístění je řadí mezi
významné i ve srovnání se stromy
na území celé republiky. Leckde jsou
to přímo monumenty, které odolaly

Druh dřeviny:		
Katastrální území:		
Odhadovaný věk:		
Výška:			
Obvod kmene 130 cm nad zemí:

všem nepřízním času a okolí, jsou
svědky minulých, současných a snad
i budoucích událostí. Bývají opředeny různými pověstmi i pověrami, byly
od nepaměti uctívány, a proto i chráněny. Doslova pokladnicí mohutných

památných stromů je zaniklá obec ších a nejmohutnějších stromů v ČesPopov u Jáchymova, kde se nacházejí ké republice a pamatují dobu, kdy ješhned čtyři velikáni zasluhující si po- tě Jáchymov neexistoval.
zornost – kromě mohutného jasanu je
to i popovská bříza a zejména dvě lípy,
které se řadí do první desítky nejstar-

Popovský jasan
Jedním ze čtyř památných stromů
v bývalé obci Popov je popovský jasan.
Jde o hraniční strom mezi základy bývalé zástavby, nacházející se asi 400 m
jihozápadně od vrcholu Popovského
kříže. Půjdeme-li po zelené značce
z Popova do Horního Žďáru kolem
zbytků šestiboké kapličky, neodbočíme po značce z cesty doleva do lesa,
ale pokračujeme po cestě. Přejdeme
pod vedením vysokého napětí a hned
po asi 50 m vpravo se tento velikán
tyčí. Obvodem kmene jde o druhý nejsilnější jasan v ČR. Proto i pro celkový
vzhled byl v celorepublikové anketě
vyhlášen Stromem roku 2002 a jako
opravdu mimořádný je uváděn v různých publikacích.

Popovská bříza
Dalším památným popovským
stromem je kupodivu bříza. Kupodivu proto, že břízy jako krátkověké
dřeviny dosahují podobných rozměrů
i věku jen velmi vzácně a chráněny
bývají výjimečně. Popovskou břízu
můžeme najít asi 50 m nad horní popovskou lípou a určitě také stojí za
zhlédnutí.

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
Popov u Jáchymova, p. p. č. 352/1
200–240 let
30,5 m
687,0 cm

Druh dřeviny: 		
Katastrální území: 		
Odhadovaný věk:		
Výška: 			
Obvod kmene 130 cm nad zemí:

bříza bělokorá (Betula pendula)
Popov u Jáchymova, p. p. č. 443/3
120 let
16 m
282,0 cm

Horní popovská lípa
Nejkrásnější krušnohorskou lípu,
označovanou jako horní popovská
lípa, najdeme ukrytou v listnatém
porostu asi 500 m severozápadně od
vrcholu Popovského kříže, původně
však rostla mezi staveními v obci. Je
dutá, majestátní, avšak po odborném
ošetření má ještě jistě dlouhý život
před sebou.

Druh dřeviny: 		
Katastrální území: 		
Odhadovaný věk:		
Výška: 			
Obvod kmene 130 cm nad zemí:

lípa srdčitá (Tilia cordata)
Popov u Jáchymova, p. p. č. 443/3
500 let
22 m
899,0 cm

Aby výjimečné stromy, jejich historická a estetická hodnota zůstaly co nejdéle
zachovány pro příští generace a přečkaly současnou uspěchanou dobu tržních
mechanismů a technického rozvoje, zís-

kaly mezi lidmi i v zákoně o ochraně přírody přívlastek „památný“ a jako takové
jsou státem chráněny. Poznají se podle
toho, že je u nich umístěna na sloupku
tabulka se státním znakem a popiskou

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Dolní popovská lípa
Na Popově lze najít i nejsilnější
strom Karlovarského kraje a šestý
v celé republice – dolní popovskou
lípu, která roste v sedle u cesty pod
Popovským křížem. Původně se vypínala vedle místního hostince, bývala
ověšena svatými obrázky a pod ní byla
umístěna lavice k odpočinku ve stínu.
Dnes už dutina rozdělila kmen na dvě
části, ale po odborném ošetření má
lípa opět šanci být zachována pro naše
potomky.
Druh dřeviny: 		
Katastrální území: 		
Odhadovaný věk: 		
Výška: 			
Obvod kmene 130 cm nad zemí:

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Popov u Jáchymova, p. p. č. 5/2
600 let
20,5 m
956,0 cm

se základními parametry.
Objevit takové stromy je velmi zajímavý zážitek. Pokud by někdo o podobném
stromu věděl, rádi bychom se to na odboru životního prostředí v Ostrově do-

zvěděli, abychom takový strom mohli
vyhlásit za památný a aby pak mohl dělat radost více lidem.
Tomáš Čepelák
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Lyžařský klub Abertamy
Lyžařský klub Abertamy (LK Abertamy, dříve TJ RZ Abertamy) je od roku
1996 samostatným oddílem. Je členem
Svazu lyžařů ČR a Krajského svazu lyžování Karlovarského kraje, má stabilní
základnu dvaceti aktivních členů, kteří
jsou z 90 procent místní. Klub má trenéra I. třídy, rozhodčího I. třídy a závodníky všech věkových kategorií, kteří se
zúčastňují regionálních, krajských a republikových závodů a ve veteránských
kategoriích i závodů světových. Klub
je zařazen do soutěže družstev v kraji,
v posledních deseti letech se pravidelně
umisťuje na 3.–5. místě.
Už od roku 1953 jsou v Abertamech
známé tradiční lyžařské štafety, které se s různými přestávkami konají
do současnosti, i když v jiné podobě
než dříve. Od klasických lyžařských
štafet bylo upuštěno a nahradily je štafety historické. Nahrazeny byly také
soutěží krosovou na tratích okolo „Hájenky“ (od roku 1996).

my ve spolupráci s Městským úřadem
Abertamy. Je známý kvalitní účastí běžců (Lukáš Bauer, Jan Kubíček, Milan
Šperl, Ivana Sekyrová, …) i neběžců/
dětí/mimin jako závod pro radost v přírodě nad Abertamy.
Letos 15.9.2012 proběhne již 17. ročník, místo akce – SRUB.

Štafetový závod na horských koBěh do vrchu – horský výběh z Merlech – zdařilý společenský závod klína (550 m n. m.) na Plešivec (1 024 m
s neznámou historií po cestách mezi n. m.) pro širokou veřejnost o převýAbertamy a Božím Darem a s různý- šení 450 m a délce 6 500 m. Termín
mi záludnými překvapeními, si našel 26.5.2012 – 1. ročník (ve spolupráci –
své stálé pořadatelství před deseti lety Merklín, Plešivec, LK, Abertamy).
v klubu Abertamy. Dne 8.5.2012 se
uskutečnil již 15. ročník s účastí bez
Eva Hejtmánková,
rozdílu věku, místo akce – SRUB.
předsedkyně LK Abertamy

Účastníci Abertamského krosu

Akce LK Abertamy
Abertamský kros – tradiční podzimní krosový závod pro širokou veřejnost
na tratích okolo „Hájenky“ s délkou
200 – 7 000 m, pořádaný LK Aberta-

Stmelování a fragmentace 3
Komu patří Krušné hory?

Na tuto otázku, která se objevila
v článku Petra Mikšíčka v minulém
čísle Luftu, je, myslím, vcelku jednoznačná odpověď, která se ale mnohým
z čtenářů možná nebude líbit. Krušné
hory patří těm, kteří v nich chtějí žít
a umřít, rodit a vychovávat děti, vracet
se sem každý večer domů k rodině a žít
spořádaným občanským životem.

Londýna je taky úplně jiná než před
80 lety. A kolik procent obyvatel chodí
dnes třeba v Praze na velikonoční pomlázku? Svět se změnil a Krušné hory
s ním.

ukazateli. Guláš, ze kterého zvolna
povstává něco velikého. Velikost tohoto kvasu však ohodnotí až budoucí
generace. (Mimochodem jako vždy.)
Za těch osm let jsem mimo jiné také
poznal, že většina správných „KrušJe mi 35 let, mám dvě malé děti nohorců“ jsou tvrdé hlavy, které
a do Abertam jsem se přistěhoval nerady dávají najevo své pocity. Že
před osmi lety z Karlových Varů. většina správných „Krušnohorců“
Do „opičích hor“, kde předtím, nemluví o svých problémech a ani se
Nechť každý tuto úlohu plní, jak nej- v mé představě, žili pouze trestan- moc nestará o problémy těch „drulépe umí, neboť všichni nemají v lásce ci a nešťastníci. A hle. Našel jsem hých“. Že většina správných „Krušdějiny, hornictví či jiné tradice. Doba zde nevídaný kulturně-sociologický nohorců“ je do puntíku podobná
je jiná, rychlá a elektronická... Dnešní guláš, predisponovaný politicko-ná- oněm dávným obyvatelům, jak jsem
podoba Prahy, Dortmundu nebo třeba rodnostně-ekonomicko-kulturními je poznal ze starých kronik.
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Většina správných „Krušnohorců“ však taky chce vychovat své děti
na současné úrovni a žít současným
„normálním“ životem. A právě proto
potřebují dobré, rovné a rychlé silnice. A možná právě proto nemají čas se
účastnit v tak hojném počtu různých
kulturních akcí. A možná právě proto
vidím jako největší ohrožení Krušných
hor ony „osvícence“, kteří chtějí konzervovat. V konzervě se totiž žít nedá.

Marek Nesrsta,
Abertamy
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Luft stmeluje
Vážená redakce měsíčníku Krušnohorský Luft,
patřím k předplatitelům vašeho časopisu a netrpělivě očekávám každé
další číslo. Jsem rád, že Luft vychází,
určitě tím stmelujete čtenáře do party
nadšenců, kteří mají ke svému bydlišti
vztah víc než srdečný.
Narodil jsem se krátce po válce
v Karlových Varech. Než jsem nastoupil v roce 1966 na umístěnku
do přádelen v Nejdku, neměl jsem ani
tušení o tom, že nějaký Nejdek existuje, natož pak Rudné, kde již od roku
1977 trvale žiji. S manželkou jsem se
seznámil v práci, a když mne poprvé
pozvala na jejich víkendovou chalupu
v Rudné, byl jsem z místa a okolí silně
rozhozen. Sklepem protéká potůček,
bývalí obyvatelé ve sklepě chladili
mléko, protože dům je menší zemědělská usedlost s chlévem pro čtyři krávy,
a na domě je dodnes cedulka oznamující, že tato zemědělská usedlost
dostala prémii za nejlépe udržované
hospodářství. Když mne pak budoucí
manželka vzala na procházku po okolí, byl jsem znovu silně zasažen vším.
Procházeli jsme kolem zarůstajících
základů domů a já měl stále pocit, že
nás kdosi sleduje, že se procházíme
bez dovolení po pozemcích, které nám
nepatří.

1990 většinu těchto pozemků získali
dnešní novodobí dobrodruzi a případný zájemce z řad majitelů domů
buďto nestačil včas zareagovat, nebo
stejně neměl nárok. Protože přednost
dostal vždy ten, kdo zemědělsky hospodařil nejméně na deseti hektarech.
My první radní jsme se snažili alespoň
schválit, že nikdy nebudeme nikomu
prodávat přístupové cesty. Ale v té poválečné budovatelské době už se našli
vyčůránkové, kteří si své rychle nabyté
domy odkoupili i s pozemky okolo,
jen tak divoce oplocenými, bez ohledu
na cesty vedoucí k dalším domům. Ty
pak v dalším období vojsko zbořilo či
bratři Slováci navagonovali a nikoho
už nezajímalo, že cesta najednou končí u plotu soudruha Moravce. Řeknu
vám, tenhle komunistický bordel už
dnes nedá nikdo dohromady.

Rudné - původní cesta byla nahrazena novou

se tam dostat, protože cesty jsou přehrazené a ty neohrazené jsou jedna
velká díra plná vody. Když to porovnáte s krajinou za hranicemi, je člověku
smutno. Tam i cesty, končící leckde
v polích, jsou kolikrát vyasfaltované
až na konec. Jak se na tu naši krajinu
asi koukají ti „ze západu“? Asi jako se
koukáme my na okolí domů, kde bydlí
nepřizpůsobiví Cikáni. A právě ten
vztah k místu svého bydliště se nedá
nadiktovat. Buďto máme své místo
rádi a staráme se o ně, anebo je nám to
ukradené a začínáme silně připomínat
nepřizpůsobivé.

že váš časopis má právě tu sílu naučit nás mít rádi své bydliště. Znám
se osobně s panem Burachovičem,
Rojíkem, Michálkem i dalšími nejmenovanými obdivovateli tohoto kraje.
Na nás všechny tento kraj mluví deprimující žalobou a prosbou o pomoc.
Věřím tomu, že se vše podaří zachránit. Ještě není pozdě. A že když si zase
jednou dcera vyjede po cestě na koni
na vyjížďku, nebudou na ni cykloturisté v létě řvát, ať vypadne, a v zimě
běžkaři, že jim ničí stopu.

Abych ale jen nenadával – většina pozemků v okolí bydliště je dnes
pastvinami. Jsem rád, že se pozemky
využívají. Dnešní majitelé louky vyčistili od náletů a možná mohli být
i důkladnější, abychom tu nebyli jak
Šípkové Růženky. Jenže ti někteří
dnešní noví majitelé si pozemky ohraHodně sil do boje s lidskou blbostí
dí i včetně původních hlavních cest.
vám přeje
Stane se pak i to, že v době návštěvy
Ale už vás přestanu unavovat možná
původních obyvatel v obci jde celá hloupými úvahami. Chtěl jsem jenom
Jan Karas,
parta do původní části obce a nemůže tímto psaním naznačit, že si myslím,
Rudné
Rudné - původní cesta končí plotem

Dodnes mám občas tyto myšlenky,
když se těmito místy procházím, a zároveň jsem i smutný, protože tam, kde
kdysi vedly cesty, jsou dnes ohrady
a dostat se k bývalým domům znamená ohrady přelézat, a tím „opět“ vstupovat na cizí území.
Když se v roce 1991 naše obec odtrhla od Nejdku, část obyvatel obce mne
dotlačila i do funkce místního radního. Poznal jsem tak i zajímavé problémy s pozemky, které má „opět“ na svědomí ten rudý bolševik. Po vysídlení
Němců totiž veškeré pozemky připadly státu. No, a když kdekoli na pozemcích stály domy a k nim na mapě
nebyly cesty (proč by také, když parcela i dům byly do té doby jednoho
majitele), tak se tímto znárodněním
staly domy nepřístupné. Jasně – v té
době to nikdo neřešil a statky nikomu
z případných nových majitelů nebránily k přístupu do domů. Jenže po roce
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Berggeist
nic. Teď už mě ale musel slyšet. Buď
je hluchej, nebo je to Němec. Lovím
v paměti německá slovíčka a nakonec
trochu nejapně vyštěknu. „Wohin gehen Sie?“ Ksakru, zase nic. Ale přece.
Ledabylé mávnutí ruky mi naznačuje,
abych ho následoval.

Bláznivé počasí, ze zimy do léta,
z léta do zimy, duben obklopený ostrůvky starého sněhu. Drobně mrholí,
teplota okolo nuly a na stromech se
vytvářejí pokroucené chomáče námrazy. Vítr míchá cáry mlhy mezi huňaté solitéry smrků. Chybí jen vzdálené vytí psa baskervillského.

dobu, v tomto nečase? Že by zbloudilý
turista? Přidávám do kroku. Ano, je to
on, ta postava, za ty roky už jsem ho
tady zahlédl několikrát. Chlap, shrbená
záda, čapí nohy, neurčitý věk, neutrální
oblečení, pořád stejná figurka. Zvědavost mě nutí zrychlit krok. Je přímo
přede mnou.

Kráčím pěšinou po hřebeni nad Ryžovnou směrem k Bludné. Ticho a klid,
nikde ani živáčka. Ba ne, asi padesát
metrů přede mnou se pohybuje lidská
postava. Kdo to asi může být v tuhle

„To je letos ale bláznivé počasí, co?“
zkouším duchaplně zahájit neutrální konverzaci. Nic, chlap nereaguje,
možná mě dobře neslyšel. Opakuji
otázku a přidávám na důrazu. Zase

Opouštíme pěšinu a kráčíme směrem
k rašeliništi. Poskakuji po hlavách drnů
mezi zbytky sněhu a mám co dělat udržet nasazené tempo. Kam mě to jenom
vede? Kličkujeme mezi jednotlivými
trsy kosodřeviny, až se sotva znatelná
pěšinka začíná ztrácet v souvislém porostu. Snažím se ze všech sil neztratit
kontakt, přestávám vnímat prostor
a čas. „Drr, drr,“ z pod nohy vystřeluje k obloze tetřívek. Fuj, to jsem se
lek´. Je to kohoutek, nebo slepička?
Sleduji let ptáka a setrvačně pokračuji
v chůzi (běhu). Plác. Do háje, vězím
až po zadek v rašelinném jezírku a záhadný chlap nikde. Snažím se vyprostit
z nepříjemného mazlavého zajetí, ale

marně. Soustředím myšlenky, lehám
si na břicho, plazím se, rukama se zachytávám pokroucených pahýlů větví.
Konečně jsem z nejhoršího venku. Jak
dlouho to trvalo? Už je skoro tma. Jsem
pěkně ztahaný a zpocený jako myš.
Schoulím se do klubíčka, chvilku si odpočinu a pomažu domů. Usínám.
„Tak už se konečně prober! Já tady
u tebe do rána sedět nebudu,“ přeruší můj spánek známý hlas. „Kde
je?“ vyhrknu bezděčně. „Kdo, prosím
tě? Chrápeš tu už alespoň půl hodiny sám,“ odpovídá servírka. „Zaplať
a domů,“ dodává.
Jsem to ale starý osel. Usnu v hospodě a k tomu ještě takový zvláštní sen.
Platím a odcházím domů. Zvoním, otevírá manželka a její pohled nevěští nic
dobrého. „Kde ses to vyválel, jsi samé
bahno?“ Svlékám oděv zašpiněný
mazlavou rašelinou. Byl to sen, nebo
skutečnost...?

Hospodská
V hospodě u piva
leccos se povídá,
leccos se semele
práce i postele,
příběhy šedivý,
nikdo se nediví.
V hospodě u piva,
než vrchní povídá:
„Pánové, končíme,
budem platit.“
V hospodě u piva
myšlenka bláznivá
na jazyk přinese
všechno se přetřese,
náhodná setkání,

radost i zklamání.
V hospodě u piva,
než vrchní povídá:
„Pánové, končíme,
budem platit.“
V hospodě u piva
parta tvá přebývá,
nutí tě ke stolu
vypít si pospolu
těch pár piv každý den,
starosti, čert je vem.
V hospodě u piva,
než vrchní povídá:
„Pánové, končíme,
budem platit.“

Hospodu a piva
žena ti zazlívá,
domů včas nechodíš
peníze vyhodíš,
děti tě neznají,
piva se nenají.
V hospodě u piva,
než vrchní povídá:
„Pánové, končíme,
budem platit.“

jenom ti zašeptá.
V hospodě u piva,
než vrchní povídá:
„Pánové, končíme,
budem platit.“
V hospodě u piva
zubatá zazpívá,
s sebou tě sebere
smutně či vesele,
ze židle sesadí,
jiný tě nahradí.
V hospodě u piva,
než vrchní povídá:
„Pánové, končíme,
budem platit.“

V hospodě u piva
každému ubíhá
jeho čas sečtený,
pádí jak splašený.
Čas, ten se nezeptá,

Jiří Kupilík

Chladný duben?
Ne, vše bylo v normálu
Přišlo vám, že letošní duben byl po- našem regionu bylo vše v pořádku, zcela
někud chladný? Pokud ano, šlo jenom v duchu pranostiky „Březen, za kamna
o zdání, protože duben byl v horách od vlezem, duben, ještě tam budem“.
Klínovce po Kraslice v normálu. A to jak
teplotně, tak i srážkově. Na poměry v
Na začátku 80. let minulého století býWWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

val na meteorologické stanici v Šindelové sníh v průběhu dubna i několik dní.
Kupříkladu 19. dubna 1980 začal padat
sníh a do 24. dubna ho bylo na 40 cm,
a to týden před touto chumelenicí již

teploty dosahovaly až 17° C a po sněhu
nebylo ani památky. Pravda ale je, že
v posledních dvou letech byl duben neobvykle teplý. Pod 750 m již sníh neležel a teplota se dostala až na 20–24 °C.
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Na počátku května jsme se pořádně
ohřáli, ale postupně přibude oblačnosti a přeháněk. Celkově by se však
máj měl vejít do srážkového průměru
a v běžných relacích bude i teplotně.
Nesmíme však zapomenout na to, že
dlouhodobé předpovědi jsou spíše
výhledem. Přiznejme si sportovně,
že ani dnešní věda se ještě nedokáže
trefit spolehlivě s určitostí na více dní.

Za sebe mohu říct, že vše nad 10 dní je
velmi obtížné předpovědět a zvláště u
nás v horách! Co je ale úplně nejhorší,
je předpovídat počasí pro vlastní rodinu. Neúspěch je pečlivě hlídán a po zásluze přinášen „na talíři“ ještě několik
dní poté. Naopak úspěchy se považují
za běžnou rutinu, o které není třeba se
bavit. Za 36 let v oboru pozorovatele
a obsluhy stanic ČHMÚ se úspěchů a

hlavně toho, co se nepovedlo, střídalo sledujme i uváděný UV index, který
dost. Beru vše jako poučení a jasný je letos na jaře značně vysoký. Způsovzkaz, že vše je v rukách naší přírody. buje to snížená a tenčí ozónová vrstva
nad naším územím. I tyto podrobnosti
Na začátku sezony nepodceňujme najdete na portálu ČHMÚ vždy aktuopalování a slunění. Naše kůže, od- álně k danému dni.
vyklá po několik měsíců slunečnímu
svitu, může někdy dosti utrpět nepoužíváním vhodných kosmetických
Rudolf Kovařík,
přípravků. Proto v relacích o počasí
Šindelová
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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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Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

www.wlastovka.cz

info@wlastovka.cz, tel. 723 216 621

pro školní rok 2012/2013
Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

ještì pøijímá
žáky do první tøídy

www.wlastovka.cz

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. +420 774 701 505
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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