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Vážení horalé a přátelé Krušných hor,
během letošního roku LUFT několikrát informoval o tristním stavu silnic
v některých horských obcích našeho
regionu. Leckteré silnice byly v takovém stavu, že jízda po nich vyžadovala
od řidičů doslova kaskadérské kousky
s cílem vyhnout se děrám, jejichž počet daleko převyšoval únosnou mez.
Po předchozí kritice na adresu
Karlovarského kraje a jeho Krajské
správy a údržby silnic (KSÚS) můžeme nyní s radostí konstatovat, že alespoň některé silnice mají opět nový
hladký asfaltový kabát. Podle údajů
KSÚS byl nedávno opraven například povrch silnice II/221 v obci Pernink, 400metrový úsek silnice II/221
ve Pstruží a opravy se dočkala i silnice II/219 v Abertamech a pod nimi
ve směru k abertamské zatáčce. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly
15 milionů korun.
To ocenila i starostka Perninku
Jitka Tůmová, která ve svém dopise
náměstkovi karlovarského hejtmana Ing. Petru Navrátilovi mj. uvedla:
„Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za všechny občany naší obce
a ostatní uživatele – řidiče, za Vaši
vstřícnost vyřešit opravu povrchu
silnice II. třídy č. 221, která prochází naší obcí. Díky pochopení kraje se
do naší obce opět vrátí turisté a návštěvníci, kteří k nám odmítali jezdit
po zdevastovaných silnicích, a opětovně se zvýší cestovní ruch nejen
v naší obci, ale i v celém mikroregionu. Škoda jen, že se nepodařilo opra-

vit i část silnice č. 221 v obci Pstruží
tak, jak jste zmiňoval ve svém dopise.
Věříme však, že i tato část bude v brzké době opravena ke spokojenosti
všech uživatelů.“
Také starosta Abertam Zdeněk
Lakatoš redakci Luftu sdělil, že
je velice rád, že konečně proběhla oprava dezolátních úseků silnic
II/219 (Abertamy)a II/221 (Merklín
– Potůčky). Současně však uvedl:
„Na druhou stranu je nepochopitelné, proč se oprava obou silnic dodělala až v srpnu, když havarijní stav
vozovky byl zjištěn již začátkem března. Prakticky celé léto jsme tak byli
nuceni devastovat svá vozidla. Navíc
úsek z plešivecké křižovatky na abertamskou křižovatku nebyl opraven
do dnešního dne, KSÚS nebyla
schopná od začátku letošního roku
opravit ani výtluky na této komunikaci. Neustále se domáhám alespoň
zalátání největších děr, ale není to nic
platné. Nedělám si iluze, že v příštím roce dojde k nějaké větší opravě
této části komunikace. Příkladem
za všechny je oprava mostu u plešivecké křižovatky, která probíhá prakticky dva měsíce a stále není hotová.
Firma je zřejmě placená od hodiny,
jinak to není možné. Nechci si jen
stěžovat, ale bohužel je to každý rok
stejné: upozorňujeme na stav komunikací a vždy se začne opravovat až
na podzim, nebo v tom lepším případě ke konci léta. Je to smutné, ale je to
skutečnost, musíme se spokojit s málem a být rádi i za to, že k opravě došlo, alespoň v tomto rozsahu. V naší
krásné zemi to asi jinak ani nejde.“

O informaci, jaké jsou další plány
oprav silnic v našem regionu, požádal LUFT ředitele Krajské správy
a údržby silnic Karlovarského kraje
Ing. Zdeňka Pavlase. Ten ve svém
obsáhlém stanovisku potvrdil, že pro
příští období se v rámci neinvestičních akcí počítá s opravou následujících úseků silnic: II/219 Abertamy
v délce 200 m, III/21047 Nejdek
– Oldřichov v km 15,851-17,351,
III/2194 Nejdek – žel. přejezd v km
1,670-3,120, II/219 před abertamskou křižovatkou v km 8,7129,462, III/22137 Lípa – Mariánská
v km 2,488-3,734, III/2192 Lužec
– Děpoltovice v km 5,695-7,384,
III/22137 most č. 4 – Mariánská v km
5,357-6,264 a II/219 Barbora – abertamská křižovatka v km 8,510-9,270.
„Termíny a rozsah realizace těchto
oprav budou závislé na finančních
prostředcích, které budou Karlovarským krajem přiděleny jako příspěvek na činnost naší organizace pro
následující roky,“ uvedl Ing. Pavlas.
Z investičních akcí připravuje
KSÚS zejména další etapu modernizace silnice II/221 v úseku Merklín –
Pstruží. Na tuto stavbu je již vydáno
pravomocné stavební povolení, plánovaný termín výstavby je 12/2012
– 09/2014. „Zda tato stavba bude
realizována a případně v jakém termínu, však bude záviset na vyřešení
současných problémů Regionálního
operačního programu Severozápad
a na obnovení příjímání projektových žádostí o dotace z EU,“ podotkl
Ing. Pavlas. Z jiných plánovaných investičních akcí ředitel KSÚS zmínil
ještě probíhající projektovou přípravu
na rekonstrukce či modernizace dalších úseků silnice II/221 mezi Pstružím a Potůčky, silnice III/21047 mezi
Nejdkem a Perninkem a silnice II/219
v oblasti Abertam.
Spolu s našimi čtenáři můžeme tedy
doufat, že se v rozpočtu Karlovarského kraje najdou peníze na neinvestiční
opravy a údržbu silnic. Nebude se tak
opakovat žalostná situace z počátku
letošního roku.
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Dárek Luftu od krušnohorských
básnířek – děkujeme
Ta trocha poezie nikoho nezabije (Jiří Suchý)

Bílá Bystřice

Podzim v horách

Rybám pokreslila bříška
vlnka vzduchu
v rychlé horské bystřině.
V čerstvé vodě
odmítají svetr
ba i plavat v mikině.

Člověk stvořený ze slunce
a zvrásněného moře,
nahoře na hlavě
nosí vlásky,
očividné důkazy
zděděné lásky.

Mlha se chvěje
u chodidel stébel
a v chřípí koní
Z javorů listí
na odkvetlém vřesu
po dešti voní

Za horou tu pohasíná
zlatá záře
Země sbírá listí
na polštáře

Ptáci na sebe berou
do nesmírných výšek
plstěné prádlo
z chmýří pampelišek.
A nezůstane jenom
u bělostného pápěří,
vzory smetanových listů
otisknou si do peří.

Z Perninku zdraví
Kristina Košnerová

Země chystá lůžko
zbylým borůvkám
Břízy svlékají si
zlaté hávy
Jeřabiny září
na lucernách stromů
Ve větru se vlní
plavé trávy

Pozdrav z Cách posílá
Klára Hůrková

(foto - KK)

(foto - UM)
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Oživení zaniklé osady uměním
v krušnohorské krajině

Údolí mezi Klínovcem a Meluzínou s ruinami zaniklé osady Königsmühle poutníka ohromí silným geniem loci
(foto Petr Mikšíček)

V předešlých pěti vydáních Luftu
jsme publikovali seriál příspěvků Petra Mikšíčka o jeho vizi obnovit historickou paměť místa a ruiny domů
opuštěného Königsmühle na chvíli
oživit uměleckými land & art objekty,
poezií, muzikou a divadelním představením, sestaveným z fragmentů
příběhů obyvatel zaniklé osady. Pro
zpočátku velmi nejistý projekt se podařilo vytvořit česko-německý tým
nadšenců, prolomit nedůvěru orgánů
ochrany přírody, získat podporu místních lidí a obecní samosprávy a sehnat
minimální peněžní dotaci (50 tisíc
Kč). Konečně jsme tak v červencovém vydání Luftu mohli uveřejnit Pozvánku na setkání s programem pro
veřejnost od čtvrtka 30. 8. do neděle
2. 9. 2012. Jsme rádi, že nyní můžeme
informovat o uskutečněném setkání, které vstoupilo do historie nejen
konkrétního krušnohorského údolí
s úžasným geniem loci. Domníváme
se, že setkání přispělo k širší diskusi
o ochraně minulosti v součinnosti historiků, památkářů a ochranářů přírody a krajiny.
Prolog: Königsmühle, 22. 5. 2011
K zázračnému zpřítomnění minulosti, všem kompetencím historiků
a tlustým čarám politiků navzdory,
došlo v místě zaniklé osady Königsmühle již více než před rokem. V neděli 22. května 2011 vedl Petr Mikšíček početnou skupinu výletníků pěší
túrou od úpatí Klínovce na Meluzínu, která je druhou majestátní do-

minantou Krušných hor. Vrcholným
zážitkem výletu však nebyly horské
vrcholy, nýbrž naopak údolí mezi
nimi. Ohromilo nás údolí s ruinami
několika domů a potokem, zalesněný
svah z jedné strany a otevřený horizont horských luk na druhé straně.
Genius loci přiměl všechny výletníky
k zamyšlenému spočinutí. Tím větším překvapením byla paní, která
ukázala na zachovalou část obvodové stěny domu z kamene, bez střechy, s otvory po oknech, a do ticha
německy řekla: „V támhletom domě
jsem se narodila, s maminkou jsme
to tu po otevření hranice každoročně navštěvovaly, než před třemi roky
ve věku 87 let zemřela.“

Nemohu nemyslet na biblické veli- Čtvrtek 30. 8. 2012: Svědectví Rosekonoční vítězství života nad smrtí či marie Ernst o životě v Königsmühle
na aktuální (ne)víru ve vítězství pravPaní, která nás mocně oslovila
dy a lásky nad lží a nenávistí.
v údolí osady Königsmühle v květnu

Ta slova působila jako blesk z čistého nebe. Úvahy o vzdálené historii
úžasného místa vzaly za své. Naše
Krušné hory jsou Erzgebirge pro jejich původní německé obyvatele a my
všichni z obou stran hranice je máme
v srdci jako Krušnohorský ráj – tedy
Herzgebirge, jak šťastně nazval svoji
knihu Petr Mikšíček. Lidem jde o ráj
přesto, že z něho byli vyhnáni, chtějí
ho alespoň trochu zpřítomnit ve snaze
očistit se od hříchů – vin vlastních i cizích, protože touha po životě v pravdě
je každému člověku přirozená. Tak si
vysvětluji, že se Petru Mikšíčkovi podařilo dát dohromady skupinu umělců z obou stran hranice, aby svými
díly a vystoupeními alespoň na týden „V támhletom domě jsem se narodila, s maminkou jsme to tu po otevření hranice
každoročně navštěvovaly, než před třemi roky ve věku 87 let zemřela,“ řekla Rona konci léta roku 2012 vdechli život semarie Ernst do ticha údolí bývalé osady Königsmühle zkoprnělým výletníkům
(foto z 22. 5. 2011 – PM)
ruinám v údolí osady Königsmühle.
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2011, se jmenuje Rosemarie Ernst
a přidala se ke skupině umělců, aby je
svými vzpomínkami inspirovala. Díky
ní akce získala reálný základ a z pouze
umělecké fantazie se skupina soustředila na obnovení paměti místa. Umělci tak přijali výzvu zpřítomnit minulost osady formou land & art (což si
vysvětluji jako dočasné umění v živé
krajině či prchavé souznění krajiny
a tvorby). Vyprávění paní Ernst o životě v osadě Königsmühle, v českém
pracovním překladu s názvem „Cesta
do mého dětství“, bylo na programu
akce ve čtvrtek 30. srpna jako autorské
čtení se souběžnou dramatizací českého textu Renatou Bulvovou z pražského Literárního a kulturního klubu 8,
rodačkou z krušnohorského Kalku.
Čtení se konalo v tichu kouzelného
údolí bývalé osady Königsmühle, jehož nostalgická krása byla umocněna
okolními land & art instalacemi.
Síla příběhu o dětství Rosemarie
Ernst, jejích rodičů a příbuzných
a osady Königsmühle je vyvolána
jednoduchým vyprávěním o tvrdém
životě horalů, kteří kromě každodenních starostí o domácí hospodářství
v podmínkách drsného horského
podnebí museli čelit konkrétním důsledkům vzdálené vysoké politiky.
Vyprávění zahrnuje období rozpadu
Rakouska-Uherska v roce 1918, kdy
toto území, osídlené výlučně Němci,
se stalo součástí nově vzniklému státu Československo. V té době osadu
tvořilo pět domů, kde bydlelo celkem
53 obyvatel, dva kilometry dlouhá příjezdová cesta k nejbližší obci Stolzenhain, nyní česky bůhvíproč Háj, byla
v zimě často zasypaná sněhem, závěje
dosahovaly výšky 3 až 4 metry (zima
zde trvá půl roku dodnes). Název osady Königsmühle je odvozen od dřívější existence mlýna na obilí s malým
rybníkem s hrází, kde se pro mlýn
shromažďovala voda z potůčku, pramenícím nedaleko v lese na Klínovci
a vinoucím se podél domů přes louky.

4 km od Königsmühle, měl přehled
a chodila k němu domů spousta lidí,
když potřebovali napsat nějaký úřední dopis nebo se poradit v různých
záležitostech. V září 1931 dokonce
kandidoval za německou sociální demokracii do vedení své obce v ČSR.
Každý den chodil pěšky do sousedního německého města Oberwiesenthal, kde měl malou dílničku a vykonával povolání sedláře. Rodina měla
5 dcer, které měly občas hlad, takže
maminka paní Ernst hned po základní
škole nastoupila do fabriky na výrobu
rukavic, vyučila se pletařkou a zamilovala se do o rok staršího pletaře, stále
veselého, pohledného a nedostižného
zpěváka a tanečníka. Svatba rodičů
paní Ernst 9. 10. 1943 už byla válečná,
příští den se novomanžel musel vrátit
k wehrmachtu, na frontu do Ruska.
Malá Rosemarie se narodila v roce
1944. Rodina se dozvěděla až později,
že otec byl 11. 4. 1944 zraněn při obléhání Doněcku, byl pohřben v ruském
zajateckém táboře 19. 3. 1945 a o narození své tehdy již osmiměsíční dcery
nic nevěděl.
V rodině paní Ernst z matčiny strany
sehrála významnou roli bývalá Klíno-

Rodný dům Rosemarie Ernst s land & art znázorněním obyvatel domu, instalace
Frank Ullmann (foto 30. 8. 2012 – PM)

vecká chata (Keilbergerhütte), stojící
ještě dnes v klínoveckém lese ve výšce
1 008 m n. m. nedaleko hostince Lesní
zámeček. Na území Československa si
ji postavili v letech 1932/33 nezaměstnaní sportovci z německého Chemnitz
jako svoji sportovní chatu. Někteří
Němci z blízkých obcí na českém území, většinou sociální demokraté, se
obávali infiltrace ideologie z Hitlerovy vznikající Říše. Němečtí sportovci
však naopak po převzetí moci Hitlerem ukrývali v chatě na českém území
emigranty a chata se stala styčným

Paní Ernst uvedla, že posledním
majitelem tohoto mlýna byl předek
hospodského z Klínovce. Do dnešních dnů zachovaný vchod do sklepa
bývalého mlýna používali obyvatelé
pěti domů během druhé světové války jako úkryt při leteckých náletech.
Děda paní Ernst „politikařil“ v nedaleké obci Böhmisch Wiesenthal, nyní Fotomontáž: Maminka Rosemarie Ernst v okně domu v Königsmühle, jak
česky Loučná pod Klínovcem, asi vypadá nyní (foto Petr Mikšíček)
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

místem protihitlerovského odboje,
včetně ilegálního tisku letáků a jejich
nebezpečného přenášení přes hranici do Německa. Gestapo 15člennou
skupinu, jejímiž členy byli i starší teta
paní Ernst s manželem, v roce 1935
odhalilo. Po odpykání trestu byli jako
občané ČSR vyhoštěni se zákazem
vstupu do Německa. 27. září 1938
došlo ke krvavým srážkám v prostoru
Klínovec – Háj a Loučná mezi vojenskými jednotkami ČSR a sudetoněmeckým freikorpsem. Část lidí uprchla ze strachu k příbuzným a známým
přes hranice do Oberwiesenthalu,
včetně tety paní Ernst s manželem.
V Říši následovalo další zatčení, uvěznění a povolání strýce do války, v roce
1944 padl v Řecku. Teta přežila díky
štěstí, celý život se pak snažila o ospravedlnění svého manžela, ale nedožila
se toho. Zemřela podle svého názoru „v hanbě“ v roce 2003 ve věku 92
let a jejího manžela město Chemnitz
oslavilo jako bojovníka proti Hitlerovi až v roce 2010. Paní Ernst ve svém
vyprávění o strýci Alfrédovi uvedla, že
jeho celoživotní boj za spravedlnost
tak došel naplnění 66 let po jeho smrti.
Po válce byla celá zbylá rodina paní
Ernst z Königsmühle nuceně vysídlena do Německa, malá Rosemarie
s matkou, s prarodiči z otcovy strany a se dvěma bratry otce. Prarodiče
z matčiny strany směli zůstat na české
straně v Loučné, aby Čechy „zaučovali“, dědeček však nemohl docházet
do své dílny v Oberwiesenthalu, podél
hranice byly zbořeny domy a natažen
tři metry vysoký dvojitý ostnatý drát.
Po čtyřech letech se paní Ernst s maminkou přestěhovaly do Oberwiesenthalu a roku 1950 tam Rosemarie
Ernst začala chodit do školy, byla
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nejmladší ve třídě. Matka s dcerou se
vždy v neděli ve 13 hodin viděly s prarodiči v Loučné přes hranici, mluvit
spolu bylo zakázané. Přesto malá Rosemarie často dírou v hraničním plotu
přinesla jídlo od prarodičů z ČSR. Ale
poměry na hranici byly stále přísnější a po zadržení školačky pohraničníky už to nebylo možné. Ostnatý
drát podél hranice byl odstraněn až
v roce 1964 a příbuzní se potom mohli jedenkrát ročně na prvního máje

Naproti rodnému domu Rosemarie Ernst postavil Hartmut Rademann stráž, z kamenů sutě ve sklepě bývalého mlýna,
bez nástrojů, jen rukama, nechtěl porušit čnějící ruiny, které vnímá jako postavy mocného sochaře přírody. Příroda pracuje na zahlazení všeho bez výjimky, bez ohledu na úsilí lidí, Hartmut Rademann zasáhl opačně – vyzdvižením na místo
zahlazení. Člověk horizontálu přírody doplňuje vertikálou, což vyjadřuje také svislá socha „Krajina“ Renaty Matouškové
z abertamského sympozia na straně 18

Vyprávění Rosemarie Ernst se konalo v tichu kouzelného údolí bývalé osady Königsmühle, jehož nostalgická krása byla umocněna okolními land & art instalacemi

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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scházet v 5 km vzdálených Českých
Hamrech. Když dědeček v Loučné
v roce 1966 umíral, pohraničníci tajně
umožnili matce s dcerou ilegální přechod z Oberwiesenthalu do Loučné.
V roce 1971 dvě sestry matky využily
příležitost k vystěhování do západního Německa a následně se babička
z Loučné vystěhovala do Oberwiesenthalu k dceři a vnučce Rosemarie. Zemřela v roce 1976 ve věku 86 let.
Podle vlastních slov se paní Ernst
v roce 2011 zapojila do skupiny Petra Mikšíčka, aby život lidí v této části
krušnohorské česko-německé hranice
neupadl v zapomnění, protože patří
do poslední generace, která to všechno prožila.

Příště dokončení:
Pátek 31. 8. 2012: Ochrana paměti
versus ochrana přírody a krajiny
Sobota 1. 9. 2012: Poetické hudební
odpoledne a divadelní večer s frag- Německé vyprávění o životě v osadě Königsmühle probíhalo se souběžnou dramatizací českého textu Renatou Bulvovou
z Literárního a kulturního klubu 8 z Prahy
menty příběhů

Předsudky na obou stranách hranice mě trápí,
svěřila se Luftu paní Ernst
Po působivém autorském čtení se
souběžnou dramatizací českého textu jsme měli příležitost položit paní
Ernst několik otázek.
Milá Rosemarie Ernst, oživila jste
nám rozvaliny domů bývalé osady
Königsmühle i život lidí v této části
Krušných hor na česko-německé
hranici, poznamenaný politickými
turbulencemi 20. století. Spolu s vámi
jsme přesvědčeni, že taková svědectví
jsou poučná pro budoucnost, aby se
totalitní ideologie ve společnosti již
nikdy neprosadily. Bylo vaše vyprávění již někde publikováno? Jak je těžké
zveřejnit rodinnou historii?
Příběh mojí rodiny jsem nikdy nevyprávěla nikomu cizímu, tím méně publikovala. I dnes mi připadá velmi těžké
o tom všem vyprávět. Posledním přáním mojí tety, když v roce 2003 umírala,
bylo, abychom ji nepochovali na hřbitově v rodinném hrobě v Oberwiesenthalu, aby jméno její rodiny zaniklo a dále
už nebylo ničím připomínáno. Tresty
vězení, které postihly ji a jejího manžela

za činnost proti Hitlerovi, považovala se s tou „hanbou“ několikanásobného
za hanbu, ve které prožila celý život, ni- uvěznění tety a strýce za Říše dobře sekdy se znovu nevdala a neměla děti.
známila. Do Švýcarska jsem oznámila, že víc už neseženu, a následně teta
Posmrtnému zadostiučinění strý- Rosl v roce 2003 zemřela. K mému
ci Alfrédovi od města Chemnitz velkému překvapení mě v roce 2010
v roce 2010 muselo předcházet asi Švýcaři pozvali do Chemnitz k odhamnohokrát neúspěšné písemné lení pamětní desky na chodníku před
doložení jeho činnosti proti nástu- domem, kde novomanželé krátce bydpu Hitlera. Jak si vysvětlujete, že to leli před zatčením. Teta by z toho měla
trvalo tak dlouho?
určitě obrovskou radost.
To bylo úplně jinak. Teta v pozdním
věku o očištění jména rodiny už neuCo hrálo hlavní roli, abyste se
silovala. Byla dost nemocná a já jsem svým příběhem vystoupila na veřejjí pomáhala, protože v dětství i poz- nosti nyní na české straně Krušných
ději byla mojí druhou maminkou. Tak hor, dokonce u ruin vašeho rodného
jsem byla při tom, když ji ze Švýcarska domu v osadě Königsmühle?
oslovila organizace, která vyhledává
Jsem vděčná Petru Mikšíčkovi
německé antifašisty, aby se na ně ne- a jeho sdružení Antikomplex za vyzapomnělo. Když se jim podaří zdo- naložené úsilí. Jsem posledním
kumentovat takovou činnost, jednají pamětníkem života ve svém rodišti
s příslušnými institucemi, aby v místě a myslím, že ze současného zájmu
působení antifašisty byla odhalena pa- veřejnosti by měli radost všichni jeho
mětní deska uložená v chodníku, kudy bývalí obyvatelé. Do této doby práce
lidé chodí. Za tetu jsem do Švýcarska minulých generací v osadě Königodeslala všechny dokumenty, ke kte- smühle jen zanikala.
rým jsem se dostala, a díky tomu jsem
Podědila jste po svém dědečkovi

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

„politikaření“, zajímáte se nyní
v Oberwiesenthalu o komunální či
celoněmeckou politiku, případně
sledujete vyjádření českých politiků k problematice poválečného
nuceného vystěhování Němců ze
Sudet? Můžete nám k tomu říci
vlastní pohled, ovlivněný prožitou
zkušeností a sestavováním stromu
života vaší rodiny?
Byla jsem vždy hrdá na svůj rodný
kraj a trápí mě vžité předsudky nových generací na obou stranách hranice. Proto jsem velmi ráda, že jsem se
konečně dožila i u mladých lidí snahy
o pravdivé zobrazení válečných a poválečných událostí v našem krušnohorském regionu. Naši předci si to zaslouží a pro dnešní politiku je důležité
neopakovat chyby minulosti.
Děkuji za krásný zážitek
a přeji vše dobré.
Petr Maglia
s pomocí Petra Mikšíčka a členů jeho
týmu land & art Königsmühle 2012
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Oberwiesenthal, Rittersgrün, Zlatý Kopec,
Myslivny, Boží Dar, Fichtelberg, 19. 8. 2012

Po hřebeni Krušných hor s písničkami Antona Günthera
V neděli 19. srpna se uskutečnila už druhá česko-německá túra
s písničkou po hřebeni Krušných
hor pořádaná na počest velkého
krušnohorského písničkáře Antona Günthera (1876–1937), rodáka
z Božího Daru. Redaktoři Luftu se
rozdělili, aby co možná ze všech míst
kruhové česko-německé trasy mohli
informovat o průběhu této akce,
ke které se mohl připojit kdokoli,
kdykoli a kdekoli, pěšky, na kole,
s využitím speciálních autobusů
nebo na voze s koňským spřežením.

Kapela Reuter hrála na Myslivnách u Božího Daru i blues (foto PM)

Slavný božídarský rodák A. Günther je
pochován na místním hřbitově (foto PM)

Anton Günter (1876–1937),
(foto archiv H.-J. Knabe)

Start 37 km dlouhé kruhové trasy byl
v 10 hodin na dvou místech – z Oberwiesenthalu vyšla skupina výletníků
pod vedením profesionálního horského vůdce po proslovu zemského
rady Franka Vogela, který připomněl

75. výročí úmrtí Antona Günthera,
a v Rittersgrünu – Breitenbrunnu
ve stejnou dobu účastníky pozdravil
starosta Ralf Fischer. Na české straně
zahrnovala trasa túry Boží Dar, kde
je na náměstí památník a na místním
hřbitově hrob Antona Günthera, dalšími zastaveními s živou hudbou byly
Myslivny a Zlatý Kopec, kde občerstvení zajišťovalo Občanské sdružení Abertamy. Mnoho turistů při této
příležitosti zavítalo také na Krmelec
u Božího Daru se skvěle připravenou
obsluhou a na Salaš na Ryžovně, kam
pohodlnější výletníci dojeli na krytých
vozech s koňským spřežením.

Krušnohorský písničkář Kendy John Kretzschmar na Zlatém Kopci (foto UM)

Na německé straně okruh zahrnoval další dvě zastavení v Rittersgrünu
a občerstvení v horských chatách Tellerhäuser a Neues Haus. Všude byla
muzika, zazněly staré krušnohorské
písničky i dovezené blues a aktuální

Oberwiesentahl, náměstí – turisté vyrazili pod vedením zkušeného horského
(s)vůdce (foto PM)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Neues Haus – výletní restaurace na německé straně hranice ČR/SRN
(foto KP)
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U Salaše na Ryžovně zaparkovalo 5 krytých vozů s koňským spřežením (foto PM)

Všichni účastníci, muzikanti a dobrovolníci
se sešli při závěrečném zpěvu a společné
improvizaci na Fichtelbergu (foto PM)

punk od muzikantů všech věkových
kategorií. Všichni účastníci, muzikanti
a dobrovolníci se sešli při závěrečném
zpěvu a společné improvizaci na vr-

cholu německé strany Krušných hor,
na téměř 1 215 metrů vysokém Fichtelbergu. Zpěv, bubny, vozembouchy,
harmoniky, kytary, mandolíny a fujary

Důstojný silný hlas ocelového Zvonu
míru je prý dobře slyšet i na sousedním
českém Klínovci (foto UM)

vystřídal důstojný silný hlas ocelového znovusjednocení Německa . Zvonění je
Zvonu míru, pořízeného a umístěného prý dobře slyšet i na sousedním českém
na Fichtelbergu v roce 2009 ze sbírky Klínovci, jehož obnova nás teprve čeká.
občanů na památku 20 let od mírového
(red)

Cyklistická reportáž

Liedertour aneb Za písničkou letos poprvé na kole
Na túru za písničkou jsme se těšili
celá rodina už týden předtím, ale protože 37 km je pěšky moc a autem si zas
člověk nedá ani pivo, rozhodli jsme se
vyrazit na kole a udělat si pohodový den.
Na cestu jsme se vydali už den předem
s tím, že přespíme na Zlatém Kopci u rodičů a druhý den začneme túru z Rittersgrünu po české straně. Do tašek na kolo
jsme si připravili kalhoty a bundy, já si
přibalil pro jistotu mikinu – na Fichtlu
bude večer určitě foukat.

tý Kopec, tady má hrát písničkář Kendy
John Kretzschmar z Oberwiesenthalu.

V neděli 19. srpna ráno je 25 stupňů,
do Rittersgrünu se jede v pohodě, je to
z kopce a jen 3 km. Zahájení je na koupališti, nezbytnou kulisu dotváří starý
hasičský Robur, schází se tu zhruba 40
lidí, starosta Fischer všechny vítá a přeje
příjemný den. Hrají tu dva kytaristé, kteří
si říkají „De Ranzen“, písničky Antona
Günthera jsou pěkně melodické a tak nějak sem patří. Překvapuje mě, že většina
lidí je zná a zpívá si také. Setkáváme se
s Jirkou a Libuší, Jirka vyráží těžší trasou
po německé straně, Libuše se přidává
k nám. Vyjíždíme k další zastávce na Zla-

Po výtečném obědě v Krmelci nás
opouští manželka pod průhlednou záminkou, že musí doma sundat prádlo.
Pokračujeme tedy s dětmi na Boží Dar,
tam u pomníku Antona Günthera hrají
„De Schreckenberger“, moc lidí tam
Slunce začíná pěkně pálit, pod koly není, ale u kašny v parku je příjemně.
se roztéká asfalt, děti s Libuší nám mizí
Po krátkém zastavení pokračujeme
za první zatáčkou, pomalu si supíme
do kopce, asi ve třetině trasy míjíme stojí- k další zastávce Neues Haus na česko-něcí koňská spřežení, koním je také horko, mecké hranici. Tam na sluncem rozpálemy ale zastavit nemůžeme, už bychom se né zahrádce hospody hrají Stefan Gerlach
nerozjeli, v potu tváře míjíme Ostrou za- z Zwönitz a Frank Mäder z Aue, usedáme
táčku, Planýrku, Mílovskou a konečně je na jedinou lavičku ve stínu a při melodiích

Zatím jsou tu jen Abertamáci s občerstvením, děti si dávají limču s koláčem,
rádlera nemají, tak střídavě upíjím pivo
a limonádu, Adama posílám k rodičům
vyndat z tašek oblečení, potíme se jak
dveře od chlíva, mikina fakt nebude třeba. Po chvíli přijíždí sympatický vousáč
Kendy, vybalí si nástroje a začne hrát.
U občerstvení začíná být živo, Zlatokopečtí se tu setkávají s kamarády z Abertam a s prvními vandrovníky z Rittersgrünu, projíždějící koňská spřežení
s rozesmátými cestujícími nám však připomínají, že bychom měli opustit Zlaťák
a vyrazit k další zastávce.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

tady sjezd k zastávce Myslivny. O občerstvení se i tady stará Občanské sdružení
Abertamy, usedáme do stínu a při rádleru posloucháme instrumentálky skupiny
„Reuther“ Preßnitztalu. Je tu chládek,
příjemná atmosféra a spousta známých.
Asi po hodinové „resuscitaci“ opouštíme
příjemnou atmosféru Mysliven a vydáváme se na oběd ke „Krmelci“, Libuše zůstává na Myslivnách a čeká na Jirku, při
odjezdu potkáváme Petra s Janou, kteří
absolvují trasu autem.

Güntherových písniček odpočíváme před
závěrečným výjezdem na Fichtelberg. Asi
už vypadáme dost zbídačeně, protože
procházející číšník nám nabízí nedojedenou housku od sousedního stolu, mám
chuť mu dát pěstí, tak raději opouštíme
jinak útulnou hospodu.
Krátce po čtvrté odpoledne dorážíme zcela vyčerpáni na Fichtelberg, zde
hraje, zpívá a vypráví Heiner Stephani
se svou kapelou z Olbernhau. Zajímavá
byla jeho vysvětlení, kdy, pro koho a v jakém rozpoložení skládal Anton Günther
své písničky, třeba píseň „Nic si nenamlouvej – jsi jenom člověk a stejně hloupej“ byla určena obyvatelům z vnitrozemí, kteří nechápou duši Krušnohorců.
Akci ukončilo vyzvánění Zvonu míru
a píseň Feierobnd (Tak si odpočiň), společně zazpívaná všemi účinkujícími.
Nás už čeká pouze sjezd domů do Horní Blatné, ale už se těšíme na příští ročník
této typické krušnohorské akce.
Karel Picura
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Doporučujeme kulturní
a společenské programy
do 25.9. - Biologická rozmanitost a NATURA 2000
v Krušných horách/Erzgebirge (Lesná)
do 30.9. - Výstava Svatováclavské bible
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov)
14.9. - 31.12. - 100 let hlavní budovy karlovarské galerie
(Galerie umění Karlovy Vary)
20.9. - 25.11. - Židé v boji a odboji (Muzeum Nejdek)
1.10. - 30.12. - Zaniklá železniční trať Jáchymov – Ostrov
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

Kulturní akce
21.9. - Pohádka O Smolíčkovi (Hrad Loket; 17:00)
22.9. - 6. Svatováclavské setkání
(pamětní místo kostela sv. Václava, Ryžovna; od 10:00)
25.9. - Babí léto pod širým nebem
(žáci ZUŠ Ostrov, Láz. amfiteátr u štoly Daniel, Jáchymov; 15:00)
29.9. - Drakiáda na vrchu Havran (Vrch Havran, Vysoká Pec; 15:00)
30.9. - Michalská pouť (jarmark, pouťové slavnosti, Ostrov)
6.10. - 5
 . Krušnohorské vinobraní s cimbálem
(hotel Modrá hvězda, Horní Blatná; 18:00)
Koncerty
15.9. - Kamil Střihavka & Leaders (Lidový dům, Stará Role; 20:00)
15.9. - Island Open Air Festival (U Josefa, Ostrov; 13:00)
21.9. - Mandrage, Goodfellas
(Zámecký park, Ostrov; vstup od 17:30, začátek 19:00)
23.9. - Orbis Pictus & Fontána Mariánské Lázně (Letohrádek Ostrov; 16:00)
Výstavy
20.9. - Komentovaná prohlídka Design a krajina/ Krajina a design
(Letohrádek Ostrov; 17:00)
do 21.9. - Martin Chochel – obrazy (Krajský úřad KV-kraje, aula budovy A)
do 23.9. - Symfonie kabelek (Muzeum Karlovy Vary)

Přednášky
26. 9. - Martin Chochel: Za houbami po celý rok (Krajská knihovna K. Vary; 17:00)
13.10. - 100 let Radium Palace, (Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
Kina
15.9. - Prci, prci, prcičky: Školní sraz (Kino Pernink; 18:00)
15.9. - Tady hlídám já (Kino Horní Blatná; 18:00)
21.9. - Líbáš jako ďábel (Kino Nejdek; 17:00, 19:30)
22.9. - Princ a pruďas (Kino Pernink; 18:00)
29.9. - Muži v černém 3 (Kino Nejdek; 17:00, 19:30)
29.9. - Paranormal Activity 3 (Kino Pernink; 18:00)
6.10. - LORAX (Kino Horní Blatná; 18:00)
13.10. - Tady hlídám já (Kino Pernink; 18:00)
13.10. - Signál (Kino Horní Blatná; 18:00)

15.9. - Abertamský kros (Abertamy; 10:00)
16.9. - Pěší pochod – Den Geotopů, 500 let těžby cínu (Hřebečná u Abertam; 10:00) kontakt: nesrsta@kellner.cz
16.9. - Běh kolem 3 rybníků (Bečov n. T.; 10:00)
22.9. - K
 AREL BIKE 2012, 14. ročník závodu na horských kolech
(Boží Dar, areál NOVAKO; 10:00)
22.9. - Běh lyžařů ke Karlovarské hájovně (LK Slovan K. Vary; 9:30)
22.9. - SKATE PARK, soutěž jednotlivců (Abertamy, u fotbalového hřiště; 9:00)
23.9. - W
 ITTE Dětský Triatlon, (Nejdek, střecha haly III Witte; 9:00-12:00)
doprovodný program: soutěžní dopoledne s Horskou službou ČR
30.9. - Běh PANORAMA (Jáchymov; 9.00)
13.10. - O jáchymovský tolar, turistické trasy 10 a 25 km (Jáchymov; 8:00)

Boží Dar, 1. 9. 2012

Krušnohorský horský běh na Klínovec

3.ročník Krušnohorského horského běhu byl i pro nejmenší

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Na Božím Daru v běžeckém areáPřes mírně nepříznivé počasí se sešlo
lu Jahodová louka se v sobotu 1. září 64 startujících. Již na první občerstvokonal již třetí ročník v běhu do vrchu vací stanici na Klínovci se dostala jako
s názvem Krušnohorský horský běh.
první dvojice budoucích vítězů – v hlavní kategorii Jan Franc z domácího odPro běžce byla připravena trať o délce dílu LK Slovan Karlovy Vary a ve vete12 km. Startovalo se pod jáchymov- ránské kategorii Čeněk Filingr z BK-FC
skou lanovkou s přímým výběhem na Kadaň. Podrobné výsledky najdete na
Klínovec, po seběhu přes Jahodovou stánkách pořadatele www.lkslovan.cz.
louku skoro do výšky původního startu se sportovci museli opět vrátit již
Zároveň vás všechny srdečně zveme
trochu mírnější cestou na Jahodovou na 22. září na „Běh lyžařů‘‘ ke Karlolouku, kde na ně čekal cíl závodu. Pro varské hájovně.
veteránské a mladší kategorie byla trať
mírně zkrácena na 9 km.
Vasil Husák
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Pernink, 2. 9. 2012

V Perninku se konal již pátý ročník „Běhu na vlak“

Start užitečného „Běhu na vlak“ byl u obecního úřadu v Perninku, nejmladší účastníky rodiče přihlásili v duchu mudrosloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“

Poslední prázdninovou neděli,
2. září, se v Perninku uskutečnil již
pátý ročník „Běhu na vlak“ od obecního úřadu na nádraží.

a starší žáky Dominik Groh. Kategorie
žen a mužů od 19 do 49 let vyhráli Eva
Hejtmánková, resp. Václav Kupilík
a kategorii nad 50 let Karel Rouča.

Na start letošního závodu se postavilo 23 závodníků, které čekala nelehká,
800 m dlouhá trať vedoucí stále do kopce. Nejlépe se s náročným terénem
vypořádali a svoji kategorii vyhráli
za nejmenší děti-předškoláky Tadeáš
Vraný (kluci) a Lucinka Grohová (holčičky). V mladších žácích pak zlatou
vybojovala Eliška Pošvová a Filip Zíka, za starší žákyně Kristýna Sedlecká

Rekord trati, který drží Ota Hejtmánek s časem 2,46 min. a za ženy Ivana
Sekyrová (2,54 min.) nebyl ani v tomto ročníku překonán. Každý z účastníků obdržel diplom a ceny, které věnovala Obec Pernink. Všem děkujeme
za účast, restauraci Tina za sponzorský dar a těšíme se na příští, 6. ročník.
Jitka Tůmová,
starostka Perninku

Vyhlášení výsledků „Běhu na vlak“
v kategorii muži – chvála vítězům
a čest poraženým

V cíli „Běhu na vlak“ na nádraží v Perninku byla časomíra i resuscitace
nejstarších závodníků

Horní Blatná, 1. 9. 2012

Volejbalový turnaj v Horní Blatné

Volejbalové počasí v Horní Blatné

Dne 1. září se v Horní Blatné konal i organizátoři bojovali s jeho nepřízní.
5. ročník volejbalového turnaje „Me- Odměnou jim pak bylo odpolední vyjasmoriál Jardy Strádala“, nazvaného nění, turnaj se dohrál za občasného slupo jeho zakladateli, který tuto akci nečního svitu. Po tvrdém vyrovnaném
vydupal ze země za pomoci svých boji zvítězil „Černý balet“ (mladí z Hřenejbližších přátel. Turnaje s vysokou bečné) nad družstvem Mezirolí „Bulls“.
sportovní úrovní se na dvou volejbalových hřištích zúčastnilo celkem 16
Autor tohoto článku měl tu čest být
smíšených týmů, v každém družstvu členem místního družstva „Blatenští
byly zastoupeny minimálně dvě ženy. orli“, které se skládalo z následujících
skvělých volejbalistů: Edita, Jana,
Bohužel se nevyvedlo počasí a celé do- Igor, Kája a Honza. „Orli“ se po lehce
poledne pršelo. Přesto ale všichni hráči rozpačitém začátku dokázali zvednout
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

z prachu (bláta) hřiště a po dvou proVečer po sportovním zápolení patřil
hrách a čtyřech výhrách vybojovali posezení u dobrého jídla a pití za účasneskutečné deváté místo.
ti zpěvu místních i přespolních country hvězd. Celý turnaj se hráčům i diváOrganizátorům celé sportovní akce kům velice líbil a všichni se již těšíme
včetně jejich rodinných příslušníků, na příští, 6. ročník.
jakož i městu Horní Blatná a všem
sponzorům jak materiálním, tak duBohumil Slavíček
ševním patří veliký dík.
foto Zuzana Strádalová,
Vladimír Kvasnička
Družstvo Blatenských orlů
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Z minulosti
krušnohorského jelena – 1. část
Léto pomalu odchází, několik tropických výkřiků na závěr a pomalu nastupuje podzim. Den se krátí,
chladná rána s mlžným oparem se stávají pravidelností. Přichází čas, kdy se
z horských lesů začínají ozývat hlasité
projevy jelení říje tak, jak je v našich
horách pravidlem již několik tisíc let.
Po skončení poslední doby ledové
se jelen do naší oblasti vrátil pravděpodobně již před 10–12 000 lety.
Dříve by mu studená období a tundrová vegetace, která tu byla, nedovolily ve vyšších polohách Krušných
hor, Slavkovského lesa a Smrčin
přežít. V té době byl náš kraj alespoň
ve většině nižších poloh pokryt dubovými, v pahorkatinách lískovými
a na rašelinných hřebenech převážně borovými lesy, ve kterých již onen
typ západního jelena žil. Lze předpokládat, že jeho stavy byly v tomto
období konsolidované, regulované
pouze dravou zvěří a v nižších polohách, s velkou pravděpodobností,

člověkem-lovcem, který se tu tenkrát
v menším počtu vyskytoval.
Když v 5. století našeho letopočtu
vstoupili na území našeho kraje – a to
nejdříve na Chebsku – Slované, našli
tu hojnost jelení zvěře, kterou postupně pronásledovali z nížin do bukojedlových pralesů pahorkatin a hor.
Množství dravé zvěře, zejména vlků
a rysů, rozšiřující se lidská populace
a také relativně nízká úživnost kraje
(malá plocha zemědělsky obhospodařovaných pozemků) udržovala stavy
jelení zvěře na podstatně nižších počtech než později ve středověku.
Jednu z nejstarších písemných zmínek
o jelení zvěři našeho kraje nacházíme
v Chebském lesním řádu z roku 1379,
ve kterém stojí, že „každý lesní může
ve svém revíru loviti všechnu zvěř vyjma
jelena a laně, které může loviti jen se
svolením lesmistra“. Pověst o založení
města Karlových Varů při lovu na jelena v době kolem roku 1345 je mnohem

pozdějšího data, neboť byla poprvé uveřejněna až ke konci 16. století. Z toho je
patrné, že lovy na jeleny a léčivé účinky
Vřídla byly známy již daleko dříve než
za doby panování Karla IV.
Lov jelení zvěře na území našeho
kraje se stal velmi brzy – a to již ve 12.
století – výsadou krále a jeho feudálů,
neboť svobodný lov tu končil někdy
před 10. stoletím. Jelení zvěř se lovila
za pomoci smeček psů, které štvaly
zvíře tak dlouho, dokud je nezastavily
a nebyl mu pak dán členem lovecké
družiny záraz.
Klučením lesů (odlesňováním)
a zvětšováním ploch polí stoupala
úživnost krajiny. Také péče o jelení
zvěř, zejména krmení v době nouze,
byla již tu a tam prováděna. Že bylo
skutečně koncem 16. století o jelení zvěř značně pečováno, je patrné
z císařské instrukce Rudolfa II. dané
roku 1599 nejvyššímu jágrmistrovi
v Království českém, Janu z Vřesovic.

Zde se mimo jiné praví: „Táž zvěř, aby
t. č. zimní vobrok svůj míti mohla, má
náš ouřad nejvyššího jágrmistrovství toho šetřiti, aby se nejlepší sena
na panstvích našich v místa bezpečná
a suchá, kdež by neshnila, uložila.“
A dále: „Pokud by jesle aneb stohy,
když zvěř času zimního seno k pastvě
bráti má, někde v bahnitém a mokrém
místě stály, což zvěři ku škodě bývá,
má se naříditi, aby ty jesle a stohy
na suchá a příležitá místa přeneseny
byly.“ Nebo: „Též o tom poručiti chtíti
ráčíme, aby hejtmané k lizům spotřebu solí dávali. A také, jestli by některé
lizy vylízány anebo opuštěny byly, má
to býti fořtmistry a fořty zařízeno, aby
každého času zase dosazeny a nabyty
byly.“ V dalším ustanovení instrukce
pak stojí: „Týž správce náš ouřadu nejvyššího jágrmistrovství také to naříditi
má, aby se času podzimního všelijaké
vrby, osiky a jiné měkké dříví zklestilo
a zutínávalo, a zvěři sem i tam po fořtu
rozkládalo, aby přes zimu co na něm
žvejkati měla.“

Krušnohorský jelen na dobové pohlednici (1900-1910) ze zaniklé
příhraniční samoty Patscherei u Zlatého Kopce (archiv M. Urban)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Krušnohorský jelen na dobové pohlednici (1900-1910) ze zaniklé příhraniční osady Halbmeil (Rozhraní nebo též Mílov), která patřila pod Ryžovnu a sousedila s dosud existujícím saským Halbmeile (archiv M. Urban)

Tato obsáhlá instrukce má dále nařízení, aby informace o paroží složených (ulovených) jelenů byla zaslána
jágrmistrovi tak, aby ji tento mohl císaři na požádání vždy na svatého Havla
předložiti, neboť se v ní výslovně říká:
„...a zdali bychom té vůle býti ráčili,
z nich které vzíti a po zámcích našich
přibíti dáti aneb jinam rozdati poručili.“ Instrukce také nařizuje sbírání jeleních shozů a jejich předkládání ke dni
svatého Jiří „abysme též věděti ráčili,
jaký počet a jak velké jeleny vždycky
na budoucí léto zajisto máme“. O instrukci je zmiňováno obsáhle i proto,
že v našem Krušnohoří byly tehdy
od Vejprt a Přísečnice až po Jáchymov
velké komorní statky, a tudíž její pravidla byla uplatňována i v této oblasti.
Podle různých zpráv se zdá, že již v té
době, koncem 16. století a počátkem
17. století, byl na soukromých šlechtických statcích jelen tak intenzivně
pronásledován a loven, že se jeho stavy v našem kraji a podobně i v celých
Čechách nebezpečně snížily. Několika
nařízeními se v 16. století zapovídá
„bití a střílení laní, neboť zvěř prý se nemůže rozplemeniti“. Roku 1602 usnáší

se český sněm: „…aby žádný z obyvatelů království toho, jak v lesích svých
vlastních, tak ani nikde jinde žádných
laní stříleti, ani žádným vymyšleným
způsobem bíti nedal od uzavření sněmu do dvou let předem zběhlých“. Ale
přesto již v roce 1627 usnáší se opět
sněm, že laně nesmí nikdo loviti a stříleti po dobu tří let pod pokutou tři sta
kop míšeňských a roku 1630 nařízeno
sněmem, že „jeleny o čtyřech výběžcích
a mladší nesmí žádný obyvatel království, ať kteréhokoliv stavu či urozenosti, stříleti nebo honiti, pod trestem 150
zlatých, z nichž polovina připadá udavači, polovice některému špitálu“.
Třicetiletá válka způsobila vymizení
jelení zvěře z mnohých částí naší země
navždy. Krušnohoří, hlavně v severní
části našeho kraje, ale nebylo tak těžce
postiženo. Svědčí o tom například lovecký výřad saského kurfiřta Jana Jiřího II., který 1. srpna 1678 u Halbmeile
(hraniční oblast u někdejšího Rozhraní
u Božího Daru) sám při honu složil
(slovil) 98 jelenů, 84 laní a 20 kolouchů. I když v daném případě šlo o hon
obstavený, tj. takový, při kterém byla
zvěř z větších ploch natlačena do hlav-

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

ní komory, kde pobíhala tak dlouho,
dokud nebyla ze střeleckého pavilonku
feudálem všecka složena, jasně to svědčí o mimořádně vysokých stavech jelení zvěře v této oblasti. I sousední krušnohorské honitby v Sasku v 16. a 17.
století v pravém slova smyslu oplývaly
vysokou zvěří. Sám saský kurfiřt Jan
Jiří I. tu ulovil v období let 1620–1655
přes 50 000 kusů jelení zvěře a jeho syn
Jan Jiří II. od roku 1656 do roku 1680
celkem 60 513 kusů jelenů, laní a kolouchů.
Tyto vysoké stavy zvěře se mohly udržovat jen proto, že lesy a zemědělské
pozemky nejen feudála, ale i všech jeho
poddaných byly zvěři k dispozici. Zemědělec se nesměl v té době v pravém
slova smyslu na zvěř ani špatně podívat,
natož jí potom nějakých způsobem ublížit. Škody, které způsobovala zejména
obyvatelům hor na jejích bídných políčkách, nikdo nehradil. O ochranu a chování vysokých stavů zvěře se staraly celé
sbory panských myslivců, kteří velmi
přísně stíhali osoby, které by jakýmkoliv způsobem tuto činnost ohrožovali
nebo poškozovali. Upytlačení jelena se
v té době trestalo vždy trestem na životě.

Někdy byl trest smrti v krušnohorském
prostoru prováděn způsobem nadmíru
krutým. Tak kronikář Lehmann uvádí
ve své Krušnohorské kronice vydané
koncem 17. století, že roku 1590 přivázali myslivci v Loučné pytláka na jelena,
kterého pak štvali psi, a v kadaňské kronice čteme, že roku 1596 lidé jdoucí z bohoslužeb spatřili z kadaňských hradeb
prudce běžícího jelena, na jehož hřbetě
byl přivázán pytlák. To ovšem neznamená, že se v tomto období, byť omezeně,
v Krušnohoří nepytlačilo. Vždyť v roce
1559 dal saský kurfiřt postavit na hranicích svých krušnohorských honiteb
proti pytlákům z Čech dokonce souvislý
plot, hlídaný myslivci a trabanty. Plot
ovšem nečelil jen pytlákům, ale také
omezoval, zejména v době říje, pohyb
zvěře ze saské na českou stranu, neboť
mnoho velkých říjišť bylo rozloženo
na krušnohorských hřebenech na českém území, jak je tomu ostatně dodnes.
Tím také můžeme vysvětlit i to, že v roce
1558, když byla dělána definitivní dohoda o hranicích Saska a Čech, si saský
kurfiřt vyhradil právo výkonu myslivosti
mezi Horní Blatnou a Božím Darem.
Historický text upravil Jiří Kupilík
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Doktor z hor

S primářem MUDr. Oldřichem Vastlem, jak šel čas

MUDr. Oldřich Vastl se narodil
v roce 1949 v Ústí nad Labem, ale
již roku 1950 se přestěhoval s rodiči
do Karlových Varů. Tady vystudoval
SVVŠ a poté, v roce 1968, nastoupil na Lékařskou fakultu v Plzni.
Po absolvování studia začal pracovat
ve spádové krušnohorské nemocnici
Ostrov. Bydlí na úpatí Krušných hor,
a jak sám konstatuje, do domu dojede
samospádem na lyžích. V současnosti
působí jako primář ortopedického oddělení v nemocnici v Sokolově. Je ženatý, s manželkou, také lékařkou, má
dvě děti, které pokračují ve šlépějích
svých rodičů. Protože mne s panem
MUDr. Oldřichem Vastlem spojuje
více než padesátileté kamarádství, je
v tomto duchu veden i náš rozhovor.

za roky tvého působení na ortopedickém oddělení prošla rukama většina
zdejších horalů. Takže když jsem to
dal všechno dohromady, myslím si,
že název rozhovoru sedí. A k tomu se
váže moje první otázka. Ty a Krušné
hory, váš vzájemný vztah?
S Krušnými horami jsme srůstali
odmalička. Pamatuji si, že jsme spolu už jako žáčci jezdili na lyže a že mě
slavní horalové jako tvoje maminka,
stejně jako pan Praveček nebo pan
Jindra utírali nudli u nosu. Není proto
divu, že jsem jako dorostenec závodně
běhal na lyžích pod dohledem dalšího
slavného horala, jakým byl Sláva Mašata. Takže se mi podařilo zúčastnit
i mistrovství republiky v běhu na lyžích v kategorii dorostu. Umístění si
přesně nepamatuji, ale na bedně to nebylo. I po skončení sportovní dráhy mi
láska ke Krušným horám až do dnešního seniorského věku zůstala. A pokud mi zdraví dovolí, věnuji se pohybu
po kopcích v zimě i v létě dodnes.

vého rozvoje. Tedy od konzervativní
léčby až po dobu, kdy umíme nahradit prakticky všechny klouby v těle.
Po roce 1989 jsem měl možnost získávat zkušenosti na stážích v zahraničí,
například v Rakousku, Německu,
Belgii, Americe atd. Jako zajímavost
uvádím příhodu, kdy jsem se na inzerát přihlásil na výzvu Schwarzenberské nadace a dostal jsem stipendium
na přední klinice ve Vídni. Poprvé bylo
výhodou to, že jsem nikdy nebyl členem KSČ. Všechno, co jsem se „venku“ naučil, jsem uplatnil v plné míře
i doma.
Za mlada jsi býval velký sportovec, atlet, lyžař a zúčastnil ses i mistrovství republiky v běhu na lyžích.
V pozdější době tě pohltil vytrvalostní běh, a pokud si dobře pamatuji,
máš zaběhnutý maraton v čase pod
tři hodiny, což je špičkový výkon.
Jaký máš dnes názor na tolik diskutované téma „sport a zdraví“ a jak

to je anebo bylo v tvém případě?
Tady tě musím opravit, pod tři hodiny mi chyběly pouhé dvě vteřiny.
Dodnes jsem proto neotevřel láhev
armaňaku, kterou jsem měl připravenou pro případ pokoření tříhodinové
hranice. A to už je více než 30 let. Jo,
kde ty loňské sněhy jsou.
Ortopedie odměňuje své lékaře řadou vyléčených pacientů, kteří se mohou i nadále věnovat své práci a všem
koníčkům, včetně sportu. Ortoped
na druhé straně musí být v neustálém
kontaktu s novinkami v oboru, nepřetržitě se vzdělávat, stejně tak jako
sportovec musí permanentně trénovat. S tím souvisí tvá otázka. Z dlouhodobé praxe vím, že je horší sportu
nechat, protože nedostatek pohybu
přináší daleko větší problémy. Víš,
zakázat někomu sport nebo jeho oblíbenou práci je pro ortopeda určitá
kapitulace. Ze své praxe vím, že potíže
vznikají hlavně po zanechání sportu.

Vím, že jsi svoje povolání bral vždy
jako jedinou volbu a že tě stálo hodně úsilí překonat všechny překážky,
než tě tvoje přesvědčení a vytrvalost
dovedly ke konečnému cíli. Jak bys
to zhodnotil s odstupem času dnes?
Je pravda, že medicínu jsem chtěl
studovat už v době, kdy jsme spolu
chodili na gymnázium. Pro studium
Uvádím tě jako doktora z hor, ale medicíny jsem se rozhodl správně
není to tak úplně pravda. Narodil a ani dnes bych neměnil. Byla to proses v podhůří, spoustu času jsi však stě moje životní volba, o které jsem ani
už od dětství trávil na horách. Byd- na chvíli nezapochyboval. Navíc mé
líš na úpatí hor a ve spádové „kruš- rozhodnutí studovat podpořilo i to, že
nohorské“ nemocnici v Ostrově ti jsi mě na lyžích začal porážet.

MUDr. Vastl s hadem téměř
Aeskalupovým

Ortopedie byla vždy tvojí velkou
láskou, věnoval jsi jí i svůj volný čas
jak studiem doma, tak i nabýváním
praktických zkušeností v zahraničí.
Neměl jsi nikdy zábrany v zavádění
progresivních metod. Sám jsem nevěřil, co zmůže spojení kusu železa,
pilky na železo a ruky šikovného
chirurga, aby člověk zase mohl chodit, jak to bylo v mém případě. To už
je historie. Jak vidíš rozvoj ortopedie v současnosti z hlediska potřeb
a přání pacientů a co očekáváš, že
v tomto oboru přinese budoucnost?
Ortopedie je krásný obor medicíny.
Měl jsem tu čest být u jejího bouřli-
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Maraton v Děčíně 1982 – těsně nad 3 hodiny
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jenom pochlubit. Učil jsem operovat
i veterináře. Odoperoval jsem několik
koní, psů a koček. Při návštěvě bratra v Anglii jsem operoval i netopýra,
o čemž byla zmínka i v tamním tisku.

Drobný zákrok na kolenu, zřejmě Krušnohorec

Daleko větší kloubní problémy nastávají s přibývající nadváhou než s počty naběhaných kilometrů. Dalším
postřehem je to, že se mladí začnou
flákat, starší začnou tloustnout a mají
založeno na infarkt, artrózu a alkoholismus. Proto se snažím své pacienty
udržet v plném pohybu do vysokého
věku. Ve svém případě jsem již zvolil
jinou formu sportu, a to šachy.
Na kopcích v naší oblasti se pohybuje velký počet horalů vybavených nejrůznějšími implantáty, které jim určitě zlepšily kvalitu života. Máš nějakou
představu, kolika Krušnohorcům jsi
za svoji lékařskou praxi pomohl?
Kolika lidem jsem pomohl? Nikdy
jsem si nevedl statistiku Krušnohorců,
ale každý rok jsem přibližně u 1 200
operací, což může být za dobu mé
praxe asi 40 tisíc operací, doufám, že
většinou úspěšných. Co se týče horalů,
těch je hodně, ale to spíše posoudí řada
čtenářů vašeho krásného časopisu.
Jsem totiž přesvědčen, že i jejich klouby prošly rukama ortopeda. To mě přivedlo s trochou nadsázky k myšlence,
že všichni horalé dostanou podrobný
(několikastránkový) dotazník, na který budou muset odpovědět, jak jsou
s mojí prací spokojeni, a tak zjistím,
kolik jich vlastně bylo.

s důvěrou obracet. Jak jsi je vychovával, motivoval, máš nějaké utajené pedagogické vlohy, anebo jsi působil hlavně svým příkladem?
Jako pedagog se vůbec necítím, spíše své mladší kolegy nebrzdím a jen
správně směruji. Dávám jim dostatek
prostoru k práci, o čemž svědčí fakt,
že u atestačních zkoušek mají ze všech
jejich účastníků největší počet absolvovaných operací. Jinak pedagogickým
posláním se vědomě nezabývám, spíše
by se k tomu měli vyjádřit moji kolegové. Pro zajímavost se však mohu přece

Tak jako ty sám jsi byl profesně
vychováván staršími kolegy, tak i ty
jsi vychoval schopné nástupce, včetně svého syna, na které se budeme
moci my, potenciální pacienti, vždy
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Ani politika tě nenechala nepolíbeného. Po revoluci ses veřejně angažoval, a to nejen v zastupitelstvu města
Ostrov. Jak ze svého hlediska hodnotíš tolik diskutované problémy fungování našeho současného zdravotnictví
v tržní ekonomice (služba, kšeft, stát,
privát, nebo něco mezi tím)?
Zdravotnictví je pro dnešní politickou
garnituru a různé lobbisty velký kšeft. Jak
v dobrém, tak i špatném smyslu slova.
Zdravotnictví začínají ovládat rádoby
manažeři s kravatou, notebookem a telefonem, s pochybnými tituly (říká se tomu
„bakalářská medicína“). Samozřejmě
jim jde zejména o nákupy záměrně předražených přístrojů, hlavně za pomoci
bruselských dotací, aby mohli zase napříště jít řídit třeba sirkárnu. Když se setkáváme s primáři jiných nemocnic, tak
se sázíme, za jak dlouho po svém nástupu koupí nový management nemocnice
magnetickou rezonanci či jiný podobný
milionový přístroj. Myslím ale, že lépe se
„vyvádějí“ peníze ze státních nemocnic
než z malých soukromých. Ale odpověď
na otázku, jak zařídit fungování současného zdravotnictví, je na Nobelovu cenu.
Co se týče mé vlastní veřejné angažo-

Nedovolený doping při Karlově běhu v roce 2000

vanosti po roce 1989, již krátce po revoluci jsem začal působit v zastupitelstvu
nebo v radě města Ostrova jako nezávislý kandidát. Naštěstí tato práce v menším městě není podle mého názoru tak
deprimující jako ve městech velikosti
Karlových Varů a výš. Spíše se snažím
podporovat malé, pravicově zaměřené
strany, protože k některým osobnostem
velkých stran nemám příliš důvěry. Mé
niterní přesvědčení je takové, že člověk
by se měl veřejně angažovat ve prospěch
občanské společnosti a neprobírat politiku jen u piva, byť dobrého.
Jestli se neurazíš. Na co se chystáš
a jaké máš plány v důchodovém věku,
než si definitivně padneš do náruče
s pány Alzheimerem a Parkinsonem?
Zatím mě práce baví, snad jí dělám
pořád dobře. Problém bude, abych
poznal, až toho německého soudruha
Alzheimera nebo Brita Parkinsona
potkám. Snad mi to někdo řekne včas.
A potom prosím mladé horaly, aby
na mne ve stopě moc nekřičeli, nešťouchali, a když jim hned neuvolním
stopu, ať mě raději odvedou domů.
Na závěr rozhovoru s lékařskou
kapacitou se předpokládá, že přispěje nějakou pikantní historkou…
Jestli chceš nějakou historku, tak přispěju jednou smutnou a jednou veselou.
Jako začínající medik jsem ve druhém
ročníku měřil tlak u pacienta. Radostně
jsem zaznamenal systolický tlak, ale
marně jsem se snažil změřit i tlak diastolický. Vtom přišla zkušená korpulentní
sestra a ukončila mé trápení slovy: „Ten
již nezměříte, pacient je mrtvý.“
Když jsem pak sloužil jako mladý
na chirurgické pohotovosti, přišel pacient, který prošel v podroušeném stavu
sklem. Protože se mu zdálo, že jsem
příliš mladý, prohlásil, že od takového
„cucáka“ se ošetřovat nenechá. „Jděte
tedy domů,“ zareagoval jsem. Pacient se
otočil a v ten moment pohlédl do zrcadla.
Když uviděl svoji vizáž, padl na kolena
a prosil: „Pane doktore, radši mě zašijte.“
Díky za sebe i naše čtenáře, které jsi
svým povídáním potěšil. Chci ti popřát i v důchodovém věku hlavně dobré zdraví, pokud možno bez nutnosti
pomoci tvých profesních kolegů.
rozhovor vedl Jiří Kupilík
fotoarchiv O. Vastla

ročník 1 / číslo 9 září 2012 / Strana 15

Muzeum saské
úzkokolejné dráhy v Rittersgrünu
Aktuální pro návštěvníky z čes- ředitele rittersgrünského muzea ve výké strany Krušných hor bude od službě a velkého patriota Krušných
4. října do 4. listopadu 2012 návště- hor. Pan Knabe nám poskytl detailní
va železničního muzea v saském písemné vysvětlení, které přeložila
Rittersgrünu, které v té době kromě naše čtenářka Daniela Kelch z Oberstálé expozice bude nabízet mimo- wiesenthalu, jíž tímto za její pomoc
řádnou výstavu k 55. výročí uzavře- děkujeme. Ve svém vysvětlení zmiňuje
ní železniční tratě Ostrov – Jáchy- pan Knabe i pomoc, již při organizaci
mov v srpnu 1957.
mimořádné výstavy v Rittersgrünu
nabídlo Muzeum Kraslické dráhy
O historii železniční tratě Ostrov spolu s Železničním spolkem Klub M
- Jáchymov a probíhající výstavbě 131.1. Jednatel tohoto spolku Robert
cyklostezky na jejím místě jsme infor- Koutný nám slíbil informaci o krasmovali v srpnovém vydání Luftu. Na lické železnici do rubriky Tip na výlet
důvod, proč v německém muzeu bude v příštím říjnovém vydání Luftu.
otevřena výstava o této trati, jsme se
zeptali pana Hanse-Jürgena Knabeho,
(red)

Jak se tam dostat

Do malebné krušnohorské obce Rittersgrün (součásti střediskové obce
Breitenbrunn) na německé straně Krušných hor lze dojít pěšky, když necháte auto na konci silnice ve Zlatém Kopci u Božího Daru a projdete lesem kolem Českého mlýna, nebo do ní lze dojet autem odbočením doleva
za hraničním přejezdem u Božího Daru nebo odbočením doprava ze směru
na Schwarzenberg při použití hraničního přejezdu v Potůčkách.

Pana Hanse-Jürgena Knabeho, ředitele rittersgrünského železničního muzea
ve výslužbě, jsme zastihli v neděli 2. září, kdy „sloužil“ u přepážky v improvizované poštovní podatelně ve výletní restauraci Neues Haus na hraničním
přechodu u Božího Daru. Bylo zde možné získat i mimořádnou sérii dvou poštovních známek 0,89 € a 0,49 €, jimiž Německá pošta uctila památku 75 let
od úmrtí slavného božídarského rodáka Antona Günthera – viz další téma
tohoto Luftu (foto PM)

Pozvánka na mimořádnou výstavu u příležitosti
55 let od zrušení železniční tratě Ostrov – Jáchymov
Před 41 lety, když byl dne 25. září
1971 zastaven provoz na železniční
trati Grünstädtel – Oberrittersgrün, to
pro mnohé obyvatele údolí říčky Pöhla
bylo, jako když ztratí kousek domova.

Úzkokolejné parní lokomotivy v muzeu
v Rittersgrünu (archiv H. J. Knabeho)

Celých 82 let jezdily předtím denně
čtyři páry vlaků po 9,4 km dlouhé trati
z Grünstädtelu přes Pöhlu, Siegelhof,
Niederglobenstein, Oberglobenstein,
Unterrittersgrün až do konečné stanice Oberrittersgrün a zpět. Trať, která
byla otevřena 1. července 1889, vozila
především zaměstnance dojíždějící
za prací do nedaleké průmyslové zóny
ve Schwarzenbergu, ale později stále
více i turisty a rekreanty přijíždějící díky

železnici do horských krušnohorských
obcí. V Grünstädtelu jako přestupní
stanici byl ráno a vpodvečer pokaždé
čilý ruch. Vždyť odtud bylo možné přestoupit z úzkokolejné na hlavní dráhu
do Annabergu či Schwarzenbergu. Vedle osobní dopravy byla důležitým úkolem tohoto železničního spojení taktéž
i nákladní přeprava. Obzvláště dřevěné,
jakož i kartonážní a jiné průmyslové
výrobky opouštěly toto údolí, v prvních
letech provozu vlaky odvážely i železné
rudy z dolu „Rother Adler“. V opačném
směru bylo přiváženo hlavně uhlí a stavební materiál pro silně se rozrůstající
průmyslové podniky podél trati.
Nicméně byl provoz na této trati dne
25. září 1971 nedlouho po oznámení
veřejnosti zastaven. Rozhodující byly
nejen ekonomické důvody, ale taktéž
i stavba přečerpávací elektrárny v Markesbachu, jedné z největších elektráren
tohoto druhu v Evropě. Její výstavba
byla pádným důvodem ke zrušení úzkorozchodné železnice, která by se
stala překážkou pro tuto velkou stavbu.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

V následujících letech se dalo několik
obyvatel Rittersgrünu dohromady, aby
se zasadili o zřízení železničního muzea
pro zachování historie této dráhy. Po získání svolení od Ministerstva dopravy
bývalé NDR v Berlíně, jakož i ředitelství Německých říšských drah v Drážďanech a místních představitelů, byly
výhybky nastaveny pozitivním směrem.

Obzvláště pro rodiny s dětmi je jedinečným zážitkem projížďka vláčkem
na rozšířeném prostranství muzea
Rittersgrün (archiv H. J. Knabeho)

26. února 1972 se poprvé sešlo 13
milovníků rodného kraje v jednom
z osobních vagonů u nádražní budovy
v Oberrittersgrünu a 4. března 1972
byly o víkendech započaty dobrovolné práce na výstavbě muzea. Po pěti
letech stavebních prací mohlo být
18. června 1977 muzeum otevřeno
jako „technická expozice“. Ministerstvo vědy a umění v Drážďanech
udělilo muzeu v roce 1997 název „Muzeum saské úzkokolejné dráhy Rittersgrün“. V letošním roce jsme tedy
oslavili 35. výročí našeho muzea. Provoz muzea převzal v roce 2003 spolek
„Muzeum saské úzkokolejné dráhy
Rittersgrün“ (registrované sdružení).

ročník 1 / číslo 9 září 2012 / Strana 16

starostovi (předsedovi národního výboru) v Rittersgrünu obraz na památku jejich vzájemného setkání.

Poštovní vagón Kaiserliche Post z roku
1892, který byl na rittersgrünské trati
nasazen do roku 1916 (foto PM)

Současná výstava bude k vidění od
4. října do 4. listopadu 2012 v nákladovém skladišti muzea v Rittersgrünu
za laskavého přispění přátel zdejšího
muzea, Muzea Kraslické dráhy v Kraslicích a jeho zřizovatele, kterým je
občanské sdružení Železniční spolek
Klub M 131.1.

Díky podobnému osudu taktéž zrušené železniční trati z Ostrova do Jáchymova na české straně Krušných
Muzeum je otevřeno od úterý do nehor, vzdálené cca 20 km od Rittersgrünu, vznikla v roce 2012 myšlenka upo- děle od 10:00 do 16:00 hod. V 15:30
zornit na výročí této události uspořá- hod se uzavírá pokladna. Obzvláště pro
rodiny s dětmi je jedinečným zážitkem
dáním mimořádné výstavy.
projížďka vláčkem na rozšířeném proJiž v roce 1964 existovaly první kon- stranství muzea. Srdečně zveme k nátakty mezi Městským národním výbo- vštěvě našeho muzea.
rem Jáchymov a obcí Rittersgrün. Dne
Hans-Jürgen Knabe
7. října 1964 předala delegace z Jáchyředitel muzea v. v.
mova při jedné z návštěv tehdejšímu

Sonderausstellung im Sächsischen Schmalspurbahn-Museum
Rittersgrün aus Anlass:
55 Jahre Einstellung der Eisenbahnstrecke Jáchymov – Ostrov
vom 4. 10. 2012 bis 4. 11. 2012
Als vor 41 Jahren die Eisenbahnstrecke Grünstädtel – Oberrittersgrün
am 25. September 1971 stillgelegt
wurde, ging damals für viele Bewohner des Pöhlwassertales ein Stück
Heimat verloren.
82 Jahre fuhren täglich vier Zugpaare die 9,4 km lange Strecke von
Grünstädtel über Pöhla, Siegelhof,
Niederglobenstein, Oberglobenstein,
Unterrittersgrün bis zum Endbahnhof Oberrittersgrün und zurück. Die
am 1. Juli 1889 eröffnete Strecke
brachten besonders Berufspendler in
das nahe gelegene Schwarzenberger
Industriegebiet aber auch mehr und
mehr Tagestouristen und Urlaubsgäste kamen durch die Bahn fortan in die
oberen Erzgebirgsorte. In Grünstädtel
war als Umsteigebahnhof morgens
und am frühen Abend stets reges Treiben. Konnte man doch dort von der
Schmalspurbahn in die Hauptbahn
nach Annaberg oder Schwarzenberg
umsteigen. Neben dem Personenverkehr war auch der Gütertransport eine
wichtige Aufgabe dieser Eisenbahnverbindung. Besonders Holz und Pappeerzeugnisse sowie Industriegüter,

in den Anfangsjahren sogar Eisenerz
aus dem Bergwerk „Rother Adler“ von
Rittersgrün verließen das Tal. In der
Gegenrichtung kam hauptsächlich Kohle und Baustoffe für die sich verstärkt
angesiedelten Industriebetriebe meist
direkt an der Strecke gelegen an.
Am 25. Septemper 1971 wurde die
Strecke jedoch nach kurzfristiger
Bekanntgabe an die Bevölkerung
eingestellt. Nicht nur wirtschaftliche
Gründe waren ausschlaggebend. Auch
der Bau des Pumpspeicherkraftwerkes
Markersbach, eines der größten Kraftwerke dieser Art in Europa, war ein
wichtiger Grund mit, dass die Schmalspurbahn stillgelegt wurde. Die Bahnstrecke wäre für diese Großbaustelle
eine Behinderung geworden.
So hatten sich in der Folgezeit in Rittersgrün einige Bürger zusammengefunden, die sich für den Aufbau eines
Museums für die Eisenbahn und seiner
Geschichte in Rittersgrün einsetzten.
Nach Genehmigung durch das Verkehrsministerium der damaligen DDR in
Berlin sowie der Reichsbahndirektion
in Dresden und den örtlichen Kom-
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munalvertretern waren die Weichen in
Bereits im Jahre 1964 gab es erste
positiver Richtung gestellt.
Kontakte zwischen dem Stadtrat Jáchymov und der Gemeinde RittersAm 26. Februar 1972 trafen sich 13 grün. Am 7. Oktober 1964 überreicht
Rittersgrüner Heimatfreunde erstmals in eine Delegation aus Jáchymov ein
einen Personenwagen am Bahnhofsge- Gemälde an den damaligen Bürgerbäude Oberrittersgrün und am 4. März meister von Rittersgrün während ei1972 begann man in ehrenamtlicher nes Besuchsaufenthaltes.
Arbeit an den Wochenenden mit dem
Aufbau des Museums. Nach fünfjähriger
Die Ausstellung wird vom 4. OktoBauzeit konnte es am 18. Juni 1977 als ber bis 4. November 2012 im Güters„Technische Schauanlage“ eröffnet wer- chuppen des Museums in Rittersgrün
den. Das Ministerium für Wissenschaft zu sehen sein. Unterstützung erhielund Kunst in Dresden verlieh dem Muse- ten die Rittersgrüner Museumsfreunum 1997 den Titel „Sächsisches Schmal- de in dankenswerter Weise vom
spurbahn-Museum Rittersgrün“. Dieses Bürgerverein Graslitzer EisenbahnJahr konnte man in Rittersgrün 35 Jahre Museum in Kraslice.
Eisenbahnmuseum feiern.
Geöffnet ist die Ausstellung tägDie Betreibung des Museums hat seit lich außer montags von Dienstag bis
2003 der Verein Sächisches Schmal- Sonntag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
spurbahn-Museum Rittersgrün e.V. 15.30 Uhr ist Kassenschluß. Eine Faübernommen. Durch das Schicksal hrt mit der Rittersgrüner Parkbahn im
einer ebenfalls stillgelegten Strecke erweiterten Museumsgelände ist bekam man 2012 auf die Idee auch eine sonders für Familien mit Kindern ein
Sonderausstellung über eine solche einmaliges Erlebnis. Sie sind herzlich
Strecke von Ostrov nach Jáchymov im eingeladen.
böhmischen Teil des Erzgebirges nur
ca. 20 km von Rittersgrün entfernt,
Hans-Jürgen Knabe
aufmerksam zu machen.
Museumsleiter i.R.
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Abertamy, 19.–24. 8. 2012

V Abertamech se opět
představili řezbáři a krajkářky
Více než třicet krajkářek a šestičlenná skupina řezbářů-sochařů pod vedením Jiřího Laina sehrály hlavní roli v dalším dílu seriálu krušnohorských
řezbářských a paličkářských sympozií, který se od 19. do 24. srpna odehrál v areálu Technických služeb v Abertamech. Součástí celé akce byla i výstava
panenek, medvídků a miniatur v místní Zenkerově vile.
Řezbáři tvořili díla na téma „Stopy stromů“ a krajkářky měly rozšířit svoje paličkování o kombinaci „Krajka a dřevo“. Tvůrčí spolupráci přispívalo po celou dobu krásné letní
počasí. Autoři představili svoje díla na závěrečné vernisáži 24. srpna za velkého zájmu veřejnosti a za přítomnosti zástupců ze Svazku obcí Bystřice. Za paličkářky promluvila
paní Kubátová, sochaři-řezbáři představili svá díla jednotlivě a předali je starostům obcí. Závěr slavnostního dne patřil dívčí country kapele Stařenky (dříve Schovanky).

Merklín se může chlubit dílem Davida Fialy „Cestou
k sobě“ (v životě potkáváme věci chtěné i nechtěné,
podmínkou požehnání je odvaha k setkání, spirála
je symbolem naplnění, jímž může být cesta k sobě).

Horní Blatná svoji sbírku obohatila dílem Slávka Jirana „Dubový mužíček“ (v místě srdce na těle sochy
autor objevil ve dřevě kaz, který přítomná paličkářka kongeniálně překryla krajkovým srdíčkem).

Jiří Lain svěřil své dílo „Poslední stopa stromu“ do
Potůčků (autor má pochopení pro závěr života, torzo
pokrouceného kmene stromu leží – „ležák“ je také
hantýrka, kterou se označuje již nechodící pacient).

Abertamy si převzaly vzdušné abstraktní dílo
Josefa Šporgyho „Open air“ (autor stopy stromů vidí ve dřevě, hlíně a vzduchu, pokusil se tedy
o vzdušnou sochu, o ohraničení otevřeného prostoru pod širým nebem s kontrastem bílé a černé).

Pernink získal dílo Pavla Vítka „Poselství“ (autor
naposledy otevřel pokladnici ve tvaru dutiny padlého stromu, který zažil řadu generací, s otisky klíčů
uvnitř, aby pak skutečný klíč vyhodil – historie je jen
naše špatná paměť, kterou neumíme rozklíčovat).

Hroznětín bude přemýšlet nad dílem Renaty
Matouškové „Krajina“ (autorka překvapuje
pohledem na svislou krajinu s vodorovnými
stromy).

Byli jsme svědky živého umění, za všechny obohacené diváky děkujeme autorům i pořadatelům. Zvláště vděční jsme dvěma členům tvůrčích týmů,
od nichž jsme získali následující „pohledy zevnitř“.
(red, foto PM)

Abertamské sympozium pohledem zevnitř
Píši z pozice sochaře-řezbáře, prostě
jednoho z těch, kteří během několika
dní mají za úkol opracovat kus kmene
stromu a dát mu tvar, myšlenku, ideu,
zkrátka vytvořit sochu.

Ono to slovo „zevnitř“ v názvu možná evokuje zvláštní sortu lidí, která je
lidmi „zvenčí“ vnímána různě, většinou rozporuplně. Jako by to byla
skupina občanů, která je eliminována
od svého okolí. Tak to vůbec není! Je to
Je úterý, možná středa, a to je přelom, ještě horší…
který je nejintenzivnějším časem tvorby,
protože dílo dostává pevnější a jasnější
Několik dní intenzivního přemýšlení,
tvary. Už nepřipomíná pouhý špalek, ale bušení do dláta, startování pily, broušení,
dřevo získává otisk výtvarníkova snažení. nadávání a dřiny se ve chvílích odpočinKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ku projevuje opravdu všelijak. Většinou
jde o absurdní, nesrozumitelný humor,
provázený nepochopitelnými pohyby
a bezcílným bloumáním v místě konání
akce. Pro větší prožitek ze sympozií nabídnu nyní čtenáři jedinečné postřehy ze
zákulisí, které mu usnadní hlouběji pochopit celý proces vzniku soch:
1. Pokud sochař zkoumavě prohlíží
čerstvě odkůrovaný kmen, má pochybnosti o volbě dřeva.

2. Jestliže sochař stojí s rukama
v kapsách před započatým dílem a je
zamračený, v nejbližších šedesáti minutách nebude pracovat.
3. Pokud sochař hlasitě prohlásí, že je
v depresi, stojí za to si počkat, protože
během třiceti minut započne intenzivně pracovat a dílo mu půjde skvěle
od ruky. (Samozřejmě pokud se nevyskytne nečekaný zádrhel, který naruší
výtvarníkovu křehkou rovnováhu.)
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4. Pokud řezbář v ruce drží dláto
a palici, ale jen bezmocně krčí rameny a rozhazuje rukama, nastala výše
zmiňovaná komplikace neznámého
charakteru. (Potom je dobré čekat
minimálně třicet minut, než se dozvíte
příčinu rozladění.)
5. Pokud si řezbář čte noviny a sedí
opodál, nehlásí se ke svému dílu. V tom
případě není radno ho vyrušovat.
6. Pokud sochař v rukou drží dvě dláta, přičemž alespoň jedno z nich intenzivně hledá, opravdu nestíhá.
7. Pokud se řezbář usmívá, je buď
spokojený s průběhem práce, nebo je
na cestě k absolutnímu zhroucení.

Naštěstí má sochař několik měsíců
na přemýšlení, kreslení a přípravy,
a když nastane čas samotného sympozia, má už v hlavě minimálně hrubou
ideu svého díla.

maličko rozladilo. Pak musí přijít meČasto také návštěvník zaslechne hesla,
tody, které by člověk v sochařské bran- která se zdají být v dané situaci podivná
ži nečekal. Přišel kolega s detektorem a nesmyslná. Příkladem mohou být výkovů a špalek jím prozkoumal. Tak razy jako: „Příště dáme Shermana…“,
jsem zjistil, že ten kousek roztomilého „Těch koulí je prostě málo…“, „A co
dubu obsahuje šest až osm hřebíků pražec?“, „Jsou mezi námi…“, „FlaPodstatou sympozia je setkání lidí, různého stáří v různých hloubkách. gelant.“, „Tady je to všechno jinak…“,
kteří mají stejný zájem a dokážou si Aspoň jsem věděl, na čem jsem, a byl „Na Plejády…“ a tak podobně. To je
pomoct, spolupracovat spolu a učit se jsem opatrný. Stejně mě to ale stálo běžná a normální praxe a nemá cenu
od sebe navzájem. Je to zvláštní tvůrčí další přebrušování dláta a výměnu ře- takovým projevům přikládat větší váhu.
proces, který se pokaždé liší od indivi- tězu motorové pily.
duální práce každého umělce. Rád se
Je také dobré vědět, že čím blíže je
podělím o několik konkrétních zážitPo tomto sympoziu jsem se také nau- konec sympozia, tím unavenější soků z letošního setkání.
čil další podstatnou věc. Jakmile sochař chař je, a často proto zapomíná na nejk večeru řekne: „Je to nějaký divný…“ základnější věci týkající se jeho práce.
Nejdůležitější postavou sympozia je a zopakuje tu samou větu minimálně Může se proto stát, že sám neví, jaké
Jiří Lain. Jeho rady jsou trefné, váží- třikrát, je třeba mít se na pozoru, pro- téma vlastně zpracovává a jak se jeho
V tomto ohledu je každé sympozium me si jich a je dobré o nich přemýšlet. tože každým okamžikem může nastat dílo vlastně jmenuje.
v podstatě stejné. Abertamské nevyjí- Obzvlášť když jeho nejčastější radou nejbrutálnější okamžik jeho tvorby, kdy
maje. Letošní téma znělo „Stopy stro- je: „No, ještě by se to dalo rozřezat bere do rukou motorovou pilu a chce
Závěrem bych chtěl poprosit všechmů“. Pro umělce tvořícího do dřeva na menší kousky a hodit do kamen.“
svou sochu opravdu rozřezat. Na sym- ny návštěvníky sympozií. Nepokládejna první pohled známé a jednoduché
poziu se nejlépe osvědčí přísloví „Ráno te sochaři otázku: „Co to jako je?“ Ačtéma. Což znamená nepřeberné množKdyž jsem dlátem narazil na první moudřejší večera“. V takových přípa- koliv je někdy taková otázka nasnadě,
ství a možností, jak a co vytvořit. Pře- hřebík zarostlý v mém špalku, pokle- dech je nutné kolegu držet jakýmikoliv může narušit sochařovu koncentraci
skočíme-li druhý pohled, který nelze sl jsem na duchu. Přebrousil jsem ale prostředky v co největší vzdálenosti natolik, že vám zamyšleně odpoví: „Já
ani popsat, dostáváme se ke třetímu dláto a pustil se s vervou do další prá- od jeho díla až do druhého dne a pečli- vlastně nevím…“
pohledu, který vyjadřuje šokující odha- ce. Po dvou centimetrech jsem narazil vě schovat všechny ostré nástroje, které
lení, že nelze vymyslet vůbec nic…
na další hřebík, a to už mě přece jen by mohl na své dílo použít.
Pavel Vítek

Krajkářky usilují o udržení tradičního řemesla
velmi úspěšně. Každá krajkářka si vybrala malý kousek dřeva, který odpadl
při práci řezbářům, a navrhla a pak
vytvořila krajku podle struktury, tvaru
nebo barvy dřeva.

Práce paličkářek na téma „Krajka
a dřevo“ na řezbářském a paličkářském
sympoziu v Abertamech 2012 (foto PM)

Již čtvrtý rok se krajkářky z Občanského sdružení Krušnohorská krajka
zúčastnily řezbářského a nyní již také
krajkářského sympozia, které se koná
pravidelně na konci srpna v Abertamech.
Podobně jako řezbáři máme své téma, jež
se každá z nás snaží vyjádřit prostřednictvím paličkované nebo šité krajky.
Před čtyřmi lety jsme z malých krajkových šestiúhelníků sešili velkou
dečku. Další rok jsme podle krajky
ze 17. století paličkovali a šili drobné
květy a listy a ty se pak sestavily do ozdobných rohů ke kapesníčkům. Vloni
každá účastnice soustředění paličkovala nebo šila ozdobu na látkové společenské rukavice. I letos bylo dané
téma „Krajka a dřevo“ realizováno

Výsledky práce z tvořivého týdne
jsou k vidění vždy v pátek na závěr
sympozia a následně ještě na některé z našich výstav. Rukavice budou
vystaveny v prosinci 2012 v Krajské
knihovně v Karlových Varech – Dvorech a výtvory na téma krajka a dřevo
budou součástí výstavy Svět Krušných
hor v Oblastním muzeu v Chomutově
od 15. 12. 2012.
Kromě práce na daném tématu ale
stačíme v Abertamech spoustu dalších
věcí. Letos proběhl také třídenní kurz
paličkování, učili jsme se paličkovat
západoevropskou (konkrétně belgickou) krajku, jež se v mnohém od naší
středoevropské krajky odlišuje. V minulých letech jsme společně pracovali
na velkém kruhovém ubrusu, po sešití
jednotlivých dílů jsme ubrus darovali
městu Abertamy.
A také bych ráda napsala něco o na-

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

šem spolku, který formálně vznikl
v roce 2006. Zvolili jsme si název
Občanské sdružení Krušnohorská
krajka, ale už mnoho let před jeho
vznikem jsme se scházeli neformálně
ve Státním okresním archívu v Karlových Varech a pak také v karlovarské keramické škole. Spolek sdružuje
krajkářky zabývající se paličkovanou
a šitou krajkou. Scházíme se každý
týden v několika městech (Aš, Cheb,
Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Kraslice, Nejdek, Karlovy Vary a Chomutov)
a jednou za měsíc se všechny sejdeme,
tvoříme a povídáme si v Karlových
Varech a v Kraslicích. Větší spolkové
akce pro veřejnost pořádáme v Ostrově. Pořádáme zájezdy za krajkami,
kurzy, přednášky, výstavy, v létě jezdíme na společné krajkářské dovolené.
Naším hlavním cílem je udržet v oblasti Krušnohoří krajkářské řemeslo,
které zde v loňském roce slavilo 450
let své existence. Chceme zachovat
také staré historické vzory, sbíráme je
a děláme jejich repliky.
Na závěr bych se chtěla vrátit do Abertam a poděkovat vedení města Abertamy za dobré podmínky, které tady pro

Krajka kombinuje téma paličkářek
„Krajka a dřevo“ s tématem řezbářů
„Stopy stromů“ (foto UM)

naši práci máme. Rádi se sem vracíme
nejen na zmiňovaná sympozia, ale
i na další akce, kterých se tu účastníme.
Marie Vránová
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Jáchymov, 25. 8. 2012

Hasičské soutěže a pouť v Jáchymově
V sobotu 25. srpna byla Mathesiova
ulice za kostelem v Jáchymově plná
hasičů a hasičské techniky. Sbor dobrovolných hasičů Jáchymov zde pořádal tradiční soutěž karlovarské ligy
v požárním sportu „Hore kopcom“.
Velitelem soutěží, kterých se zúčastnilo 6 družstev žen a 8 družstev mužů,
byl pan Emil Plaček. Soutěžilo se
podle pravidel požárního sportu, vždy
byly dva pokusy, rozhodující byl součet obou časů, do karlovarské ligy se
počítá nejlepší čas požárního útoku.
Gratulujeme vítězům SDH Dalovice,
jak ženám, tak mužům, a litujeme,
že své umění nemohli předvést již
31. března 1873, kdy Jáchymov podlehl katastrofickému požáru, při němž
vyhořely obytné budovy, honosné
měšťanské domy, kostel, radnice,
mincovna, šachetní budovy, umělecká díla (postava Krista na kříži z ryzího stříbra, kazatelna, Dürerův obraz
na plechu, mnoho dalších obrazů, epitafů, oltář, řezbářské práce…).

Zásah cíle útoku – hasiči soutěžili podle pravidel požárního sportu v rámci
karlovarské ligy

bě jako příležitost k zábavě pro celou
rodinu, případně k setkání se sousedy
při „laciném“ programu, protože přítomnost atrakcí si jejich provozovatelé od obce nechají zaplatit předem.
Tak se i občanům malých obcí dostane trochu té „světské“ zábavy, pokud
se zúčastní. Ve 14 hodin začala dětská show s Petrem Mudrochem, děti

Provoz atrakcí si jejich provozovatelé od obce nechají zaplatit předem

Novodobá pouť v historických kulisách
Jáchymova

i rodiče se zapojili do soutěží, zpívali
a běhali. Fungovaly stánky „na levnou Ohňové divadlo Ignis bylo třešničkou na pomyslném dortu zábavy
krásu“, ale i středověká kovárna, ko- dební skupiny Revival Kabát, Kozatay vou a pohybově náročnou ohňovou
V sobotu 25. 8. byla Mathesiova ulice v Já- lotoče, skákací hrad, balonky, cukro- a A. K. Hlušek + Image. Třešničkou show, která měla náboj a zaujala svým
chymově plná hasičů a hasičské techniky
vá vata, klobásy, nápoje. Následovala na pomyslném dortu zábavy byla sku- profesionálním provedením.
Na soutěž hasičů „Hore kopcom“ vlajková show, vystoupení bubeníků pina Ohňové divadlo Ignis, tři zručné
volně navazovala pouť, pojatá novodo- a došlo i na kejklíře. Vystřídaly se hu- kejklířky s ohněm předvedly zajímatext a foto Jaroslav Ochec

Srní, 1. 9. 2012

Country sešlost „Srnčí Bek“
Country sešlost „Srnčí
Bek“ se konala tradičně
první víkend v září v obci
Srní pod Meluzínou. Bylo
to již po čtyřiadvacáté.
Přijely naše spřátelené
skupiny Strejdové, Červená řepa, Návštěva, Globus a Utrejch. Hudebníci se nezastavili
od pátku do neděle. Hrálo se až do rozednění za hojné účasti místního i pozvaného publika. Mnohé páry si také výborně
zatančily. Na své si přišli i naši nejmladší.
Již se těšíme na další ročník 2013.
Ota Děták, Srní

Na country sešlosti „Srnčí Bek“ v Srní hráli dětem „Strejdové“ snad už po čtyřiadvacáté, sešlost symbolizují perníkové kytary Květy Bartůňkové
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Na cestě kolem světa přes Přebuz
Když jsem si v srpnovém vydání
Luftu přečetla na str. 8 v rubrice
Sport krátkou zmínku o rogainingu
na Přebuzi, zarazilo mě, že ačkoliv
se jedná o jubilejní ročník mistrovství SVĚTA, nikde jinde jsem o jeho
konání nenašla ani zmínku. Natož
nějaký plakát nebo letáček. V té době
jsem ještě netušila, kolik se toho
o tomto sportu v budoucnu dozvím
a jak skvělé lidi díky němu poznám.
Pár dní nato se na můj e-mail na sociální síti „Warmshowers“, která sdružuje
příznivce dálkové cyklistiky, ozvali Liz
a Tony. Ptali se, zda by bylo možné využít naší pohostinnosti a přespat v našem domě. Slovo dalo slovo a v pondělí
27. srpna jsem na třídě T.G.M. v Karlových Varech vyhlížela dva cyklisty s nápadně hodně naloženými koly.
Když jsme pak večer společně seděli
u kuchyňského stolu nad mapou světa
a sklenicí moravského vína, dozvěděla
jsem se od nich tento příběh: Liz (57)
and Tony (61) pocházejí z australského
Albury. Když letos v zimě, tedy jejich létě,
provdali svou mladší dceru a starší dcera
povýšila v práci, začali uskutečňovat svůj
dávný sen a vydali se na cestu kolem světa. Nejprve prodali dům v dražbě, rozprodali jeho vybavení a na věci, jež si chtěli

ným bodem na zeměkouli pro ně byla
právě Přebuz se svým mistrovstvím světa
v rogainingu. V březnu tohoto roku pak
vyrazili z Austrálie do Vietnamu, Kambodžy, Číny a přes Mongolsko a Rusko
směřovali na západ. Chvíli vlakem, chvíli
na kolech. Z Ruska pak pokračovali přes
Finsko, Norsko, Dánsko do střední Evropy. Do Čech dojeli po cyklostezce kolem
Labe až do Prahy.
Liz a Tony odjížděli z Karlových Varů
plně naložení a natěšení na závod
(foto 30.8.2012 – MB)

Tábor v neděli ráno po závodě, ranní
loučení s Přebuzí (foto 2.9.2012 – MB)

din sesbírat co nejvíce bodů bez využití
jakékoliv pomoci druhých. Možná proto
byla zvolena právě Přebuz a její okolí. Pro
její řídké osídlení, omezenou nabídku
služeb a hustotu okolních lesů.

Liz s Tonym u nás strávili celkem tři
dni, přičemž kromě prohlídky Karlových
ponechat, si zakoupili velký přepravní Varů, které jim učarovaly, viděli ještě Lokontejner, který umístili na zahradu ket a Horní Blatnou. Právě tam se uskuNašim australským přátelům se závod
u přátel. Utržené peníze chytře investo- tečnil trénink účastníků na samotné mis- povedl. Nevydrželi sice běhat po lesích
vali a rozhodli se neutrácet více, než kolik trovství. Rogaining je sport, při němž se celých 24 hodin a na pár hodin se vrátili
činí výnosy z uloženého kapitálu. To jim účastníci pohybují v terénu podle mapy, do základního tábora, aby si odpočinuli.
ovšem neumožnilo kupovat letenky, a tak většinou v měřítku 1 : 50 000. V mapě To ale pravidla umožňují. Přesto nasbíhlavní myšlenkou jejich cestování bylo, mají zakreslené jednotlivé body, na nichž rali celkem 1 530 bodů. Byli nadšeni jak
že svět objedou bez využití letadel. A ještě jsou umístěny kontroly s různým bodo- organizací celé akce, tak okolní přírodou,
jedna věc byla jasně daná. Jediným pev- vým ohodnocením. Úkolem je za 24 ho- vzrostlými lesy s mokřady a rašeliništi.
Podivovali se i nad opuštěným dolem
Základní tábor v Přebuzi lemovaly vlajky všech zúčastněných států
na cín nedaleko Jelení. S koncem závodu
(foto 31.8.2012 – MB)
pro ně začala další část jejich cestování.
Již bez jakýchkoli plánů či záchytných
bodů, zcela svobodní ve svém plánování
pokračovali směrem na západ. Někam,
odkud odplouvají zaoceánské lodě, které
je převezou na další kontinent.
Martina Burachovičová,
Karlovy Vary

Eduard u Jáchymova, 24.–26. srpna 2012

Biatlon na suchu v zimním lyžařském středisku na Eduardu
vých, a dalo by se říci i váhových kategorií. Nejeden tatínek rozpohyboval své „oblé“ tělo, aby mohl pokořit
druhého těsně před cílovou páskou.
V cíli si pak udýchaní popovídali
o pokažené střelbě a čím dál těžší trati (i když je stále stejná…). Pak více či
méně spokojeni s podaným výkonem
se rozešli ke svým ratolestem, které
na dvě části. V první soutěžili účastní- stenecké, seniorské a veteránské, kte- mohutně povzbuzovali v jejich prvci žákovských kategorií se vzduchov- ré střílely z malorážky.
ních krocích v tomto pro děti netrakou, druhou tvořily kategorie doroBojovnost byla vidět u všech věko- dičním sportu.

III. kolo Českého poháru v letním biatlonu, atmosféra na střelnici

Ve dnech 24.–26. srpna se v kdysi
velmi známém biatlonovém středisku Eduard u Jáchymova uskutečnilo III. kolo Českého poháru v letním
biatlonu. Toto místo se v 50. letech
minulého století nechvalně proslavilo těžbou uranu, kterou zde prováděli
političtí vězni, v roce 1981 se zde konal vůbec první mezinárodní závod
žen v biatlonu.

Radost na stupních vítězů

Od historické odbočky zpátky k víkendové soutěži, jíž se zúčastnilo téměř 200 soutěžících. Závody se dělily
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Letní biatlon se nejčastěji skládá
z běhu a střelby, ale také z běhu na kolečkových lyžích a střelby a méně často z jízdy na horském kole a střelby.
Biatlonisté jsou „malá rodina“, která
bude ráda, když se na ni příště přijdete
podívat i vy.

Eva Skalníková
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Mariánská, 18. 8. 2012

Pivobraní na Mariánské u Jáchymova
V červnovém Luftu jsme avizovali, že
vrcholem kulturního JAROLÉTA 2012
na Mariánské bude historicky již třetí
Pivobraní v hospůdce Krmelec. Setkání
přátel Mariánské se podařilo, program
byl bohatý a nabídka dobrot lákavá (například osm druhů piva, pečené koleno,
uzený kapr, zvěřinový guláš, domácí dršťková, výborné koláče). A i když se vypilo
víc než 12 hektolitrů piva, nikdo neměl
„přes míru“, jak s jistým uspokojením
dodal Petr Fárek, hostinský z Krmelce.
Jaroslav Ochec a Petr Maglia
za pomoci Petra Fárky

Účastníci již třetího Pivobraní v hospůdce Krmelec na Mariánské u Jáchymova
se v sobotu 18. 8. dobře bavili (foto PM)

Odpolední lidovky hrála „Kapela Tonda Pech a jeho dědouši“ s podporou houslí
koncertního mistra Martina Kaplana z Plzně (foto Och)

Prostořeký hospodský z Krmelce se ve své
hospodě cítí v pohodě – po zásluze, Pivobraní proběhlo na výbornou (foto PM)

Když Pivobraní, tak pivní pěna z pivovaru „Hasiči K. Vary“, ve které se hledají
zapomenuté děti (foto PM)

Ženský hod sudem je úžasným dokladem vztahu žen na Mariánské nejen k tradiční kouli. Házelo 13 závodnic, vítězné hody
Zuzky byly 3,9 a 4 metry (foto Och)

V hodu sudem v kategorii muži, kteří takto jen na chvíli nahradili své tradiční vzpírání půllitrů, byl průměrný hod okolo
5,5 metru, vítězství a uznání zajistily závodníku Čumáčkovi
hody 8,7 a 8,4 metru (foto Och)

Pernink, 8. 9. 2012
Houbová přednáška Luftu v malém sále Komunitního centra

Přednášející houbařský expert
Martin Chochel z Ostrova doplnil
základní prezentaci hub Karlovarska výkladem vybraných nejasností
a možných záměn. Závěrem spolehlivě identifikoval účastníky donesené vzorky ze snůšky toho dne.

Dozvěděli jsme se například, že vu obrazů vlastní malířské tvorby vit ve všední dny od 7 do 16 hodin
hnojník obecný vyroste dopoledne, v aule budovy A Krajského úřadu do 21. 9. 2012.
Foto - PM
a pokud není včas sklizen zkušeným K. Vary, kterou je možno navštíhoubařem, odpoledne na sobě provede autolýzu, tedy seberozpouštění
do tekutiny s výtrusy, aby se deštěm
mohl rozšířit. Přednášející je připraven pomoci houbařům s identifikací
nejasných nálezů podle elektronicky dodané fotky a uvítá zprávy
o zajímavých úlovcích na e-adrese
chochel.m@seznam.cz . Překvapilo
nás, že expert na houby má výsta-

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Pouť a hornické procesí na Měděnci
do průvodu a my obdivujeme jejich
do detailu propracované historické uniformy, nebo krásně vyšívané
vlajky. Procesí v čele s duchovními,
za doprovodu hornické kapely, se
dává pomalu do pohybu. Po výstupu
na Mědník nás čeká ještě pobožnost
v kapličce a úchvatný výhled na České
středohoří a Doupovské hory. Hladoví
se vracíme zpět do městečka, kde jsou

již připraveny stánky s občerstvením.
K jídlu nám opět hraje hornická kapela. Organizátorům celé akce patří
velký dík především za to, že se snaží
zachovat jedinečnou krušnohorskou
tradici a že se jim podařilo vytvořit příjemnou atmosféru.
Lenka Löfflerová
foto Ulrich Möckel
Příprava pobožnosti u kapličky na Mědníku

Procesí za doprovodu hornické kapely míři ke kapličce na Mědník

Je sobota 8. září a jindy poněkud
ospalé městečko Měděnec ožívá nebývalým ruchem. Každým rokem se zde
totiž koná ve svátek Narození Panny
Marie pouť a v Krušných horách jedinečné hornické procesí. Kolem desáté
hodiny se na prosluněném náměstí
objevují první skupinky slavnostně vystrojených horníků. Před jedenáctou
hodinou se před kostelem staví do průvodu členové deseti saských a dvou
českých hornických spolků. V kostele

již čeká hornická kapela z Jöhstadtu
a na kůru katolický mužský pěvecký
sbor z Annabergu. Nakonec přichází
faráři z Vejprt a Aue s početnou skupinou ministrantů a slavnostní Mše
Svatá v přeplněném kostele Narození
Panny Marie začíná.
Po Mši Svaté následuje procesí
ke kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na vrchu Mědník. Desítky
členů hornických spolků se opět řadí

Kovářská 8. 9. 2012

Pietní akt u pomníku letců padlých v letecké bitvě 11. 9. 1944

V březnovém Luftu v rubrice „Tip
na výlet“ jsme doporučili návštěvu
muzea letecké bitvy nad Krušnohořím, která se strhla v pondělí 11. září
1944. Bylo sestřeleno více než padesát strojů a o život přišlo 77 letců.
13. září 1997 bylo v Kovářské americkými a německými veterány této
bitvy slavnostně otevřeno muzeum,
věnované této bitvě. Letecko-historická skupina uspořádala u pomníku
padlým letcům v sobotu 8. září 2012
v Kovářské již 19. pietní akt. Opět byl
čten abecední seznam padlých, jejich

jména spolu se střípky příběhů pečlivě dokumentuje muzeum. Květiny
a věnce k uctění padlých položili zástupci všech bojujících stran, včetně
německého spolku pro péči o válečné
hroby z Drážďan. Při této příležitosti
se v Kovářské sešli ve velkém počtu
také obdivovatelé vojenské techniky,
k vidění bylo několik dobových „těžce
vyzbrojených“ vojenských opěrných
bodů, proti nalétajícímu letadlu zazněla i „ostrá střelba slepými náboji.“

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

(red, foto PM)

Zazněla i „ostrá střelba slepými náboji“
na nalétávající letadlo

Abecední seznam jmen 77 padlých
letců pečlivě dokumentuje v Kovářské
Muzeum letecké bitvy 11.9.1944 nad
Krušnohořím
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Fichtelberg, 2. 9. 2012

Luft se prezentoval
na větrném Fichtelbergu
Na Zelených letních slavnostech
na nejvyšší hoře německé strany Krušných hor Fichtelbergu se tentokrát
prezentoval i měsíčník Krušnohorský
LUFT / Herzgebirge. Redaktoři Luftu, „posíleni pivem a četbou klasiků
nezůstali němí“, nýbrž všemi způsoby v konkurenci s jinými nabídkami
představovali Luft přátelům Krušných
hor, kteří umí číst česky nebo mají takové kamarády.
(red, foto PM)

Nabídka domácích produktů
na Fichtelbergu

Kromě vzácných tisků minulých vydání Luftu jsme nabízeli také brožury v němčině
ze starých kronik krušnohorských obcí našeho redakčního kolegy Ulricha Möckela

Kulinářská tradice
Krušných hor dříve a nyní
Milí čtenáři Luftu,
po vašich četných výzvách a kladných
ohlasech na bylinkové recepty rozšiřujeme od zářijového čísla náš časopis
o novou rubriku Recept měsíce.

Čech i světa, bude jistě dnešní krušnohorský jídelníček bohatší o prvky podkrušnohorské, moravské, slovenské, ukrajinské
i vietnamské kuchyně.

Vaše recepty budeme postupně zveZasílejte nám prosím své recepty řejňovat v jednotlivých číslech Luftu,
na běžná jídla, která se v Krušných ho- a pokud se jich sejde dostatečný počet,
rách jedla dříve a jedí dnes. Vyzpovídejte pokusíme se i o jejich knižní vydání.
své babičky a dříve narozené známé, snad
se nám společně podaří zachránit toto kuJako první zveřejňujeme tradiční
linářské dědictví a součást krušnohorské krušnohorský recept, který nám zaslatradice. A protože dějinné kotrmelce po- la paní Brigita Lindnerová z Perninku.
sledních sedmdesáti let přivedly do Krušných hor nové obyvatele z různých koutů
zapsal Karel Picura, foto PM

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Brambory s mrkví –
Möhrenkartoffel
Nakrájíme jednu cibuli a vaříme ji
ve vodě společně s mrkví nakrájenou na kolečka, dokud mrkev trošku
nezměkne. Přidáme zhruba dvojnásobné množství syrových brambor
nakrájených na plátky, ochutíme solí
a kmínem a vaříme. Po změknutí brambor zahustíme polohrubou moukou,
ještě krátce povaříme a přidáme sladkou smetanu a vyškvařený špek. Výsledný pokrm nesmí být tekutý ani hustý.
Možné obměny: místo mrkve kyselé okurky nebo sušené houby namočené
přes noc ve vodě
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O literárních počinech
krušnohorských vinařů
Slovenská tisková zpráva „Statný
medvěd řádí na vinicích v okolí Bratislavy“ mi připomněla, že další rok
utekl jako voda a čas hornoblatenského vinobraní se nezadržitelně blíží.
Slovenským vinařům jsem poslal pár
cenných rad, jak si s medvědy na krušnohorských vinicích dokázali poradit
naši předci již před mnoha sty lety,
a spolu s přáteli jsme začali chystat
letošní, v pořadí již 5. ročník Krušnohorského vinobraní v Horní Blatné.
Než ale v kalendáři naskočí to očekávané datum 6. října 2012, chtěl bych se
s vámi podělit o další zajímavosti z historie života krušnohorských vinařů.
Tento pracovitý lid nejenže sváděl ne-

ustálý boj s krutou přírodou, ale ve volných chvílích žil i bohatým kulturním
životem. Vyhlášení muzikanti sklízeli
potlesk nejen doma, ale i po celé Evropě všude tam, kam na svých toulkách
zavítali. Pořádali zde trhy zábavy, hrálo
se ochotnické divadlo. Pozadu nezůstávala ani literární činnost, se kterou vás
nyní seznámím.

tiplnou poutí domů (na cestu neviděl,
ani se nemohl optat) dal přednost pobytu v Horní Blatné. Zde se věnoval
sběru místních historických pamětí,
pověstí a pohádek. Těmi posléze bohatě naplnil obsah výše zmíněného
literárního díla. V současnosti probíhá překlad kroniky financovaný
z evropských fondů z dotačního titulu „Tři, dva, jedna, start“ v hodnotě
Jednou z nejstarších známých pí- 10 mil. Kč.
semností je Kronika ochsendorfská.
Toto dílo dánského žoldáka, intelekZ období pozdního středověku čertuála, alkoholika Hanse Kristiana pala náměty i další dvě díla. Trilogie
Amunsena vznikalo v období krátce „Proti všem“, líčící strasti Krušnopo třicetileté válce, kdy slepý a poz- horců při epidemii vší, která udeřiději i němý Hans vzal konečně rozum la v období mezi dvěma morovými
do hrsti, přestal chlastat a před stras- ranami, a historický román „Šišky

Malovaný džbánku

Vyznání pijáka krušnohorského vína

Ty střepe barevný, z Blatenské rozhledny,
kdo z Tebe víno pil, víno pil, bezedný?
Kdo to byl, co tu pil, ten piják nezbedný?

Vínečko bílé,
kyselá močka,
piju já denně,
svítí mi očka.

Byl to snad Opa Grül, co doma ženu bil?
Nebo snad lufťáci, turisti, tuláci?
Byli to lesáci, chlastali při práci,
až se ta kobyla v zápřahu splašila,
kopytem ve vzteku ten džbánek rozbila.
Nejenže rozbila a víno vylila,
kočího rozporkou v rozkroku zranila.
Pitomá kobyla, pitomá kobyla.
Pak prchla do dáli, jen střepy zůstaly,
ty střepy barevný z Blatenské rozhledny.
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Vínečko rudé,
krvavá lázeň,
piju ho také,
jsem cvok a blázen.
Vínečka moje,
bestie obě,
než já vás vypiju,
dřív skončím v hrobě.

na vinici“, zabývající se nelehkým
soužitím místních vinařů s pracovníky LŠR (Lesní schwarzenberský revír). O těžkém životě na krušnohorských samotách informuje sugestivní
vyprávění s názvem „Všude žijí lidé,
tady, tady, tady, tady i tady“. V poválečném období vychází „Reportáž
psaná na obrátce“, která vysvětluje,
kde končí cesty rozdělené železnou
oponou, a nakonec povídky ze života samotných aktérů té doby „Dobrý
člověk už nežije“. Poslední tvorbu už
ze současnosti prezentuje detektivka
„Zmizelé dotace v Krušnohoří“. Bez
zajímavosti není ani místní lidová
tvorba. Z pestrého výběru uvádím
namátkou několik ukázek.
Na úplný závěr bych chtěl zmínit
i dílo místního romanticky dekadentního básníka Karla Gynka Herbsta.
Tento poeta se prezentoval sice hlavně
básněmi „Říjen“, a „Listopad“, ale
já bych chtěl svoje dnešní vyprávění
symbolicky zakončit jeho vyznáním
lásky ke Krušným horám ve verši:
Nevesely, truchlivy
jsou ty krušné kraje,
kde si skoro celý rok
vločka s vločkou hraje.
Těším se na vás na vinobraní
Jirka Kupilík

���� �

HORNÍ BLATNÁ

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

www.obalyzeleny.cz
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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PRODÁVÁME ČESKÝ MLÝN
restaurační a ubytovací areál
Pozemky Cena LV 177: 3.200.000,- Kč
(pouze pro čtenáře Luftu)
3056 m2 - stavební parcely 1 budova 484 m2
8861 m2 - ostatní (louky) 5 chatek – 5x 52 m2
Rekreační areál v Krušných horách
cca 20 minut jízdy od Božího Daru
na hranicích s německým Breitenbrunem
Mrzí nás, že nemáme dostatek finančních prostředků pro realizaci našich snů,
ale nemá cenu, aby takto krásný objekt nebyl využíván.
Kontakt na majitele: krivanecm@seznam.cz - 724938905

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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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

TRUHLÁRNA KAŠPAR.CZ
– nejsme plátci DPH
Vyrábí: Okna, dveře, zárubně,
schody, nábytek aj.
Možnost pořezu vlastní kulatiny
MEINLOVA 188, PERNINK,
T-353 892 383 • M-723 331 711
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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