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Vážení horalé
a přátelé Krušných hor,
ještě nedozněly protesty proti
účasti komunistů ve vládě Karlovarského kraje jako výsledku
voleb do krajských zastupitelstev
z října 2012 a už se jako smršť přes
naše hory přehnaly volby prezidenta ČR. Vzedmutou vlnu nadějí
po prvním kole následovalo druhé
kolo voleb, kde podle našeho názoru zvítězil horší ze dvou postoupivších kandidátů.
Malým zadostiučiněním nám
mohou být výsledky voleb v horských obcích karlovarského okresu
a města Karlovy Vary, kde zvítězil
Karel Schwarzenberg. Horalé karlovarského okresu, kteří se voleb
zúčastnili, ve většině volili ve shodě s vyjádřením aktivních studentů,
vědců, spisovatelů a umělců, shodně s doporučením významných
sociologů, politologů, seriózních
novinářů a médií, v souladu s hodnocením kandidátů v zahraničí.

Přesto demokraticky zvítězil Miloš
Zeman se svým profesionálním volebním týmem, s podporou Václava Klause, s využitím nechutného
bolševického kádrování, pomluv
a lží. Jako v krajských volbách
a předtím v parlamentních volbách opět prohrály významné politické strany ODS a ČSSD, opět
utrpěla ránu demokracie založená
na svobodné soutěži politických
stran (Karel Schwarzenberg se při
volbách zcela odstřihnul od své
TOP 09). Nezbývá než doufat, že
tyto prezidentské volby alespoň
dále přispěly k probuzení občanské
aktivity pro lepší volby příští.
Kdo tedy dal rozhodující přednost Miloši Zemanovi, který se voličům prezentoval jako lidový bavič
a plebejec? Určitý „pokrok“ konstatoval v sobotní příloze Orientace Lidových novin 27. 1. 2013
Luboš Velek, ředitel Masarykova
ústavu a Archivu Akademie věd
ČR: „…určitý posun tu je, klíčem
k politickému úspěchu již nemusí
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být původ dělnický, stačí být dostatečně plebejským. Otázkou zůstává, zda nám starořímské plebejství nesplynulo s obyčejným
křupanstvím.“ Vysvětlení vítězství
„malosti“ lze najít v rozhovoru
světoznámé polské režisérky Agnieszky Holland v týdeníku Respekt z 27. 1. 2013 v souvislosti
s jejím novým ﬁlmem „Hořící keř“
o oběti Jana Palacha z ledna 1969
– názor, že sebeupálení Palacha
nastupující normalizaci vlastně
urychlilo, režisérka zdůvodňuje tím, že si lidé uvědomili: jestli
bojovat o svobodu znamená takovou oběť, tak raději budou žít svůj
malý konformní život. Nyní v době
nenáročného relativního blahobytu
opět nadpoloviční většina účastníků prezidentských voleb v ČR
dala přednost minulým jistotám
před šlechtickými nároky na slušnost a poctivost. Síla normalizací
nepostižených občanů však roste,
v Krušných horách už převládají.
Vaše redakční rada

Logo Lenka Michaluková
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E-mail: picu.japicu@gmail.com
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Postní období křesťanského roku
kde jsou za víru v Krista šikanováni i zabíjeni – pozor, nejde o přehánění!!! Následující Velikonoce
jsou pro Židy připomínkou vysvobození z otroctví v Egyptě, pro
nás křesťany připomínkou vysvobození člověka z prokletí hříchu za cenu Ježíšova utrpení
na kříži.
Hod boží velikonoční a Pondělí
velikonoční jsou oslavou té skutečnosti, že nám Pán Ježíš otevřel
cestu do Nebe. Celé triduum považuji za průlom v čase: v obřadech
jsme těm nejdůležitějším momentům Kristova vykupitelského díla,
přes hranice času, reálně přítomni.
Duchovně, samozřejmě. Každý

Triduum
Zelený čtvrtek – památka na
ustanovení Kristova svátostného přebývání s námi při
poslední večeři s apoštoly
Velký pátek – připomínka
utrpení a smrti Krista na kříži
Bílá sobota – připomínka dějin spásy a významu Ježíšova zmrtvýchvstání v jejich
kontextu
v té míře, na kterou má a na jakou
se v postu připravil.
Mgr. Jan Pražan
Římskokatolická farnost Nejdek

Mše na svátek sv. Rodiny v kostele sv. Martina v Nejdku

V letošním roce začíná postní
období Popeleční středou 13. února. V současné době je jakási
folklorní snaha tuto skutečnost
reﬂektovat. Pravda, bez původního obsahu víry v Boha jde často
o paskvil, byť dobře míněný. Maškarní veselice, dříve předcházející
tento významný den, populace bez
znalosti křesťanského způsobu
života klidně přetahuje do postního období. V kulturním světě
však Popeleční středou ustávají až
do Velikonoc veřejné zábavy – plesy atp.

Páter Mgr. Jan Pražan, děkan

Popeleční středa je dnem přísného postu a znamenání se popelem
na znamení vědomí našich hříchů.
Postní doba je dobou odříkání si
dobrých dovolených věcí (nejjednodušší je to s masem), je přípravou na prožití Velikonoc. Jde
o období pokání, kdy se konáním
dobrého, nejraději charitativních
skutků, snažíme o nápravu svého
běžného sobectví. To s odříkáním
samozřejmě souvisí. Na Velký pátek se například koná sbírka pro
křesťany pronásledované na islamizovaném Středním východě,

Kněžské svěcení jsem přijal v roce 1983 a v roce 1984 jsem byl
státní správou přeložen do Nejdku. Tato farnost sloužila od roku
1948 jako místo pro odklízení kněží znepokojujících stranu. Můj
předchůdce páter Born ztratil souhlas k výkonu duchovenské činnosti v souvislosti s opravami kostela v Nových Hamrech, které
vyžadovaly dokončení, a další dva kostely byly v havarijním stavu.
Považoval jsem za svou povinnost uvést to, co mi církev svěřila,
do řádného stavu. V roce 1990 jsem z rozhodnutí řádových neodešel do Prahy, kam jsem byl pro službu požadován Vysokoškolským
katolickým hnutím. Zdejší území bylo totiž chápáno jako misijní.
U této destinace jsem pak zůstal i nadále. Za dobu mého působení
vzešli z nejdecké farnosti dva kněží a jedna Bohu zasvěcená osoba.
Za úspěch budu považovat, dostanu-li se po smrti do Nebe.
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Černá věž v Nejdku: pozvánka do středověku
Ve vydání Luftu z loňského srpna jsme v rubrice Tip na výlet nabídli návštěvu křížové cesty v Nejdku, která byla slavnostně vysvěcena
v roce 1858, dobudována v době hospodářského rozkvětu města koncem 19. a na počátku 20. století, po válce opuštěna a pobořena, ale opět
obnovena v letech 2002–2007 úsilím občanského sdružení JoN (Jde o Nejdek) a slavnostně znovu vysvěcena 31. 8. 2008. Nyní můžeme doporučit prohlídku mnohem starší památky Nejdku. Římskokatolická farnost v Nejdku pozvala 11. 11. 2012 veřejnost na slavnostní zpřístupnění
hradní věže s tím, že vstupné formou sponzorského daru bude použito na opravy a rekonstrukci prohlídkové trasy.

V krásném prostředí vybudovaného děkanství se delegaci Luftu věnovali páter Mgr. Jan Pražan, děkan, a pastorační asistent Jan Nevečeřal, se kterým je
možno domluvit prohlídku: tel. 737 422 878, e-mail: rimkatfarnostnejdek@seznam.cz

Zřícenina hradu s dochovanou
štíhlou Černou věží z 13. století,
která korunuje malebnou úzkou
a strmou žulovou ostrožnu nad ohybem řeky Rolavy, je nejvýznamnější nejdeckou historickou památkou.
V knize „Zříceniny hradů, tvrzí
a zámků, Západní Čechy“ (Praha
2005) autoři Tomáš Durdík a Viktor Sušický uvádějí, že historická
problematika hradu je mimořádně
komplikovaná a představy jednotlivých badatelů o ní se značně liší.
Podle výmluvného svědectví dochované architektury vznikl hrad
možná už v průběhu prvé poloviny

Pohled na Černou věž ze skály, v níž
byl ukotven středověky hradní „palác“, proražený vchod do Černé věže
zakrývá skalní výčnělek se zbytky
stěny

nosti, kde jsme se dozvěděli o dalším vývoji událostí.
V krásném prostředí vybudovaného děkanství se delegaci Luftu
věnovali páter Mgr. Jan Pražan,
děkan, a pastorační asistent Jan Nevečeřal.
Pod hradem byl ve 14. století vybudován kostel sv. Martina.
Původně malá gotická stavba byla

v průběhu staletí rozšiřována a přizpůsobována dobovému vkusu.
V letech 1755–1756 byl kostel zvětšen o více než polovinu do dnešní
podoby. Z této doby pochází také
převážná část jeho vnitřního rokokového zařízení. Kostel v údolí řeky
Rolavy však nemá věž, protože využití hradní věže vysoko na skále
jako zvonice umožnilo účinněj-

Proražený vstup do prostoru hradního „paláce“ uvnitř věže hlídá středověký rytíř

13. století. Jeho zakladatelem mohl
být český král, jemuž hrad sloužil jako strážní objekt při neklidné
hranici s Chebskem. Obvykle se ale
soudí, že hrad založil až kolem roku
1300 Konrád Plik. Později hrad vystřídal řadu majitelů, v roce 1446 jej
koupili Šlikové, kteří nechali Černou věž zvýšit o dochované zděné
patro a zjevně ještě o další, na konzolách vysazenou úroveň. V průběhu 17. století začal hrad postupně
pustnout a byl rozebrán na stavbu
nového zámku ve městě. Před tímto
osudem zachránila Černou věž hradu její přestavba na zvonici farního
kostela. Areál chátrajícího hradu se
tak stal církevním majetkem.
Prohlídku zpřístupněné hradní věže je možné si domluvit
na nejdecké římskokatolické far-
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Věž je vybavena předměty připomínajícími středověkou historii hradu
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Ve snesené zvonici jsou upevněny dva zvony, jeden z nich lze ovládat na
dálku

ší nesení hlasu zvonů jako hlásky
nebezpečí a pro svolávání horníků
z širokého okolí k pravidelným pobožnostem do kostela (největší rozmach rudného dolování na Nejdecku
spadá do éry panování hrabat Šliků).
V 17. století došlo k násilné rekatolizaci Nejdecka. Z Nejdku a okolí
odešlo mnoho rodin do exilu do Saska. Jejich odchod se projevil dalším
úpadkem dolování. Věž se zvonicí
ztratila na významu a chátrala.
V 19. století došlo k rozvoji průmyslu, hospodářská stabilizace a komunikační spojení Nejdecka se Sas-

Vzácný renesanční zvon pražského
zvonaře Brikcího z Cymperka

kem vedly i k oživení celoročního
turistického ruchu. Jeho projevem
byly mimo jiné například stavby
vyhlídkových věží. Havarijní stav

romantické Černé věže byl vyřešen
odbouráním svrchního patra a snesením zvonice se zvony z dřevěného
a kamenného patra do dříve obytných částí věže, kde původně byla
jen malá okénka v tlustých zdech.
Aby byl hlas zvonů po snesení
zvonice do útrob věže slyšet, byla
v nové úrovni zvonů vylomena velká okna. Pro lepší zpřístupnění byl
u paty věže proražen vstup ve směru
od kostela, další otvor ve výšce prvního poschodí byl proražen z věže
na skálu ve směru do prostoru bývalého hradního „paláce“.
Po poválečném vysídlení regionu
město chátralo a s ním i areál hradu s přilehlou farou. Když v roce
1984 do služby v Nejdku nastoupil
pan děkan Pražan, byla věž s troskami hradu opět v havarijním stavu
a areál byl neformálním městským
smetištěm. Po pádu komunistického režimu se začátkem 90. let podařilo získat peníze od památkářů
karlovarského okresu na statické
zpevnění věže železnými skružemi
a na vytvoření pater v prázdném
„komínu“ věže. Další stavební práce, opravy střechy a postupné nejnutnější vybavení, včetně rozsáhlé-

Proražená okna po snesení zvonice
umožnila nejen šíření hlasu zvonů,
ale poskytují i zajímavý pohled
na Nejdek

ho úklidu okolí do parkové úpravy,
zajišťuje děkanství vlastními silami
s omezenými příspěvky od města
a sponzorů. Cílem je pokračovat
v obnově romantické úpravy areálu
z 19. století, s historicky a turisticky zajímavým zviditelněním pozůstatků středověkého hradu.
Nynější omezené zpřístupnění
věže je především zásluhou pastoračního asistenta Jana Nevečeřala, který je nejen neúnavným
pracantem, ale také vtipným průvodcem. Chce upozornit veřejnost
a přesvědčit město, kraj i laskavé
sponzory, že minimalistický projekt
v ceně do 500 tisíc korun může podstatně zatraktivnit Nejdek a region.
text a foto Petr Maglia

Ještě k paličkování v Krušnohoří
V minulých číslech Luftu jste
se mohli v krátkosti dozvědět
o vzniku a historii paličkování
v Krušnohoří. Ve třetím dílu seriálu jsme psali mimo jiné i o obchodování s krajkami. Zmínka
byla také o nejznámější rodinné

ﬁrmě J. E. Günther, která úspěšně vyvážela typické krušnohorské
vzory a naopak dovážela krajky
bruselského typu z Francie, Německa i Vídně. Krámek této ﬁrmy
stával v samém srdci Karlových
Varů na Staré louce č. p. 345 (dnes

Portréty Johanna, Eduarda a Josefa Günthera v nabídkovém katalogu firmy
z roku 1913
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zlatnictví Halada) a těšil se veliké
oblibě.
V depozitáři karlovarského
muzea se nalézá nabídkový katalog ﬁrmy J. E. Günther z roku
1913, jenž je unikátní ukázkou širokého sortimentu jak ručních, tak
strojových paličkovaných krajek.
Na úvodní straně jsou vyobrazeni tři významní muži, kteří se
o rozkvět téměř sto let existující ﬁrmy zasloužili: Johann Günther, který obchod v roce 1835 založil a vedl
ho až do roku 1873, kdy ﬁrmu převzal syn Eduard Günther. Ten pak
úspěšně obchodoval až do roku
1907. Nejmladší z rodinné dynastie
Josef řídil obchod v dobách nejtěžších až do roku 1933, kdy musel být
deﬁnitivně uzavřen.
Pokud vás téma paličkování zaujalo a máte-li zájem dočíst
se o něm více, můžete si na adrese sekretariat@kvmuz.cz objednat
publikaci Marie Vránové Krušnohorská paličkovaná krajka, kterou

karlovarské muzeum vydalo v roce
2004, je k mání za 45 Kč. Taktéž
ji lze zakoupit přímo v pobočkách
muzea v Jáchymově, Nejdku či
Horní Blatné. V brožurce o čtyřiceti
stranách, která je k dispozici i v německé a anglické mutaci, naleznete
také řadu dobových obrázků.
Lenka Zubačová
Muzeum Karlovy Vary
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Rodinný betlém:
ruční výroba snů v Horní Blatné
V lednovém vydání Luftu jsme
zmínili, že v muzeu krušnohorského lidového umění Manufaktura
snů v německém Annabergu se lze
u vystavených betlémů dočíst, že
od roku 1620 se hřeben Krušných
hor stal nejen hranicí zemskou,
nýbrž také náboženskou. Panovníci v Sasku postupně přistoupili
k reformaci církve a obyvatelstvo
tvořili evangelíci, zatímco v Čechách se prosadila obnova katolického náboženství. Přesto v lidové
tvorbě saských Krušnohorců lze
nalézt motivy z českých betlémů,
vycházejících z katolické tradice.
Jedním z betlémů, který v 19. století tuto roli mohl sehrát, je rodinný betlém, který jsme našli na hřebeni Krušných hor v Horní Blatné.
A jeho majitelka Anna Hajňuková
se pustila do vyprávění…

Školní foto 2. třídy základní školy 1932/1933: Anna Hajňuková ve třetí řadě
třetí od pana ředitele, v první řadě první vpravo vnučka pana ředitele
(foto Reibold Thiele, Vejprty)

ky Marie Schreiber, manžel tety
Josef Schreiber padl v první světové válce. Dědeček Josef Fassmann bydlel v domě v Horní
Blatné v Lesní ulici a ve městě
dělal nočního hlídače, takže babička sama vedla hospodářství
na samotě. Měli jsme i krávy a velkou louku od silnice až pod železniční trať a kousek i nad ní, nikdy
tam nebyla zavedena elektrika.
Matka i teta šily doma rukavice,
všichni jsme pořád pracovali nebo

se učili, žádná zábava nebyla, tak mi
rodiče koupili mandolínu, na kterou
jsem se naučila hrát. V neděli jsme
chodili do kostela do Horní Blatné až na druhou mši od 10 hodin,
protože všude bylo pěšky daleko.
Přitom do školy jsem musela přijít
včas, zejména v zimě to bylo brzy
po ránu těžké brodit se sněhem, než
sedláci nebo dělníci z pily zapřáhli
koně za kládu a silnici vypluhovali.
Pamatuji se, že v Horní Blatné byly
dvě evangelické rodiny, jinak byli

všichni katolíci a farář Rudolf Beck
se nás ve škole při hodinách náboženství ptal, jestli jsme byli řádně
v neděli v kostele.
Horní Blatná bylo velké město
s mnoha úřady, obchody, s několika řezníky a se všemi řemeslníky.
Významu města na hranicích Československa odpovídala i návštěva
prezidenta T. G. Masaryka v hostinci Dreckschänk před Potůčkami.
Těsně před druhou světovou válkou
bylo naše území připojeno k německé Říši, takže začátkem války museli muži do německé armády. Teta
Marie měla pět dětí, dcery Marii
a Emu a syny Karla, Josefa a Adolfa, ze tří synů Josef a Adolf padli,
stejně skončil manžel Adolf Zinner
vdané dcery Emy Zinner. Můj bratr
Josef Rauscher byl těžce zraněn.
Válka byla hrozná, ale nejhorší to bylo po válce. Stali jsme se
bezprávnými, označeni bílými páskami jsme byli určeni k odsunu.
Vyhnání prováděli zlí lidé, kteří
se chtěli obohatit, viděla jsem, jak
ke skupině čekajících na transport
na náměstí v Horní Blatné jeden
z organizátorů přistoupil a nějaké
ženě vyrval náušnice z uší. Do roku
1947 bylo zorganizováno z Horní
Blatné šest transportů. Zůstat směli
jen ti z místních, kteří byli zapotřebí

Anna Hajňuková
(foto Michal Hajňuk)

„Narodila jsem se v roce 1924
v katolické rodině jako Rauscherová, měla jsem staršího bratra Josefa
a mladší sestru Marii, která umřela v sedmi letech. Otec František
Rauscher pracoval jako brusič v továrně na příbory Kerl a spol. v Horní Blatné. Rodiče bydleli v domě
babičky Francisky Fassmannové
(1853–1937), matky mojí matky
Emy, rozené Fassmannové. Babička
zdědila dům spolu s hospodářstvím,
byl jedním ze čtyř domů, postavených v místě zvaném Heinrichstein
při silnici z Horní Blatné do Potůčků.
Územně jsme patřili k Potůčkům, ale
blíž to bylo nahoru do Horní Blatné,
kam jsem také chodila do školy.
V domě s námi bydlela nejen
babička, ale také sestra mojí mat-

Rodinný betlém Francisky Fassmannové (1853–1937), Horní Blatná (foto PM)
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k udržení výroby v továrnách nebo
pro práci v lese a uranových dolech.
Naše rodina směla zůstat, otec v továrně na příbory zapracovával nové
obyvatele, které česká vláda zvala
do zařízených domů v pohraničí,
přijížděli nejen Češi z vnitrozemí,
ale také Poláci, Maďaři a Slováci.
Tak jsem se přes otce seznámila
s panem Teodorem Hajňukem ze
Slovenska, scházeli jsme se tajně,
protože jako Němka jsem se nesměla s nikým stýkat. Vdávala jsem se
až v roce 1950, narodili se nám dva
synové František a Bedřich a dcera
Ema.

Příběh paní Lidie Richterové z Hengstererben / Hřebečné
Rodinný betlém Francisky Fassmannové se zachoval, protože rodina Rauscherova po válce nemusela do transportu. Většina ostatních německy mluvících horalů z české strany Krušných hor, včetně nemluvňat, byla vysídlena.
Paní Richterová byla učitelkou a složila v roce 1938 zkoušku z češtiny před zkušební komisí pro učitelství na
školách obecných s vyučovacím jazykem německým v Chebu. Proto mohla napsat česky dopis kriminální policii
v Karlových Varech.

Do té doby jsem bydlela s matkou v Heinrichsteinu, okolní domy a provozovny pily už byly
prázdné a chátraly. Blízké hranice
do Německa hlídala armáda. Jednou
v noci nás vojáci probudili a dům
prohledali, jestli tam nejsou ukryté
zbraně. Nic nenašli, ale jeden z vojáků mi vzal mandolínu. K mému údivu mi ji za několik dní vrátil s tím,
že si chtěl jen zahrát. Tehdy bylo
mezi lidmi mnoho nenávisti, ale ne
všichni se chovali stejně. Ti nejhorší
zmizeli, snad také kvůli špatnému
svědomí, situace se postupně zlepšovala, dostali jsme papíry, že jsme
zase občané Československa a život
pokračoval, i když Horní Blatná
přestala být velkým městem a ani
tradiční výrobu se udržet nepodařilo. Matka bydlela v domě v Heinrichsteinu až do smrti otce v roce
1959. Potom se přestěhovala k nám
do Horní Blatné. Na vozíku s koněm
k nám pan Laurenc Fischer přestěhoval také babiččin betlém.“
vyprávění Anny Hajňukové
zapsal Petr Maglia s pomocí
Michala Hajňuka

Prosba Lidie Richterové z Hengstererben (Hřebečné) z 29. 7. 1945, aby se se svými dvěma dětmi (narozenými
1939 a 1941) mohla vrátit domů (zdroj kronika města Abertamy)
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Lyžařské běžecké stopy v Krušných horách
Aktivní běžkaři se na nás obracejí se stížnostmi na systém
a kvalitu úpravy běžeckých stop.
Požádali jsme proto Krajský úřad
Karlovarského kraje o informaci,
jak se celá situace kolem běžec-

kého lyžování v Krušných horách
řeší. Vyjádření oddělení územního
plánování odboru regionálního
rozvoje jsme spolu s jednou písemnou stížností poslali starostům obcí v regionu Krušnohorské

magistrály s cílem přispět ke zlepšení současného stavu. K datu
uzávěrky únorového vydání našeho měsíčníku přišla pouze odpověď od starostky Perninku paní
Tůmové, která ke stížnosti na ne-

upravené stopy dne 19. 1. 2013
sdělila, že pro výjezd rolby byl
nedostatek sněhu. Starostové se
zatím ke koncepci Karlovarského
kraje nevyjádřili.
(red)

Karlovarský kraj a běžecké lyžování v Krušných horách
zdálo, a pouhé zmapování páteřní
trasy nebude stačit.
Na konci roku 2011 proto odbor
regionálního rozvoje Krajského
úřadu KK zadal zakázku „Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – I. etapa Krušné
hory“ (KBL), jejímž zpracovatelem bylo Ekologické centrum Meluzína s čelním představitelem
Ing. Martinem Lípou. Tato zakázka
měla již v zadání zakotvenu potřebu zpracování koncepčního dokumentu, který by byl podkladem pro
koordinaci aktivit lyžování v Karlovarském kraji a měl by přispět
k ekonomickému rozvoji území
podporou krátkodobé i vícedenní
rekreace. Samozřejmou součástí
byla lokalizace všech upravovaných tras pro běžecké lyžování
v Krušných horách.

Hlavní výkres – zobrazuje pouze trasy schválené a plošně vyznačuje oblasti
s nekompletní sítí, kde je nutno tuto situaci dále řešit a najít jiné vedení

Karlovarský kraj již několik let
podporuje údržbu běžeckých tratí
prostřednictvím dotačního titulu
odboru regionálního rozvoje. Podpora se pohybuje v řádu statisíců
korun. Nicméně některé události
přispěly k zásadní změně směru
vývoje.
V rámci projednávání Zásad
územního rozvoje Karlovarského
kraje, tzv. „krajského územního
plánu“, byla trasa Krušnohorské
lyžařské magistrály (KLM) kvůli
jejímu nepřesnému vymezení vyřazena a ve vydané dokumentaci
nebyla obsažena. Na krajském
úřadu se uskutečnilo jednání, kde

bylo dohodnuto, že všechny zainteresované strany, včetně aktérů
v území, mají zájem zapracovat
trasu KLM do aktualizace Zásad
územního rozvoje, a tím mít tuto
trasu stabilizovanou a „chráněnou“
pro toto využití. Krajský úřad zadal
zakázku „Analýza Krušnohorské
lyžařské magistrály“, která měla
za cíl přesně lokalizovat KLM
a zjistit a analyzovat dostupné informace o této trase. Zakázka samozřejmě deﬁnovala vlastní kilometráží páteřní lyžařskou trať, ale
zároveň již avizovala, že problémů
okolo běžeckého lyžování je mnohem víc, než se na první pohled
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Koncepce
běžeckého lyžování
V průběhu zimních měsíců roku
2011 a 2012 byly digitálně zaměřeny (pomocí GPS) trasy pro běžecké lyžování, současně zpracovatel
shromažďoval doplňující informace k trasám i k samotnému běžeckému lyžování. V únoru 2012 proběhlo v Krajské knihovně Karlovy
Vary pracovní jednání, na něž byli
pozváni významní aktéři v území
a zástupci obcí. Na tomto jednání byl představen základní nástin
koncepce a všichni zúčastnění
byli vyzváni k deﬁnitivní kontrole
a autorizaci tras. Zjišťována byla
i data pro musherské trasy, plochy
pro snowkiting a pěší vycházkové
okruhy.
Kompletní síť tras byla předmětem projednání s dotčenými
orgány na různých úrovních (Lesy
ČR, Agentura ochrany a přírody
(AOPK), orgán životního prostředí
KÚKK, Ústecký kraj, SRN) a dotčené orgány k nim vyjádřily souhlas, či nesouhlas.
V textové části jsou uvedeny
zásadní problémy a nedostatky bě-

žeckého lyžování, ale jsou zde zároveň nastíněny základní principy
koncepčního řešení jako například
hierarchizace systému tras pro běžecké lyžování a pro další druhy
zimního využití a další související
aspekty (parkování, doprovodné
aktivity, ochrana přírody, značení
tras, návrh rolí dotčených subjektů
včetně koordinace, řešení vztahu
a spolupráce s významnými vlastníky, řešení problematických úseků tras v území, optimalizace tras
v nekompletních oblastech, spravování internetového portálu, oslovení potenciálních sponzorů atd.).
V průběhu této zakázky Karlovarský kraj zprostředkoval komunikaci mezi Lesy ČR a obcemi ohledně dohody o provozu lyžařských
běžeckých tratí. Aktivní obce tuto
dohodu dovedly k podpisu mezi
oběma stranami. Na začátku října
2012 proběhlo veřejné projednání
a seznámení s čistopisem této dokumentace pro zástupce obcí a aktéry v území.
Deﬁnitivní výstupy z KBL jsou
zveřejněny na internetových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/REGION/uzem_plan/dokum_kraj/
KBL.htm.
Jelikož běžecké lyžování se neprovozuje jen v Krušných horách,
přistoupil krajský úřad ke zmapování i zbytku kraje a koncem
roku 2012 bylo zadáno zpracování
„Koncepce běžeckého lyžování –
II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících
částí Karlovarského kraje“ již s využitím poznatků a zkušeností etapy
z Krušných hor. Tato zakázka je
v současné době ve fázi zpracování.
Nedílnou součástí podpory běžeckého lyžování je internetový
portál
http://gis.kr-karlovarsky.
cz/klm/, který zobrazuje aktuální
stav upravenosti běžeckých tras.
Otcem myšlenky byl Ing. Karel Picura z Božího Daru a tím,
kdo nápad převedl do reality, byl
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Problémový výkres – jsou zobrazeny všechny trasy, včetně těch, které byly na základě projednání vyloučeny (jsou
označeny křížkem)

Ing. Jiří Heliks z odboru projektového řízení a informatiky krajského
úřadu. Sledovány jsou dnes trasy
na české, ale i některé na německé straně Krušných hor (viz Luft
č. 2/2013, strana 11 – http://www.
herzgebirge.cz/category/sport/,
pozn. red.). Systém je nastaven tak,
že jednotliví rolbaři (redaktoři portálu) po úpravě svojí trasy pošlou
SMS a trasa se v aplikaci zbarví zelenou barvou (barva nejaktuálnější
upravenosti). Po dobu 24 hodin
je čitelná informace, kolik hodin
uplynulo od poslání SMS, tedy
před kolika hodinami byla trasa
upravena. Delší doba od poslední
úpravy je signalizována barevnou
škálou. Redaktoři portálu ve spolupráci s Ing. Jiřím Heliksem se snaží
systém stále vylepšovat tak, aby
přispěl k lepší informovanosti běžkařské veřejnosti. Odkaz portálu je
rovněž umístěn v nově spuštěném
turistickém portálu Karlovarského
kraje „Živý kraj“ v sekci Aktivity –
Zimní hory.
Schází zastřešující subjekt
Jak bylo několikrát vyřčeno, jedním z klíčových rizik běžeckého
lyžování je neexistence zastřešujícího subjektu – destinační agentury
či obecně prospěšné společnosti,
subjektu, který by koordinoval
a propagoval běžecké lyžování jako
celek. Na veřejném projednání dokumentace bylo dohodnuto, že
do doby jejího vzniku bude existovat pracovní skupina zástupců
běžeckého lyžování, která by se
scházela 1–2x ročně a pomáhala
řešit palčivé problémy.

Nově utvořená pracovní skupina
zahájila svou činnost prvním pracovním setkáním v prosinci roku
2012 a hlavními body programu
byla diskuse o technickém vylepšení internetového portálu, pan
Jan Novák informoval přítomné
o založení vlastní obecně prospěšné společnosti (viz Luft č. 1/2013,
strana 12 – http://www.herzgebirge.cz/category/rozhovor-mesice/,
pozn.red.). V současné době je
zvažována možnost podpory z dotačního titulu Program obnovy
venkova. Podle dotačních pravidel
musí být splněna podmínka, že podíl obcí v obecně prospěšné společnosti vzhledem k celkovému počtu
členů je 51 % a více. Je tedy na jednotlivých obcích, jaký zaujmou postoj k nově založené o.p.s. a zdali
nezváží vstup do této společnosti.
Dalším tématem schůzky byl problém, který trápí běžkaře již hodně
dlouho, a tím je zmatečné a nesouvislé značení běžeckých tras
v Krušných horách. Diskutována
byla ﬁlozoﬁe značení běžeckých
tras, ale i možný projekt pro realizaci.
Na základě aktuálních a spíše
negativních zpráv z běžeckých
stop Krušných hor (připravovaná
trasa pro běžecké lyžování byla
shrnuta pluhem pro svoz dřevní hmoty) byla hned na začátku
ledna letošního roku svolána již
druhá schůzka pracovní skupiny běžeckého lyžování. Hlavním
bodem programu bylo zlepšení
komunikace mezi provozovateli
běžeckých stop a vlastníky pozemků, především většinovým
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vlastníkem Lesy ČR. Pro celkově lepší organizaci a komunikaci
mezi oběma stranami byly navrženy „okrsky údržby“ s jednotlivými
konkrétními správci tratí (bylo
navrženo celkem 5 okrsků v Krušných horách). Tito správci tratí
by se měli stát hlavními styčnými
partnery pro další jednání. Zúčastnil se i krajský ředitel Lesů ČR
Ing. Miroslav Rozner, který velmi
ochotně nabídl prostor pro komunikaci a svým vstřícným postojem

pomáhá sladit zájmy běžkařské
veřejnosti s potřebami lesního
hospodářství včetně výkonu práva
myslivosti. Lesy ČR jsou ochotny vyjádřit vůli k aktivní spolupráci formou podepsání rámcové Deklarace či Dohody o spolupráci a vymezení konkrétních
odpovědností mezi zúčastněnými
stranami. Diskutováno bylo znovu
složité téma značení a je jasné, že
tato záležitost není zdaleka dokončena.
Všechny výše uvedené činnosti
by měly postupnými kroky naplňovat zmiňovanou koncepci běžeckého lyžování a přispět k ekonomickému rozvoji území podporou
rekreace a sportu, rovněž tak k plnému využití velmi vhodných přírodních podmínek pro zimní sporty
volné krajiny.
Problémů je mnoho, ale snaha řešit je je více než patrná. Záležitost
běžeckého lyžování není zdaleka
uzavřena a je jasné, že přede všemi
aktéry je ještě velký kus cesty, který je potřeba ujít. Nicméně všichni
věříme, že to bude zajímavá a smysluplná cesta.
Ing. Jana Irovská
oddělení územního plánování odboru
regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského kraje

Lyžování v Krušných horách
Lyžování v Krušných horách se začalo masivně rozvíjet již
koncem 19. století. Velkou zásluhu na tom měl norský inženýr
Harry Ohlson, který v roce 1895 pracoval na stavbě úzkokolejky
v Oberwiesenthalu. Začátkem 20. století jsou zakládány první lyžařské kluby a k tomu vzniká i potřebná infrastruktura, sportovní
hotely a restaurace v atraktivních lokalitách. V 60. letech minulého století byla vyznačena první běžecká trasa z Božího Daru
na Plešivec a postupně v okolí přibývaly další stabilní běžecké
stopy. V roce 1988 dostala horská služba sněžné skútry a začala
nepravidelně upravovat cestu na Plešivec. První sněžné rolby se
na Božím Daru začaly používat v 90. letech. V kombinaci se skútry nadále pokračovala nepravidelná údržba stop v režii horské
služby. V roce 1992 zakoupil Slovan Karlovy Vary první rolbu
určenou výhradně pro úpravu běžeckých stop, se kterou se začaly upravovat stopy v prostoru Božídarského Špičáku. Současně byla v této době vytyčena trasa magistrály Boží Dar – Mrtvý
rybník – Pernink – Korce. K zásadně kvalitativnímu skoku došlo
v roce 2000, kdy město Boží Dar pomocí prostředků PHARE
CBC pořídilo dvě sněžné rolby Prinoth, které posléze začalo
provozovat sdružení obcí Centrální Krušnohoří. Náklady hradily
obce ze svých ﬁnančních prostředků podle délky stop na svém
katastrálním území. Nároky na kvalitu údržby se ale stále zvyšovaly a postupně docházelo k podﬁnancování systému. Od roku
2009 začal ﬁnančně přispívat i Karlovarský kraj.
(red)
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42. ročník Karlova běhu v Abertamech
Přesun termínu konání na 16.–17. 3. 2013
K vyjádření Petra Voráčka za Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary, které
jsme uveřejnili v lednovém vydání Luftu č. 1/2013 na straně 18, jsme obdrželi
následující upřesnění:

Velice se omlouváme, ale z důvodu nedostatku sněhu, veliké oblevy a špatné předpovědi,
bylo rozhodnuto o přesunutí termínu konání Karlova běhu. Všem předem přihlášeným, kteří již
zaplatili startovné, se registrace automaticky převádí na nový termín závodu. Petr Voráček

Přesun z Božího Daru do Abertam
Zpráva o přesunu startu velkého krušnohorského závodu pro veřejnost z Božího Daru do Abertam nás zaskočila. Vysvětlení k přesunu od Petra Voráčka jsme uvedli v minulém vydání Luftu se závěrem, že organizátoři i zástupci města Boží Dar se přátelsky „rozešli“
s tím, že se budou snažit, aby se příští ročník Karlova běhu na Boží
Dar vrátil. V témže vydání v rozhovoru pro Luft se k tématu vy-

jádřil také jeden ze zakladatelů závodu Jan Novák: přesun ho
mrzí, organizátoři i město pro zachování závodu na Božím Daru
mohli udělat více a doufá, že příští ročník se bude opět konat na původním místě. Nyní uvádíme vyjádření dalšího ze zakladatelů
závodu, Ládi Čáslavského.
(red)

Elegie o Karlově běhu
Vyjádření Lyžařského klubu Slovan Karlovy Vary mě hrozně rozladilo, protože jsem si uvědomil, že Karlův běh v Božím Daru deﬁnitivně
končí. Nemyslím, že se tento oblíbený závod někdy na Boží Dar vrátí.
Je mi to líto o to víc, že jsem tento závod spolu se svým bratrem Jirkou
„Čádou” Čáslavským a partou kamarádů lyžařů kolem něj (i Jirkou Kupilíkem) prakticky zakládal. V prvním ročníku, který se jel z Božího
Daru na Švýcárnu a zpět v roce 1970, jsem samozřejmě i startoval. Myšlenka na závod vznikla v božídarské pivnici „SPORTKA“ (jedné ze tří
tehdejších místních restaurací) jako reakce na podnět duchovního otce
závodu a předsedy lyžařského oddílu Slovan Karlovy Vary pana Jana
„Dědy“ Pravečka. V prvním ročníku startovalo cca 15 mužů a 6 žen.
Přesný počet si bohužel již nepamatuji, protože výsledková listina tehdy
nebyla vydána. To jsme ještě netušili, že vzniká tradice na mnoho roků,
tehdy to byl takový „sranda závod“ na konci sezóny.

pravda, že cíl závodu byl vždy na náměstí Božího Daru. Od prvních
ročníků až přibližně do roku 2000 byl start a cíl závodu vždy na pláni
před Božím Darem. Závod svou existencí život v obci nijak nezatěžoval. Cíl se přesunul na náměstí teprve někdy po roce 2000. Start byl
pak několikrát posouván podle sněhových podmínek, například k lesu
pod Špičákem. To byly ale vzácné výjimky. Je pravda, že, že technické zajištění závodu nebylo na úrovni republikových závodů. Ale to od
Karlova běhu nikdo nečekal a ani nežádal. Sportovci jsou společenství
skromné – tento závod měl vždy svoji atmosféru a obrovskou přízeň
lyžařů běžců. Časem začala přijíždět i zahraniční konkurence, nejprve
ze sousední NDR, populární byla zejména lyžařská rodina Am Ende ze
sousedního Annabergu.

Karlův běh byl pak pro nás s bráchou a naše rodiny na mnoho roků vždy srdeční záležitostí a událostí roku. Bratr pak dělal skoro až do své tragické smrti každý rok ředitele závodu, stavitele
tratí spolu s Honzou Novákem a prakticky „holku pro všechno“. S kamarády lyžaři z oddílu jsme zajišťovali vše, co bylo kolem závodu
potřeba, od úpravy tratí až po občerstvovací stanice. K přípravě tratí musel vystačit jeden starý skútr „Buran“ v sedle s populárním Frantou Hřídelem, tři lopaty, ruční pila a sekyrka. Manželky zajišťovaly občerstvovačky, várnice s čajem jsme vozili na místo vlastními auty i na saních.
Ceny pro vítěze se zajišťovaly, jak se dalo, například bez nároku na odměnu jsem navrhl logo závodu – sněhuláka na lyžích s korunkou na hlavě, který byl dlouhou dobu symbolem závodu na keramických plaketách
i na hrníčcích. Jako honorář jsem pak v tom ročníku závodu nemusel
platit startovné. Karlův běh získával stále větší popularitu a startujících
každým ročníkem přibývalo. Tak například ve 14. ročníku v roce 1984
startovalo již celkem 1 205 závodníků různých kategorií. Ve 25. ročníku
v roce 1996 to bylo již celkem 1 254 závodníků všech kategorií. Trať
závodu se postupně měnila tak, jak rostly počty závodníků a přibývaly
jednotlivé kategorie. V roce 1984 si vedení závodu ve výsledkové listině
pochvaluje vznik nových tratí pro mládež a pro příchozí, což mělo nečekaný ohlas a počty přihlášených se oproti roku 1983 zvýšily o 30 %.

Ale k věci. Proč to vlastně píšu. Myslím si, že lyžařský závod s logem „Karlův běh“ s ohledem na jeho bohatou historii není možné jen
tak přesunout k celnici nad Božím Darem nebo do Abertam. Pak už asi
nemá právo se tak nazývat. Ať se pojmenuje třeba Abertamská rukavička nebo Karlovarská oplatka nebo jinak, to je celkem jedno. Je to stejný
princip, jako kdyby se Jizerská padesátka přesunula na Šumavu nebo
do Jeseníků. Takový přenesený závod ztratí svoji autentičnost a musí si
pracně a trpělivě svoji vlastní historii teprve vybudovat. Tohle všechno
mi proběhlo hlavou, když jsem stál v nevlídném božídarském mrazivém
a větrném počasí v cíli závodu u celnice nad Božím Darem. Spolu se
skupinkou božídarských chalupářů a chatařů, bývalých účastníků Karlova běhu. Poslouchali jsme profesionální komentář naprosto neinformovaného komentátora, kterému jsme napovídali jména dojíždějících
závodníků a výsledky jejich sportovní kariéry. Jednomyslně jsme se
shodli: starej Petrásek nebo Čáda to není a my už sem asi nepatříme.
Technické vybavení, zázemí pro závodníky, občerstvení ve stanech atd.,
to všechno je komfortní, příjemné, nové a závodníci to s povděkem kvitují. Ale toto již není „starý dobrý Karlův běh“, ale něco jiného, nového,
co si kráčí svým vlastním životem. Jsem z toho trochu smutný a myslím,
že i můj bratr Jirka by nebyl nadšený. Jistě by k tomu měl, jak ostatně
bylo vždy jeho zvykem, svůj vlastní nevybíravý komentář. Karlův běh
ztratil svého „genia loci“.

Den závodu byl pro obec Boží Dar vždy nevyhlášeným svátkem, který naplnil obec stovkami sportovců a nadšených diváků. Není tak úplně

S lyžařským pozdravem SKOL zdravím čtenáře a redakci LUFTU
Láďa Čáslavský
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Doporučujeme kulturní, společenské a sportovní programy
Kulturní akce
16.2. - Valentýnská zábava (Hotel Modrá hvězda, Horní Blatná; 20:00)
16.2. - Maškarní bál (KC Krušnohorka, Pernink;
děti od 15:00, dospělí od 20:00)
16.2. - Hroznětínský bál (DK Sadov; 20:00)
23.2. - Country ples Domu kultury 2013 (DK Ostrov; 20:00)
2.3. - 3. reprezentační ples KC Krušnohorka (Pernink; 19:30)

Kino
16.2. - Fimfárum - Do třetice všeho dobrého (Kino Pernink; 18:00)
23.2. - Modrý tygr (Kino Pernink; 18:00)
2.3. - Twilight sága - Rozbřesk, 2. část (Kino Pernink; 18:00)
9.3. - Atlas mraků (Kino Pernink; 18:00)
16.3. - Zajatci mlhy (Kino Pernink; 18:00)

Divadla, koncerty
9.2. - Berta Růžičková, koncert pro citeru (vila Zenker, Abertamy; 17:00)
12.2. - Ženy přežijí (DK Ostrov; 19:30)
14.2. - Pavel Žalman Lohonka (Divadlo Husovka, Karlovy Vary; 19:30)
21.2. - Musica Dolce Vita - Čtvero ročních období
(Radium Palace, Jáchymov; 19:30)
22.2. - Katapult (Sokolovna Toužim; 20:00)
26.2. - Legendy světového popu (AK Běhounek, Jáchymov; 19:30)
27.2. - Ivan Hlas Trio (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
27.2. - Country večer s Tuláky (Hotel Curie, Jáchymov; 19:30)
1.3. - Mawson Noid Dymytry (Sokolovna Toužim; 20:00)
12.3. - Jan Kraus aneb Hvězdy, jak je neznáte (DK Ostrov; 19:30)
Výstavy, přednášky
27.2. - Afrika očima zoologa (Muzeum Karlovy Vary; 17:00)
28.2. - Napříč Afrikou (Krajská knihovna K. Vary, Sál Dvory; 16:30)
do 3.3. - Výstava Barvy - Osud uprostřed moře (Muzeum Karlovy Vary)
do 3.3. - Výstava Moc - Bezmoc - Nadmoc / Macht - Ohnmacht - Übermacht
(Interaktivní galerie Becherova vila, K. Vary)
14.2.-31.3. - Vít Čapek (Galerie umění K. Vary; vernisáž 14.2. od 17:00)
18.2.-28.3. - Současné české a slovenské exlibris (Krajská knihovna
K. Vary, Sál Dvory)
21.2.-24.3. - Výstava SPOKOJENI (Kostel Zvěstování Panny Marie
Ostrov; vernisáž 21.2. od 17:30)

Motto
jubilejního
10. ročníku:

10.2. - Běh lesoparkem – kros (Kadaň; 10:30)
16.2. - Klouzání starců 50 km, Bublava – Boží Dar na běžkách
(Restaurace SPORT, Bublava; 10:00)
16.2. - Blatenská desetihodinovka – běžky (Horní Blatná)
18.2.-22.2. - Jarní prázdniny Karlovarský kraj
21.2. - Světlušky – běžky (Noční závod Boží Dar – NOVAKO)
22.2.-24.2. - Mistrovství ČR ve Snowkitingu – exhibice (Abertamy)
23.2. - Kros „Vítězný únor“, 9,5 km (Sokolov)
23.2. - Kolem oveček – sjezd (Nové Hamry)
9.3. - Karlík – běžky (Boží Dar)
10.3. - Dámská jízda – běžky (Boží Dar)
16.3. - 105 let spolku zimních sportů (Areál TS Abertamy; přihlášky od
1.2. do 10.3. na www.abertamy.eu, nebo přímo ma místě)
ZMĚNA TERMÍNU
16.3. - Karlův běh, 42. ročník – běžky volně (Abertamy)
17.3. - Karlův běh, 42. ročník – běžky, klasika (Abertamy)
WWW.HERZGEBIRGE.CZ + FACEBOOK HERZGEBIRGE

Návrat do
70. let
neděle 10. března 2013 - Boží Dar
Trať: Malý Ježíškův okruh na lyžích 5 km klasicky (nebude-li sníh 5 km pěšky)
(při použití volného stylu bude závodnice ze závodu vyloučena)
Jedeme nebo jdeme za každého počasí.

Závodu se účastní
pouze ženy!

Pořadatel: LK Slovan Karlovy Vary
Spolupořadatel: Město Boží Dar
Občerstvení: pro závodnice připraveno v cíli i na trati
Společná rozcvička: 10.30 hod.
Start: 11.00 hod.
Startovné: 100 Kč
Prezentace: 9:00 - 10:30
Obecní úřad Boží Dar (na náměstí)

Kategorie
Holčičky
Slečny
Ženy
Seniorky
Pěší

Ročník
2005 a mladší
1995 – 2004
1963 – 1994
1962 a starší
mladší i starší

Kód
Trať
Z1 0,5 km
Z2
5 km
Z3
5 km
Z4
5 km
Z5
5 km

Akce je pořádána ve spolupráci s Komisí sportu žen Českého olympijského výboru.
Sponzoři závodu: Richard Škopek - Trimm s.r.o., Kavárna u Sněhuláka, Penzion Barborka,
Penzion Iva, JUDr. Bezděk, Miroslav Laco, Jan Tichý, TJ Delfín, Jiří Peřina, Aleš Verner, Michal
Soukup, NOVAKO-SKI s.r.o., Proﬁsport Jiří Matějka, Skiservis Proﬁ s.r.o., Müller Production s.r.o.,
Jiří Šiler, Štefan Škulavík, Cafe-pekárna Roman Brada
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Představujeme

Jde nám o Nejdek
Dne 17. listopadu 1999, tedy
přesně deset let po tzv. sametové revoluci, se konala ustavující
schůze občanského sdružení JoN
– Jde o Nejdek. Sdružení se pokusilo navázat na aktivity někdejších
okrašlovacích spolků (například
Krušnohorského spolku Nejdek),
jež v minulosti sehrávaly důležitou společenskou úlohu. Čtrnáct
zakládajících členů si vytklo za cíl
především ochraňovat historické
a technické památky, přírodní výtvory a krajinu, iniciovat a podporovat bádání o historii Porolaví,
rozvíjet turistický ruch Nejdecka
a podílet se na dokumentační, propagační, osvětové a publikační činnosti. Hnacím motorem v prvních
11 letech existence JoNu byl Milan
Michálek, bývalý učitel a starosta
města, který doposud velmi aktivně vystupuje.
První a stěžejní úkol spolku nebyl nikterak snadný – iniciování
obnovy ojedinělé Nejdecké křížové cesty, památky staré půldruhého století, která po druhé světové
válce začala upadat v zapomnění.
Křížová cesta trpěla nezájmem
tehdejších úřadů a části obyvatel.
Situace se zlepšila až na přelomu
tisíciletí, kdy občanské sdružení

spolupracovalo s městem Nejdek
na zřízení Nadačního fondu křížová cesta v Nejdku, a tím vznikla
velká šance památku konečně obnovit. Na umělecké části 14 reliéfů
kapliček pracoval místní výtvarník
Heřman Kouba, doplňky a zdobné
prvky zhotovil Stanislav Nádeníček a některé další práce odvedl
karlovarský občan Michal Špora. Nejdecká křížová cesta byla
slavnostně otevřena a vysvěcena
v neděli 31. října 2008, tedy v roce
své stopadesátileté existence, a to
za velké účasti místních obyvatel

Na křížové cestě natáčela i televize
MDR

a hostů z Německa (Augsburgu,
Drážďan apod.). Celkové náklady na uměleckou část kapliček,
mechanické a chemické očištění
jednotlivých zastavení, opravu

zdí a vykácení nálety zarostlého
Křížového vrchu činily přibližně
3 miliony Kč. Největšími mecenáši se stalo město Nejdek s Česko-německým fondem budoucnosti.
JoN se však zaměřil i na menší akce, nikoliv bezvýznamného
charakteru. V předchozích letech
se sdružení podílelo na zřízení pamětních desek věnovaných místním rodákům a osobnostem (například Josefu Pilzovi, autoru Dějin
města Nejdku, či Heinzi Kurtu
Henischovi, vědci světového formátu). Iniciovalo obnovu kaple
v Suché včetně jejího otevření,
s jinými institucemi spolupracovalo na výstavách (V hlavní roli
Vladimír Ráž, 20 let přátelských
styků mezi Nejdkem a Augsburgem), na zřízení naučné stezky
„Děti dětem“ v Nejdku. Součástí
aktivit je též vydávání překladových publikací (například brožury
o nejdeckém rodákovi a misionáři Ignáci Sichelbarthovi z roku
2011), propagačních materiálů
o regionu, přednášková činnost
nebo vycházky na zajímavé lokality. JoN spolupracuje na řadě akcí
s bývalými nejdeckými občany,
kteří žijí v současnosti v Německu
(Augsburg).

Vernisáž výstavy o 20 letech spolupráce v Augsburgu – září 2012

Sdružení, které je dlouhodobě
podporováno ze strany města Nejdku, nepatří mezi masové organizace, v současné době čítá 26 členů.
Pro letošní rok plánuje vedle řady
jiných akcí také sestavit seznam
významných hrobů na současném
nejdeckém hřbitově a vydat knihu vzpomínek Franze Achtnera,
nejdeckého rodáka. Rádi bychom
taktéž pokračovali s pracemi
na Křížovém vrchu (například iniciování úpravy přístupové komunikace na křížovou cestu a propagace
bývalé zoologické zahrady).
Pavel Andrš
předseda o. s. JoN – Jde o Nejdek

Lázně Jáchymov v tanečním rytmu

Taneční umění Jana Ondera a Kateřiny Baďurové

Tradiční reprezentační ples jáchymovských lázní proběhl v sobotu 12. ledna v nádherných prostorách neoklasického hotelu Radium
Palace, od jehož otevření uplynulo v červnu 2012 plných 100 let.
Slavnostně vyzdobený hotel uvítal
přes 400 hostů, kteří se mohli těšit

na pestrý program oslovující mladší i starší generaci. Celým večerem
provázela modelka, vicemiss ČR
1996 a moderátorka Iva Kubelková. Prvním vrcholem večera
bylo vystoupení mladé zpěvačky
Gabriely Gunčíkové, která patří
mezi vycházející pěvecké hvěz-
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dy. Taneční umění návštěvníkům
předvedli vítězové 5. řady taneční
soutěže StarDance, atletka Kateřina
Baďurová s tanečníkem Janem Onderem. Společenský tanec v jejich
provedení byl pro všechny přihlížející opravdovým zážitkem. Druhým
vrcholem večera bylo vystoupení
skupiny nejznámější české Queen
Revival kapely Queenie Revival,
jež se řadí mezi přední Queen tribute kapely v Evropě. Pěvecký výkon
a nasazení Michaela Klucha v roli
Freddie Mercurryho byl mnohokrát oceněn bouřlivým potleskem.
Odměnou pro šest vylosovaných
návštěvníků plesu v tradičním losování výherců kvízu byly mimo jiné
zajímavé wellness pobyty v lázních
Luhačovice, Poděbrady a Jáchymov. Milovníci tance měli možnost
předvést své umění na tanečním
parketu při starších známých hitech
do časných ranních hodin. Program

Tombolu vylosovali MUDr. Eduard
Bláha s moderátorkou plesu Ivou
Kubelkovou

plesu byl přenášen do všech hotelových sálů pomocí obrazovek.
Odcházející hosté pak s povděkem
kvitovali bohatou nabídku rautových tabulí, vinného lístku i profesionální obsluhy hotelu. Rada pro
všechny, na které se v předprodeji
nedostalo – příště se určitě rozhodněte včas. Zážitky z lázeňského
plesu stojí opravdu za to. A příští
rok můžeme očekávat, že Radium
Palace připraví opět něco nového.
Josef Slunečko
Lázně Jáchymov
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„Potichu to neumím, jsem vášnivej!“

Skvělý debut ochotníků DSJN v Nových Hamrech a Nejdku

V sobotu 19. ledna praskal nejdecký sál ve švech, hercům se dařilo zprostředkovat autorovo poselství divákům, došlo k potlesku na otevřené scéně, závěrečné
ovace byly mohutné a předané květiny zasloužené (foto PM)

Premiéra a první repríza hry současného amerického dramatika a spisovatele Joe DiPietra se konaly 11.
a 12. ledna 2013 v hotelu Seifert
v Nových Hamrech, kde měl Divadelní soubor Jirásek z Nejdku možnost hru také nazkoušet a kde díky
pochopení místních našel „domovskou“ scénu. Další repríza komedie
se konala v Jilemnici. Konečně pak
soubor mohl 19. ledna zahrát také
v Nejdku ve zprovozněném kulturním domě. Vedoucí spolku DSJN
a režisér hry Karel Uzel vsadil na stále aktuální téma generačního střetu,
tentokrát uvnitř „tradičního modelu
americké rodiny“ italských přistěhovalců, kde nakonec skoro všichni
přirozeně umřou, ale život vítězí.
Dodejme, že těžké rozhodování při
emigraci i namáhavou imigraci si vyzkoušely i mnohé české rodiny. (red)
Historie ochotnického divadla
v Nových Hamrech
Ochotnický kroužek byl založen
v Nových Hamrech v roce 1946.
U jeho zrodu stáli manželé Skálovi a paní Heřmanová, která byla
i schopnou režisérkou. Po založení
měl soubor 22 řádně evidovaných
členů. První hry, s nimiž vystoupil,
byly „Prach a broky“, „Zemský ráj
to napohled“ a „Kde mám svého
tátu“. V roce 1956 sehrál soubor pět
divadelních představení, v roce 1957
čtyři. V roce 1959 byl zásluhou učitele Pavlity založen divadelní kroužek dětí, jehož režisérem se stal pan
Skála, který v tomto roce uvedl hru
„Kouzelná knížka“. Divadelní soubor dospělých představil hru „Krejčí
Jeho Milosti“ a „Společný byt“, kte-

rou hrál i v Potůčkách a na Suché,
na Vánoce nastudoval „Lucernu“.
V roce 1960 se hrály „Svátek lampionů“, „Moje teta“, „Sůl nad zlato“
a „Její pastorkyňa“, v roce 1961 to
byla „Maryša“, „Začínáme žít“,
„Dvě setkání“ a dětské představení
„Kouzelný koberec“. V tomto roce
byla navázána spolupráce s nejdeckými ochotníky, kteří zrovna hráli
hru „Drahomíra“. V roce 1964 dětský soubor nastudoval hru „Vašíček“
k oslavě V. I. Lenina. Dospělí hráli
„Mne soudila noc“. Tuto hru režíroval K. Ježek a hrála se i v Potůčkách.
V roce 1965 se už nepodařilo nastudovat žádnou hru. Prý pro nezájem a pesimismus celého ochotnického souboru. Na základě dohody
pak vznikly odpolední čaje. A to byl
konec divadla v Nových Hamrech.
Radomír Ráďa Böhm
představitel Nunzia ve hře
„Potichu to neumím, jsem vášnivej“

Návrat ochotnického divadla
do Nových Hamrů
Útulný sál hotelu Seifert v Nových Hamrech byl o víkendových
večerech 11. a 12. ledna svědkem
oživení místní, dnes už pozapomenuté tradice. Premiérou hry amerického autora Joe DiPietra „Potichu
to neumím, jsem vášnivej!“ v režii
Karla Uzla se tu představil ochotnický divadelní soubor po dlouhých
téměř padesáti letech – podle výše
uvedeného svědectví Radomíra
Rádi Böhma zazněl potlesk po závěrečné oponě ochotnického představení v Nových Hamrech naposled
v roce 1964!
Návrat ochotnického divadla
na jeviště v Nových Hamrech nezpochybňuje ani skutečnost, že její
uvedení obstarali členové Divadelního souboru Jirásek Nejdek. Jeho
kmenovým členem je totiž zmíněný Novohamerák Radomír Ráďa

Premiéra a první repríza hry současného amerického dramatika a spisovatele Joe DiPietra se konaly 11. a 12. ledna ve vyprodaném sále hotelu Seifert
v Nových Hamrech. Dojde ke vzkříšení zdejší ochotnické tradice? (foto KH)
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Böhm, který je tmelicím prvkem
ve vytváření až rodinných vztahů
mezi členy souboru. Za laskavého
přispění a obětavosti jeho ženy Mařenky se v jejich zahradním arboretu
odehrávají nejen občasné pracovní
porady, ale i zkoušky a mnohá bujará setkávání členů této „ochotnické
rodiny“.
Příslušnost ke společenství zvanému rodina je také ústředním motivem uvedené hry. Mladého hlavního
hrdinu autor představuje ve vztahu
ke svým oběma prarodičům z matčiny i otcovy strany v období tzv.
vylétání z rodného hnízda. Tedy
v situaci, při které může dojít k zásadnímu nepochopení jedné či druhé
strany a generační střet naruší dosud
harmonické vztahy.
Protože nebylo možné nazkoušet hru v Nejdku, kde byl kulturní
dům dočasně mimo provoz, hledal
režisér vhodné náhradní podmínky. Za vydatného přispění novohamerského člena souboru je našel
právě v Nových Hamrech. Jevištní podoba hry tedy vznikala jako
produkt místního prostředí i díky
pochopení vedoucího a personálu
hotelu Seifert. I proto je výsledná inscenace považována za kulturní aktivitu domácí, nikoli „dovezenou“.
Odpovídá tomu i vřelé přijetí a hodnocení ze strany Novohamerských.
Podle nadšeného ohlasu diváků je
zřejmé, že vyprodaná páteční premiéra i sobotní repríza jsou počátkem
vzkříšené ochotnické tradice. To si
přeje také za všechny členy divadelního souboru
Karel Hlávka
infocentrum Nové Hamry
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Kolorit Krušných hor je naší výhodou

Rozhovor s geologem a neúnavným Krušnohorcem
Petrem Rojíkem

Petr Rojík se narodil v krušnohorské Přebuzi ze smíšeného
manželství Čecha a sudetské
Němky. V letech 1976 až 1981
vystudoval Přírodovědeckou
fakultu UK v Praze, obor geologie, v letech 1999 až 2005 absolvoval tamtéž postgraduální
studium, obor geologie a životního prostředí. Na Přírodovědecké fakultě UK nyní externě
přednáší. Pracuje v Sokolovské
uhelné právní nástupce, a. s. Je
autorem a spoluautorem mnoha
publikací.
V Krušných horách rozhodně
nejsi neznámou postavou. Mohl
by ses přesto našim čtenářům
krátce představit?
Když probereme můj životopis
podle nějakého objektivního měřítka, třeba místa pobytu, pak musí
být každému jasné, že to se mnou
jde s kopce. Narodil jsem se totiž
na Přebuzi, to je 900 m nad mořem. Vyrůstal jsem v Rotavě, už
jen 600 m vysoko. Do gymnázia
jsem dojížděl do Sokolova, 400 m.
Studium geologie jsem absolvoval
na Univerzitě Karlově, směšných
150 m nízko. Protože mě alma

mater přitahuje, pendluji mezi Prahou a našimi končinami, stále se
odrážím ode dna a zase padám
zpátky.
Povolání geologa vykonávám
v sokolovském uhelném revíru.
Zpočátku jsem pracoval v lomu
Medard, pak v oddělení nových výrob a teď v sekci rozvoje podniku.
Zabývám se vyhledáváním a využíváním doprovodných surovin, geologickým výzkumem a vztahy s veřejností. To se odráží v publikační,
přednáškové, pedagogické, výstavnické, exkurzní a recenzní činnosti
v ČR a zahraničí. Abych držel krok
s novinkami v oboru, rozhodl jsem
se postgraduálně studovat. Tím, jak
praví kamarád, jsem své hezké jméno znehodnotil českým a mezinárodním doktorátem. Tituly pro mě
nebyly cílem, ale jen prostředkem
k poznání a k utvrzení vědomí, že
nic nevím. Postupně si mě profesoři
vytáhli za límec a postavili před studenty, no kde byste hádali, zase tam
dole, u Vltavy. Naštěstí mě studentky a studenti přijali dobře. Myslím,
že nás to všechny baví a zřetelně
nám to prospívá. Přesto se při překonávání obzorů nikdy nevyrovnám
své moudré babičce, byť nemohla
dokončit ani základní školu (podle
dnešních měřítek).

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Jak už to bývá, jsem členem všelijakých geologických a hornických
organizací. Spolupracuji s výzkumnými pracovišti (Přírodovědeckou
fakultou UK, Českou geologickou
službou, Akademií věd ČR aj.),
s muzei a úřady při řešení výzkumných i praktických úkolů v oborech
geologie, využití přírodních zdrojů,
zahlazování následků těžby, ochrany
životního prostředí, historie hornictví a sídel a ochrany památek. Baví
mě hornická historie, dějiny našeho
kraje, lidové umění, národnostní
problematika, ochrana přírody, krajiny, památek a paměti kraje. Tento
zájem vyústil do vydání knih „Historie cínového hornictví v západním
Krušnohoří“ a „Terciérní hnědouhelné pánve a ložiska ČR“ i odborných
článků v periodikách, vydávaných
v ČR, Slovensku, Polsku, Německu,
USA aj. Zajímám se o veřejné dění,
byl jsem členem zastupitelstva v Rotavě a městských, krajských i národních komisí a výborů.
Mohl bys zavzpomínat na své
dětství a mládí?
Dětství jsem strávil v Rotavě.
Vyrůstal jsem v harmonické čtyř-

Petr Rojík v 15 letech

generační rodině. Když moje starší
sestra Soňa chtěla studovat, naše
ovdovělá máma se rozmýšlela,
jestli prodat barák. Studentská léta
jsem prožil na koleji v Praze, vojnu
v Lounech. Pár dovolenkových cest
po světě mi stačilo k poznání, že
Krušné hory jsou stejně nejkrásněj-

ší. Samozřejmě jsem si tím jen potvrdil přísloví „Všude dobře, doma
nejlíp“ i pravost veršů Antona Günthera „Neměnil bych s žádným králem, protože tam nahoře stojí moje
chaloupka“.
Už jako kluk jsem se pořád rýpal
v zemi. Poté, co jsem deﬁnitivně
zakopal sbírku barevných skleněných střepů, jsem v sedmi až devíti
letech zakládal políčka, sledoval
snůšku vajec, doprovázel všechny
traktory a kombajny, odložil pohádky a ponořil se do bestselleru
„O potravinách“. Toužil jsem se stát
předsedou zemědělského družstva.
Pak mě oslnily kameny a začal jsem
jimi plnit barák, jistě k velké potěše
rodiny. Skleróza se poprvé přihlásila
ve druhé třídě, když jsme se cestou
ze školy do noci klouzali a já pak
s brekem nemohl najít školní brašnu,
než mi kamarád Cigi řekl: „Vole, dyť
ji máš na zádech!“ S kouřením jsem
začal a zároveň skončil v jedenácti
letech v jasmínovém keři. Fotbálek
nebo lyže jsem si užíval denně s náruživostí. Křížil jsem dospělákům
plány, aniž jsem chtěl. Tak třeba
mě napadlo přijít na svět v únorové
sněhové chumelenici, docela nahoře
na Přebuzi, když vesnice byla odříznuta od světa. Nebo když pan Straka
zakládal v Rotavě dětskou dechovku, všichni kamarádi už si „našli“
své nástroje, jen já jsem nemohl
vyloudit z ničeho tón, protože jsem
měl špatně posazené zuby. Tím jsem
vzbudil u vedoucího souboru sociální cítění a on kvůli mně založil sekci harmonik. Nebo když se vdávala
sestra Soňa, to jsem byl ještě kluk,
jsem se náhodou připletl mezi rozjařené únosce nevěsty, ti mě nalévali
koňakem a způsobili, že po nalezení
nevěsty hledala celá společnost ještě
mě. Víc zatím nemám, co bych prozradil. Mám ve zvyku oznamovat
průšvihy i případné úspěchy až další
měsíc, za rok nebo desítky let, podle
závažnosti případu. Mám slušné lidi
rád a šetřím je.
Z tvého vyprávění je patrné, že
máš velmi silné pouto ke Krušným
horám. Jak vlastně vznikla tahle
pevná vazba a proč jsi Krušné
hory nikdy neopustil, například
z profesních či jiných důvodů?
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Petr Rojík v roli kazatele ve struskové kapli nad Olovím

Doma se vyprávělo, že naši předkové chtěli v 19. století utéct před
krušnohorskou bídou do Ameriky.
Měli prý dokonce zosnovanou emigraci do Paraguaye. Na příkladu
mé babičky je vidět, jak se změnil
blahobyt. Ač měla duši světice, prezident Beneš ji zbavil občanských
práv. Z bídy a podvýživy upadla
na tři týdny do kómatu. Většina jejích příbuzných byla mezitím odsunuta za kopečky. Od hrozící smrti
pomohla babičce jedna přisunutá
Češka.
Když jsem byl ještě špunt, máma
s babičkou si moji sestru a mě posadily ke stolu před dospělou volbu:
„Hodně lidí se teď stěhuje do Německa. Žije se tam líp. Děti, chcete,
abychom se taky vystěhovali? Musíte se ale rozhodnout nyní, protože
později se taková možnost nemusí
zopakovat.“ Otázka přišla jako blesk
z čistého nebe. Nikdy se o tom doma
před námi nemluvilo. Oba jsme
ve zlomku vteřiny nezávisle na sobě
odpověděli: „Ne!“
Pak přišla normalizace. Byli jsme
svědky nepřijetí našich kamarádů
a kamarádek na školy jen proto, že
jejich rodiče vystoupili z komunistické strany. V roce 1972, když byl
jsem deváťákem a předsedou žákovské samosprávy, se o rok starší, nadaná spolužačka Helena opakovaně
nedostala na gymnázium z uvedených důvodů. Proto naše skupinová
vedoucí Pionýra Anna Heroutová
(kantoři a dospěláci jí neřekli jinak
než Anička) vzala mě a další spolužačku jako „svědky“ a „živé štíty“
na okresní výbor partaje v Sokolově.
Mně se to docela šiklo, protože jsme
ten den měli psát písemku. Anička
tam obměkčovala šéfa strany, proč

by měl dosáhnout změny rozhodnutí a studentku přijmout. A světe, div
se, ono to vyšlo! I kdyby Anička neudělala nic jiného než to, vydobyla
si právo na věčnou slávu. Vzpomněl
jsem si na to, když v posledním ročníku fakulty si mě vedoucí diplomky, docent Václav Havlena, zavolal
na kobereček. Přivítal mě slovy:
„Hochu, na tebe přišlo udání z partaje, že prý hraješ v kostele na varhany.“ Nevím, jak to pak udělal, ale
podařilo se mu kauzu zamést pod
koberec a dostudoval jsem. Z obou
příkladů vyplývá, že jediné, co má
pro nás význam v každé době, jsou
konkrétní lidé a činy, a ne škatulkování a papouškování naučených
hesel. A stejně, jako jsme se pravdu
dříve nedozvěděli z ústředního vý-

Radost z nálezu velkého jaspisu
u Jelení

boru strany, nedozvíme se ji ani dnes
od stran, hradu, parlamentu a vlády.
Jak ses dostal ke geologii?
Na počátku, to mi bylo asi deset,
bylo okouzlení přírodou a kamínky
v proudící vodě potoků a stružek.
Vybavuji si přesně, že radost z kamínků byla spojena se šťastným
pocitem pobývání v přírodě mého
domova. Moji dobrou třídní učitelku
Marii Přerovskou jsem na druhém
stupni základky šokoval plakátovými výlepy vlastnoručně psaných
textů o geologii, inspirovanými vánočním dárkem – knihou Hlubiny
Země. Na gymnáziu jsem byl spíš
jen průměrným žákem. Když jsme
museli po zahájení maturitního
ročníku jeden za druhým odpovídat na otázku třídní profesorky, zda
a kam si podáme přihlášku, moje
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Poznávání minerálů s dětmi

troufalá odpověď vyvolala ve třídě
salvu smíchu. Měl jsem trochu štěstí,
zcela jistě i „vedení shůry“, ale také
jsem se snažil, a proto se moje přání
vyplnilo. Ani po vstupu na fakultu jsem neměl vyhráno: tělocvikáři
nám řekli, že geologům nebudou nic
slevovat ve sportech, na vodáckém
kurzu ani na lyžích. A kdo neumí
plavat, nepřežije semestr. A tak se
stalo, že já, naprostý neplavec, jsem
ve velkém bazénu po hvizdu trenérky skočil ze startovního bloku. Jenom zoufalé pohyby tonoucího mě
udržely nad vodou... Teď už plavu,
vtloukli to do mě! Stejně jako zavázat si tkaničky nebo řídit auto.
Pilně se zapojuješ do veřejného
života. Pořádáš bez nároku na honorář přednášky, výlety, hraješ
na varhany... Z čeho pramení tvé
obrovské nasazení?
Na prvním místě je vztah k lidem a krajině. Zná to spousta lidí.
Je to služba, někdy až oběť, která

na oplátku přináší duchovní obdarování, poučení, nové poznatky a pocit sounáležitosti. Na varhany hraji
od doby, když se mi jako puberťákovi už nechtělo ministrovat. Hudbu
jsem měl rád a vlídná varhanice Eliška Hronová, která začala mít problémy se zrakem, si mě vychovala jako
nástupce. Letos plánujeme opravu
varhan v Rotavě, abychom i zde
mohli pořádat koncerty jako jinde.
Vlastivědné výlety a přednášky
dělám z touhy sdílet krajinu našeho domova. Na výlety s dětmi jsme
chodili už v pionýrském oddílu, který jsem později také vedl. Už zmíněná Anička Heroutová sice musela
poslouchat příkazy vrchnosti, ale
dávala činnosti celkem rozumnou,
nevtloukavou formu. A zejména
náš turistický oddíl „Kamzíci“ byl
v lůně lesů, dolů a hradních zřícenin
odstíněn od rušivých vlivů. Když
si mě předloni moji kluci a holky
pozvali na sraz pionýrského oddílu
po 25 letech (no řekněte, víte o tom,

Při koncertě na německém zámku Mühltroff
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Na loňské jarní česko-německé vycházce do Chaloupek u Přebuze se sešlo 186 lidí

že by někdo zorganizoval něco takového?), tak se pochlubili, že nikdy
nepřestali chodit se svými ratolestmi
v našich stopách, hrají si s nimi stejné hry a že je to všechny moc baví
a pocítili lásku k našemu kraji.
Na loňské jarní česko-německé
vycházce do Chaloupek u Přebuze
se sešlo 186 lidí (někdo si dal tu
práci je spočítat) a ještě jsme výlet
museli třikrát zopakovat. To svědčí
o probuzení mnoha lidí ve vztahu
ke Krušnohoří.
S besedami a přednáškami je to
podobné, jen jsem s nimi začal později. První přednáška byla docela
ﬁasko, ale časem jsem trošku získal
návyky, počítačový skill, smysl pro
situaci a vnímání publika. Obecenstvo a okolnosti jsou pokaždé jiné,
proto nikdy nemám stejné přednášky, byť by se jmenovaly stejně.
Angažuji se také veřejně. Nudí
mě, když někdo ze své boudy dlouhé
hodiny štěká na poměry nebo vede
neplodné řeči a výlevy na webu.
Byl jsem v zastupitelstvu, odkud
jsem odešel jen proto, že jsem začal
v Praze učit a nezbýval mi čas. Jsem
ale v odborných poradních komisích
a výborech v Rotavě, Kraslicích,
ve Varech a Praze. Konstruktivně
tvořit je velmi těžké a taky nevděčné. Ale pro zdánlivě nepatrná vítězství ve prospěch lidí to vždycky
smysl má.
Proč pěstuješ tak intenzívní
kontakty s německými rodáky?
Málem mi zaskočilo. To je, jako
by ses zeptal: „Proč se vracíš z práce
domů?“ Naši němečtí Krušnohorci
jsou studnicí lidové moudrosti, pramenů informací, tradic, dokumentů

Na výletě s rodáky

o našich kořenech, o proměnách krajiny našeho domova. Protože pocházím z národnostně smíšené rodiny,
vážou mě k rodákům i příbuzenská
a přátelská pouta, krušnohorské nářečí, práce na společném díle a úcta
ke starším a moudřejším.

zí stát Plešivec a u letovisek Rolava
a Stráň. Styl těchto projektů okatě
prozrazuje, že za nimi, na vrcholu
pyramidy vlivu a peněz, stojí temné
síly. Jen blázen, co nezná písmenka,
si moje slova přebere tak, že chci
z našich hor udělat mrtvý sklad.

Jak vidíš budoucnost Krušných
hor (rozvoj hospodářství, turistiky, dopravy, urbanistiky, hornictví, …)?
Důležité pro nás lidi na planetě je,
aby vůbec nějaká důstojná budoucnost byla. Při výletech do krušnohorských obcí odhalujeme obrazové
a terénní dokumenty „starých civilizací“. V krušnohorských obcích
se za pár století vystřídalo až pět
civilizačních vrstev a sídelních podob. Proč tedy předstírat, že se zítra
nevytvoří šestá? Má to ale háček.
Podmínkou úspěšného přežití každé
generace Krušnohoráků bylo přizpůsobení živobytí a podnikání místním
podmínkám a přírodním zdrojům.
Díky harmonickému spolužití lidí
s krajem si Krušnohoří uchovávalo typický krajinný svéráz. Některé
lidské aktivity jej dokonce zpestřily,
jak třeba vidíme na hornických památkách. Kolorit našich hor, které
jsou balzámem pro oči, uši a nervy,
je přesně tím, co na trhu cestovního,
lázeňského a sportovního ruchu je
naší komparativní výhodou. Naproti
tomu je nelogické, když sem někdo
protlačuje styl alpských zimovisek
a středomořských bungalovových
letovisek. Bydlet v Praze nebo Plzni, řeknu si pak, proč mám vlastně
jezdit do Krušných hor, když to tam
vypadá stejně jak jinde? Varujícím
příkladem zimních středisek se hro-

Můžeš sdělit svůj názor na současný stav a vývoj místní kultury?
Budoucí kultura se mě ptát nebude a půjde si svou cestou. Jsem
určitě pro kombinaci přístupů, pro
dialog generací a životních ﬁlozoﬁí,
které se vzájemně obohacují. Kultury se nebojím, protože hluboký pud
plodit kulturu je zakořeněný v duchovně založených lidech. Je přitom
fuk, jestli umělkyně či umělec nosí
kravatu, tričko, číro nebo tetování.
Jen by neměli urážet důstojnost potrefených bližních, ale spíš vynalézavě nastavovat zrcadlo.
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Jak hodnotíš další iniciativy,
které se zabývají německými dějinami Krušnohoří?
Těch organizací je strašně moc. Již
desítky let vznikají a zanikají, takže
ani není v mých silách je všechny
registrovat a nakukovat pod pokličku. Mám velkou úctu k historickým
dílům, pořízeným metodami vědecké historiograﬁe. Tato kritéria splňují
například práce Ústavu soudobých
dějin AV ČR, Filozoﬁcké fakulty UK
v Praze, Domu německého východu
v Bad Kissingen, Sudetoněmeckého
institutu a archivu v Mnichově. Pro
poznání dějin a kultury západních
Krušných hor odvedli klíčovou práci třeba Pavel Andrš, Adrian von
Arburg, Josef Brtek, Stanislav Burachovič, Gerhard Eigler, Alexander

Gross, Robert Hugo, Jiří Klsák, Vladimír Prokop, Lukáš Smola, Tomáš
Staněk, Vladimír Vlasák a kolektiv
muzea v Sokolově. Mohl bych pokračovat výčtem umělců, přírodovědců, stavbařů, starostů, podnikatelů, farních a charitních komunit,
organizátorů veřejného života a tvůrců v mnoha dalších odvětvích. Obdivuji manažery v náročné a nevděčné frontové linii, kam patří zvláště
starostové obcí, vedení soukromých
průmyslových podniků, farem, lesů,
hradů, lázní, dolů, sportovních areálů, ubytovacích, stravovacích a dopravních služeb, také faráři, charity
a občanská sdružení. Z těch si zaslouží výsostnou poklonu Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti,
zejména základní organizace v Ústí
nad Labem, Chomutově a Kraslicích
pod vedením Ericha Lederera, Heidi
Hurníkové a mé mamky Edeltraud
Rojíkové, za 43 let konkrétní, nezištné a dřív mnohdy riskantní práce pro „malé lidi“, podobně i JoN
Nejdek, založený Milanem Michálkem, občanské sdružení a dvě muzea hudebních nástrojů v Lubech,
s hybatelem Janem Kreuzingerem,
a Občanské sdružení Abertamy, animované rodinou Löfﬂerů. Měl bych
také připomenout tvůj internetový časopisu „Grenzgänger“. Určitě jsem ledacos zapomněl, ale i tak
vznikl „telefonní seznam“. Nové
iniciativy bude mít smysl hodnotit až
s časovým odstupem.
Jménem celé redakce děkuji
za rozhovor.
rozhovor vedl Uli Möckel
foto Uli Möckel, archiv Petr Rojík
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Mauritius:
důl, který má budoucnost?
Když před 409 lety zemřel Paul
Beer, zakladatel dolu Mauritius
na Hřebečné, asi netušil, že by jeho
zdroj obživy mohl být v provozu
po dalších téměř 400 let. A už vůbec nemohl předpokládat, že by
někdy v budoucnu mohla nastat
doba, kdy se budou lidé chodit dívat do podzemí dolu jako do muzea.
Dnes je taková doba! A myslím, že
je to dobře, protože stejně jako lidé
chodí obdivovat katedrálu sv. Víta
v Praze či Notre Dame v Paříži, mohli by již zanedlouho chodit obdivovat
katedrálu Mauritius na Hřebečné.
Příměr ke katedrále není rozhodně
přehnaný, rozdíl je snad pouze ten,
že zatímco katedrála prostor vyplňuje a vypíná se do výšky, Mauritius
prostor, ten podzemní, vyprazdňuje,
a to směrem do hloubky. Zkrátka je
mnoho podobností mezi tím na zemi
a pod zemí.
A jak se stalo, že tato katedrála
bude, jak pevně doufáme, zanedlouho zpřístupněna veřejnosti? Na jaře
roku 2012 zazvonil na stole abertamského starosty pana Zdeňka Lakatoše telefon, ve kterém nadšený
hlas místního známého montanis-

Nestor Spolku přátel dolu sv. Mauritius Jan Albrecht st. věští dolu lepší budoucnost

tického nadšence oznamoval: „Ahoj
Zdeňku, nechcete se zkusit přihlásit
do dotačního titulu spojeného s hornickými památkami?“ Právě se totiž ukázalo, že původně zamýšlený
český partner z Mikulova u Teplic
není schopen dostát svým závazkům
vyplývajícím z požadavků na dotaci z programu Ziel 3. Vzhledem
k tomu, že Abertamy se již delší
dobu snažily získat alespoň nějaké
ﬁnanční prostředky na sanaci vstupní štoly Kryštof, byla tato nabídka

Portál štoly Kryštof

přijata. Samozřejmě po schválení
zastupitelstvem.
A kdo je oním německým partnerem, bez kterého by tento projekt
neměl šanci na úspěch? Je to největší
návštěvnický důl v Sasku, který nese
název Reiche Zeche (Bohatý důl)
a v rámci dotace, schválené na konci
loňského roku, v něm má být rozšířen jeden z prohlídkových okruhů
a vybudován sál pro různé společenské akce. Důl nalezneme ve městě
Freiberg, které je mekou saského
rudního hornictví a bez nadsázky se
dá přirovnat k Příbrami v Čechách.
Město je to starobylé a krásné. Historické uličky, středověké kostely,
největší výstava minerálů v Evropě
a ještě mnohem více. Co mě ve Freibergu asi nejvíce zaujalo, byl válečný hřbitov padlých rudoarmějců
s měděnými cedulkami na náhrobcích v poměrně odlehlém lesoparku
a bez hlídacích kamer! V Čechách
věc těžko představitelná, vzpomeňme si na krádež tabulek se jmény
v Terezíně.
My v Abertamech bychom rádi
zpřístupnili důl Mauritius, ale nejen
to. V rámci doprovodných akcí by
měly být realizovány přednáškové akce, výlety dětí do Freibergu či
výuka německých průvodců českému jazyku. Samozřejmě stěžejním
bodem bude vybudování prohlídkové trasy v lokalitě, která je jednou
z důležitých součástí kandidatury
Krušných hor na Seznam světového
dědictví UNESCO, o jejíž úspěch
usiluje Česká republika společně
s Německem. Tato skutečnost je
možná již notoricky známá, ale přesto je dobré si uvědomit, že tímto krokem bychom se mohli zařadit na úroveň Českého Krumlova, Kutné Hory
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nebo třeba pyramid v Gíze. Zní to
sice trochu nadsazeně, ale skutečnost
je prostá. UNESCO = značka kvality!
Technické řešení vstupu do podzemí využívá bývalou těžní jámu dolu
Mauritius, jejíž nejsvrchnější část má
být upravena jako schodiště vedoucí
do hloubky 14 metrů do místa, kde
jáma protíná štolu Kryštof. Na úrovni
této štoly by pak mělo být umístěno
několik zastávek a prohlídková trasa
povede postupně až do hlavního turistického lákadla – veliké dobývací
komory na konci štoly. Celá expozice je navrhována citlivě tak, aby
nebyly ohroženy cenné pozůstatky
raně novověkých dobývacích metod.
V těsné blízkosti vchodu do podzemí
má na povrchu vzniknout turistické
zázemí, které je vzhledem k omezeným ﬁnančním prostředkům na celý
projekt řešeno zatím pouze provizorně, nikoli však nevkusně.
Získání ﬁnančních prostředků
na celou technicky náročnou stav-

Ovšem budiž přáno. Hornická tradice v Sasku je dodnes velmi živá a je
rozhodujícím faktorem při kandidatuře na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Je však třeba s potěšením konstatovat, že i na české straně hor se
zájem o doly a jejich historii postupně zvyšuje, a proto by celkový náklad na zpřístupnění dolu Mauritius
v hodnotě 8 000 000 Kč mohl být
dalším příspěvkem nejen k podpoře
a uznání krušnohorského montánního dědictví, ale i pro rozvíjející
se turistický ruch v okolí Abertam.
Po zániku prakticky všech hospodářských aktivit na hřebeni Krušných
hor v posledních 20 letech je sázka
na turistický ruch možná posledním
pokusem o přežití v této drsné krajině.
V několika článcích v tisku, týkajících se dolu Mauritius, byly zmíněny
mnohdy až fantaskní příběhy a zkazky o velikosti zdejších podzemních

Jáma dolu Mauritius

bu není tak jednoduché, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Přestože dotace z programu Cíl 3 pokryje
90 % ceny díla, celou sumu musí
nejdříve zajistit investor akce, jímž je
město Abertamy. Nalezení způsobu
ﬁnancování, který by byl politicky
a ekonomicky únosný, je v současné
době jednou z nejpalčivějších otázek
celého projektu.
V tomto ohledu se můžeme bohužel jen těžko srovnávat se sousedním
Saskem, kde na sanaci starých důlních děl plynou miliardové sumy. Jeden známý mi ukazoval sice krásný,
ale prakticky nepoužívaný důl nedaleko Schwarzenbergu, který byl sanován nákladem 180 milionů korun.
Výsledek je ten, že se v něm jednou
za rok konají dny otevřených dveří.

prostor či o možných tajemstvích
ukrytých v podzemí. Podle mne
a mnoha mých přátel, kteří se Mauritiu dlouhodobě věnují, však skutečnost předčí všechny divoké představy nepoučených novinářů. Ono
žurnalisty uváděné jezero pod zemí
je skoro 200 metrů dlouhé, někde až
20 metrů široké a strop nad ním se
klene ve výšce až 80 metrů. Bohužel
tento největší zachovaný podzemní
sál, unikátní i ve světovém měřítku,
nebude zatím přístupný veřejnosti.
Návštěvník štoly Kryštof, která by
měla být zpřístupněna jako první, se
bude muset spokojit „pouze“ s komorou o rozměrech 60 x 25 x 15 metrů. Ale ani to není vůbec málo. Zatím všichni, kteří tento prostor viděli
poprvé, zůstali mlčet ohromením.
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Často je také slyšet názory, že
by se v hlubinách dolu mohly
ukrývat nějaké cennosti po našich
předchůdcích, nuceně vysídlených
v letech 1945 a 1946. Tento názor
skutečně není tak daleko od skutečnosti, neboť podle vyprávění
několika málo dodnes žijících „starousedlíků“ byly do šachty opravdu házeny cennosti tehdejší doby,
jako třeba psací stroje či jízdní kola.
Muselo se to samozřejmě dělat
v noci a potají, protože všechno
jmění obyvatelstva německé ná-

rodnosti patřilo československému
státu. Ten, kdo byl chycen, vyvázl
v lepším případě s pár ranami pažbou. Takže jediné, co by se mohlo
jednou najít v zatopených hlubinách
šachty, je staré železo. Jantarová
komnata tu asi ukrytá není, nebo
že by přece?
Největším bohatstvím tohoto
dolu jsou chodby vytesané ve skále,
představující úžasné dědictví předků, svědectví časů minulých a nedotčenou památku, která má šanci se
stát turistickým magnetem hřebene

Krušných hor, nejkrásnějšího pohoří
České republiky.
A propos, když to dobře dopadne, tak v květnu bychom mohli
slavnostně přestřihávat pásku při
zahájení stavby. Do té doby si určitě vyslechnu ještě spoustu důvodů,
proč by bylo lepší investovat tam či
onam. Odpověď na to mám jedinou,
myslím si, že by bylo dobré investovat teď a tady.
za Spolek přátel dolu
svatý Mauritius Marek Nesrsta
foto Jan Albrecht a jiní
Cínový revír Hřebečná je kulturní památkou ČR
Na konci ledna letošního roku se ústřední seznam nemovitých kulturních památek České republiky rozšířil o další položku. Stal se jí Cínový revír Hřebečná, který za kulturní památku zatím nepravomocně prohlásilo Ministerstvo kultury ČR
na návrh loketského pracoviště Národního památkového ústavu.
Celá plošně rozsáhlá kulturní památka zahrnuje nejen vlastní důl
Mauritius, ochraně podléhají i další cenné pozůstatky po dolování cínu včetně obrovské pinky dolu Rote Grube, největší propadliny svého druhu v České republice, Schneppovy pinky a dalších reliktů mnohasetleté báňské činnosti. Současně již začaly
přípravné práce na prohlášení podzemí i nadzemí dolu Mauritius
za národní kulturní památku, což je nejvyšší forma památkové
ochrany v České republice.
(MU)

Velká komora na konci štoly Kryštof

Jáchymov, 19. 1. 2013

Našli jsme YETTIHO!

Také letos byl v okolí Jáchymova hlášen výskyt Yettiho.
Na velkou výpravu po jeho stopách se vydalo asi padesát dětí
se svými rodiči nebo kamarády.
Start byl v infocentru, odkud se šlo

kolem Šlikovy věže zpět na parkoviště. Cestou musely děti plnit
úkoly – přepravit se na sněžnicích,
skládat obrázky, ulovit ledního
medvěda a ryby, čekal je znalostní
kvíz, sjezd na sněžném prostřed-
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ku apod. Zahlédli jsme i ledovou
královnu. A víte, kde jsme letos
Yettiho objevili? Našel si své obydlí ve štole, všem se nám ukázal
a rozdával dokonce i sladkosti.
V cíli zahřál čaj a opečený vuřtík,

který nám ochotně připravili místní hasiči.
Tak zase za rok!
Ladislava Kulhavá
kulturní komise MÚ Jáchymov
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Pernink – Jelení – Nové Hamry:
Z nádraží na nádraží na běžkách

Start – nádraží v Perninku (foto JK)

Na lyžařský výlet z Perninku
přes Jelení do Nových Hamrů se
může vydat celá rodina i s dětmi.
Budete se pohybovat v nadmořské výšce mezi 900 a 1 000 metry
a urazíte, podle zvolené trasy, 20
až 25 kilometrů v relativně nenáročném terénu. Nezapomeňte
na trochu teplejšího oblečení
do ruksaku, kdyby více foukalo. A kdo jste ještě nejel vlakem, tzv. Krušnohorským semeringem, máte možnost. Z Karlových Varů vás čeká vyhlídková
jízda s třemi tunely až na nádraží v Perninku.
Po vystoupení z vlaku se vrátíte podél kolejí asi 100 metrů zpět,
dáte se nahoru po kraji sjezdovky
a přibližně v její polovině odbočíte
doprava na Krušnohorskou magistrálu – Schuppenberskou cestu.
Po upravených stopách s krásnými výhledy na Plešivec i na Klínovec překřížíte silnici mezi Horní
Blatnou a Novými Hamry a naje-

Pohled ze Zaječího vrchu na Horní Blatnou a Klínovec (foto PM)

dete na Bučinskou cestu, po níž
vystoupáte na nejvyšší bod trasy
u rozcestí na Zaječí vrch v nadmořské výšce 1 000 metrů. Z nedalekého vrcholu je krásný rozhled jak na německou stranu (Johanngeorgenstadt), tak na českou
stranu (Horní Blatná a Klínovec)
i na vzdálené vrcholky Slavkovského lesa.

prava ke státní hranici s Německem a po upravené trase přijet
k malebné hospůdce Henneberg
stojící u přírodní rezervace „Malé
jeřábí jezero“. Pokud budete po-

vydat směrem doleva po silnici se
stálým klesáním podél Slatinného
potoka do Nových Hamrů (vzdálenost na nádraží je asi 6 km).
Kdo bude pokračovat dále, dá se

Po dlouhém sjezdu následuje
krátké stoupání a rovinka ke Korcům, kde je možné odbočit do-

Pohled z Jelení od památníku strženého kostela (foto PM)

Schuppenberská cesta (foto JK)
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kračovat po Bučinské cestě dále,
čeká vás dlouhý sjezd až k silnici
Nové Hamry – Jelení – státní hranice. Silnice se v zimě neudržuje,
a kdo se bude cítit unaven, může se

směrem doprava do obce Jelení.
Jízda z Perninku sem trvá beze
spěchu asi 90 minut. V Jelení můžete zajít na občerstvení do penzionu Wild k panu „Rudovi“, je to
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Melancholické Chaloupky (foto JK)

tam moc fajn. Nebo se dáte hned
ve spodní části obce, ještě před
památníkem kostela, přes potok
a stoupáte na hřeben Jeleního
vrchu.
Po stoupání následuje krásný
sjezd do zaniklé obce Chaloup-

Nové Hamry: centrum obce s příjemnými pohostinstvími (foto JK)

ky až k říčce Rolava a podél ní
po proudu pokračujete do Nových
Hamrů až pod sjezdovku u horské
služby.

odjezdem vlaku v některé z restaurací na návsi. Znalci však odjíždějí později, až po sauně s vířivkou
a bazénem v hotelu Schwarz.

Cesta z Jelení vám bude trvat
90 až 120 minut. V Nových Hamrech se stačíte občerstvit před

Pěkné zimní počasí a upravené
stopy přeje
Petr Janda, Nové Hamry

Nádraží v Nových Hamrech (foto JK)

Boží Dar, 12.–13. 1. 2013

Štít Krušných hor

Alena Kupilíková před cílem závodu kategorie žen

O víkendu 12. a 13. ledna se na Božím Daru v areálu Jahodové louky uskutečnil tradiční závod v běhu na lyžích – Štít KrušKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ných hor, Memoriál Jaroslava Mašaty. Touto akcí si „Slovaňáci“ připomněli 16. výročí úmrtí Jaroslava Mašaty, dlouholetého
trenéra lyžařského oddílu Slovan Karlovy
Vary.
Protože se počasí umoudřilo a připadl nový
sníh, povedlo se připravit výborné závodní tratě. V sobotu se na start závodu volnou technikou s intervalovým startem postavilo 175 závodníků. V neděli, kdy se závodilo klasickou
technikou s hromadným startem, 123 závodníků. K dobré atmosféře závodu přispělo krásné
slunečné počasí a ideální teplota kolem –6 °C.
Kromě závodníků z Karlovarského kraje se
zúčastnily také výpravy ze Šumavy, Plzně,
Ústí nad Labem, nejpočetnější byla jako vždy
ta z Teplic.
Chyběli pouze domácí favorité Petra Nováková a Jakub Rádl, kteří se již připravovali

na nadcházející mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Liberci.
Kateřina Ondrová
foto Kateřina Machová

Nejmenší na startu
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Lyžařský přejezd Krušných hor
letos oslavil 44. ročník

Podle prospektů připravených
organizátory byly plánovány dvě
trasy pro tři skupiny běžkařů tvořící jádro přejezďáků, doprovázené mnoha dalšími sympatizujícími
běžkaři, kteří se zúčastní třeba jen
části přejezdu. Naše parta zvící asi
deseti borců a sportovkyň začíná
v soboru ráno. Sraz celého přejezdu
je obvykle v Kraslicích v hospodě
U Gibona, kde ctihodní horští kmeti
a zakladatelé celého podniku po důkladném zhodnocení klimatických
podmínek, analýze kvality sněhu
a tvaru sedliny gulášové polévky
v talíři vyřknou pokyny a sudbu
pro konkrétní trasu přejezdu. Letos
vzhledem k nevysoké sněhové pokrývce padla volba na start z Bublavy, kde byla pro útlocitnější majitele
běžkařského náčiní přece jen větší
šance, že jejich dobře opečováva-

né skluznice nedojdou větší úhony
od drobného kameniva v trase.
Už z délky jednotlivých etap přejezdu je jasné, že se účastník nevyhne sportovnímu výkonu. K délce
je třeba přičíst fakt, že velká část
přejezdu nevede jen po pohodlných lyžařských „dálnicích“ typu
Kammloipe nebo KLM. Přesto je
vedle samotného běžkování neméně důležitým rozměrem přejezdu
jeho společenská část provázená
přátelskou atmosférou a drsným
horským veselím. Cílem prvního

dne jsou Abertamy. V očekávání
lepších sněhových podmínek jsme
volili stopy v Německu vedoucí
po Kammloipe. Neviděli jsme proto
Přebuz ani Jelení, zato jsme využili
pohostinství Gaststätte Henneberg,
kde nabízejí hovězí jazyk na másle,
lze zaplatit českou měnou, jídelníček má i českou verzi a obsluha se
dokonce sama snaží komunikovat
s hosty česky. V posledním německém úseku se naše skupina rozdělila
na ženskou a mužskou část. Dívky
šly bezpečnější trasou, muži méně
prošlápnutou, romantickou a trochu
dobrodružnou, která ústí na Zaječí
hoře. Jako vždy jsme před večerní etapou zahájili velký odpočinek
v Horní Blatné v Modré hvězdě
a posléze U Mědvěda a po načerpání energie jsme se vydali nočním pochodem přes Blatenský vrch
do Abertam. Světla čelovek se míhala po kmenech stromů a v nabídce kamarádů byl z placatek lecjaký
truňk. A to už jsme opravdu dorazili
do připravené Abertamské chaty.
Po skvělé večeři jsme na znamení
vděku za přízeň počasí zapěli mnoho písní ku chvále krušnohorských
hřebenů, to vše za doprovodu kytar
a saxofonu.
V neděli byl první metou Boží
Dar. Pro některé místo ukončení
přejezdu, pro vytrvalce jen odpočinek pro další etapu na Měděnec,
která vede přes zadumaného krále
Krušných hor Klínovec. Po namáhavém výstupu na jeho vrchol následuje komická vložka, totiž sjezd
na běžkách po sjezdovce. Druhdy
mírná modrá sjezdovka nazvaná
Dámská, která je vhodná pro výuku
lyžařské techniky začátečníků, stává se pro běžkaře s volnými patami
a bez hran černým kitzbühelským
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Hahnenkammem. Po mnoha ukázkových pádech opustíme v polovině sjezdovku a cesta nám rychle
ubíhá až na Meluzínu. To je bod,
kde končí strojová stopa a zároveň
končí jedny Krušné hory, které jakoby s těmi před Klínovcem neměly krom názvu nic společného.
Opouštíme rozlehlé smrkové lesy
a vydáváme se po červené turistické
značce do změti zakrslých stromů
a keřů porostlých lišejníky a připadáme si jako lovci v tundře. Po dosažení měděnecké hospody Mědník,
jíž však kvůli rázovité výzdobě neřekne nikdo jinak než U Lištiček,
neznala euforie mezí a opět jsme
zapěli mnoho písní ku chvále krušnohorských hřebenů. Účastníků

ní značce oznamující počátek obce
Chomutov. Zde pak v restauraci
Čekárna následovalo setkání odvážlivců s opatrníky jedoucími autobusem. Poté následovalo pění písní
ku chvále krušnohorských hřebenů,
a to, co nutně muselo přijít – rozloučení. Tak zase příští rok, ahoj.
Michalové Bureš a Maglia

opět trochu ubylo a v pondělí pokračovali už jen nejsilnější.
Za mlhy, která by se dala krájet,
vyrazilo v pondělí ráno jádro účastníků přejezdu kolem vodní nádrže Přísečnice směrem na Výsluní
a dále až na Horu Sv. Šebestiána.
Zde po vydatném obědě podlehla
většina trudné představě, že v Bezručově údolí není dostatek sněhu,
a proto nastoupivši do autobusu
směr Chomutov ukončila přejezd.
Dva nejzatvrzelejší optimisté z naší
skupiny spolu se skupinou přejezďáků z Lokte však nedbali přestrašeného varování zkušených ani
svých zánovních skluznic a spustili se dvanáctikilometrovým sjezdem dolů čarokrásným Bezručovým údolím, tolik kontrastujícím
s omlácenou a zašlou Horou Sv. Šebestiána. Odměnou za projevenou
odvahu jim byla sice nevysoká, ale
soudržná sněhová pokrývka, která
se táhla celým údolím až k doprav-

cích průsecích i nevětraných hospodách, zkrátka ve stopě a často
i mimo ni, se lze setkat s podivnými
skupinkami běžkařů, vláčejících
na svých plecích objemné batohy.
V dnešní době, kdy je již celospolečenským standardem nechat se
odvézt až těsně k vleku či lanovce,
anebo dojet autem k uválcované
stopě a na ní si (jen s energetickou tyčinkou a lehkým bidonem)
elegantně odkroužit jedno či dvě
kolečka, jev nepoměrně nebývalý
a vyvolávající údivné reakce. „Že je
to baví…, že si nedaj pokoj…“.
A přece se tento vpád lyžařského
dávnověku (pohledem lyžařského
současníka) rok co rok opakuje, a to
již více než čtyři desetiletí. Nejde
tedy o jednorázový „revival“ či jednodenní „retro-akci“, a již vůbec ne
o „skupinu historického skiingu“,
jak by se snad hyperkritickému (či
možná poněkud snobskému) pozorovateli mohlo zdát. Naopak – jde

Historie přechodů a přejezdů
Každý pravidelný návštěvník
vrcholových partií Krušných hor
(o trvalých obyvatelích oblasti ani
nemluvě) si možná všiml toho, že
ve druhé polovině ledna na prostorných krušnohorských pláních
i ve stínu lesních cest, v profukují-
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o zachování tradice, o trvalé udržení
akce vzniklé již před řadou desetiletí.
Rozmach a vývoj pěší turistiky
v našich zemích našel v 50. a 60. letech minulého století nový fenomén
– celkové, zpravidla několikadenní
zdolávání jednotlivých horských
masivů od jednoho konce až
ke druhému, od západu na východ
či od severu na jih. Tyto turistické
„přechody“ českých, moravských
či slovenských hor byly ve své době
velmi oblíbené a bylo jen otázkou
času, kdy někoho napadne uskutečnit jejich zimní variantu. A skutečně
– netrvalo dlouho a brzy se uskutečnil také první „zimní přechod“
jednoho, pak druhého a pak snad
i všech dalších našich pohoří a pohoříček.
V krušnohorském regionu tuto
ideu realizovala skupina turistických nadšenců ze Sokolova. Po přípravných pokusech v předchozích
zimách tak na počátku roku 1970
zorganizovali první ročník zimního
přechodu (teprve až v pozdějších
letech se v názvu ustálilo označení
„Lyžařský přejezd“) Krušných hor.
K samotné organizaci celého pod-

niku přispělo i to, že byl uspořádán
jako součást oslav 600. výročí povýšení obce Kraslice na město. Město Kraslice drželo od počátku nad
celou akcí ochrannou ruku a účastníky prvních ročníků vyprovázely
až do stopy řízné tóny závodního
orchestru továrny Amati Kraslice.
Tato tradice pak pokračovala, jen
závodní orchestr postupně vystřídala učňovská skupina, pak dva tři muzikanti, posléze samotná harmonika
a v současné době po těchto břeskných časech zůstává kdesi zavřená
už jenom tichá ozvěna...
Nicméně město Kraslice stále
drží nad „Přejezdem“ ochrannou
ruku. Jak by také ne – vždyť stále
zůstává startovním bodem celého
podniku, stejně jako se nemění jeho
cíl, kterým je město Chomutov.
Mezi těmito body se ale trasa „Přejezdu“ v průběhu let průběžně měnila a mění – v souvislosti s proměnami celého regionu. Nebylo snad
významnějšího místa západní části
Krušných hor, které by se nestalo
koncem jedné celodenní etapy a počátkem další. Posuďte sami: Pernink, Horní Blatná, Abertamy, Hřebečná, Švýcarská bouda, Plešivec,

Boží Dar, Nové Zvolání, Vejprty,
Kovářská, Přísečnice či Měděnec.
Ve všech těchto místech (a v řadě
dalších) trávili „přejezďáci“ v minulých desetiletích v nejrůznějších
ubytovnách, tělocvičnách, karavanech, hotýlcích či penzionech
noc, aby se druhý den – bez ohledu
na to, jestli je mráz či obleva, jestli
svítí slunce či je mlhavo, jestli dští
a fučí či je kýčovitý azur, dokonce
jestli je sníh či holé stráně – vydali (a stále vydávají) na další denní
dávku kilometrů, k dalšímu postupnému cíli.
Zažívají přitom mnohé. Z těch
mimoosobních zážitků je snad
nejmarkantnější postupná změna
tvářnosti oblasti; stávají se svědky
tu rychlejších, tu pozvolnějších proměn její přírodní scenérie i postupné transformace její sociálně-sídelní
složky. Stávají se očitými svědky
historického pulzování celého krušnohorského regionu. Nemění se
však jen vnější okolí, mění se i sami
„přejezďáci“. I když se v jejich řadách průběžně vystřídaly stovky
a možná tisíce jednotlivců z rozličných koutů českých zemí i Německa, dobré čtyři generace aktivních

lyžařů, stále se mezi nimi – ač je to
téměř neuvěřitelné – pohybují i ti,
kteří se účastnili prvního, druhého
či třetího ročníku...
A tak až zase za rok v druhé půlce ledna potkáte někde ve stopě či
v občerstvovně lyžaře-batůžkáře,
účastníky nadcházejícího lehce jubilejního, 45. ročníku Lyžařského
přejezdu Krušných hor, vězte, že
tito zpravidla mokří, lehce unavení, ale často i trochu hluční a někdy
i poněkud rozjaření (a nejsou za tím
vždy jenom endorﬁny) človíčkové
vytvářejí tradici, vytvářejí historickou paměť oblasti. Pravda – je to
tradice relativně mladá, ale na jinou
národnostně čeští obyvatelé Krušných hor nemají. O to více si je třeba této tradice považovat.
V závěru této věru dosti volné,
možná trochu nesouvislé a místy
i poněkud abstraktní imprese bych
přece jenom zmínil alespoň jedno
konkrétní jméno. Za všechny ty
generace „přejezďáků“ bych chtěl
poděkovat zasloužilému mistru turistiky panu Robertovi Maškovi ze
Sokolova, který stál (a stojí) u počátků toho všeho…
Jan Hájek

Krušné hory měly zástupce v prestižním
závodu psích spřežení ALPEN-TRAIL 2013

Rudolf Chlad a jeho tým

V termínu od 11. do 19. ledna
se konal prestižní a extrémně náročný závod psích spřežení ALPEN-TRAIL 2013. Jak již sám

název napovídá, závod se pořádá
v Alpách, v oblasti známého italského střediska Toblach. Je rozdělen do sedmi etap o celkové délce
300 km a s převýšením 10 000 výškových metrů. Závod má šestnáctiletou tradici a tento rok jsme se ho
účastnili jako první čeští závodníci
a hned v nejprestižnější kategorii
s osmi psy, kdy závodník má vždy
na výběr z deseti přihlášených čtyřnohých kamarádů a během závodu
je může střídat.
Na startu se sešla kompletní
musherská špička z celé Evropy i Spojených států. Závodilo
se ve třech kategoriích – lyžař
a dva tažní psi (tzv. skijoring),
dále pak šesti- a osmispřeží. ALPEN-TRAIL je distanční závod,
kdy start i cíl jsou vždy na stejném místě. Je možné jej přirovnat k Tour de Ski, kterou všichni
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určitě dobře znají. Denně urazili
závodníci v horském terénu od 37
do 50 km. Ta nejrychlejší spřežení

Psí spřežení v zajetí horských
velikánů

byla schopna urazit 50km vzdálenost za něco více než dvě hodiny:
rychlost, jakou se nejlepší spřežení
na trati pohybovala, je k neuvěření. Při náročných sjezdech jsou psi
schopni běžet přes 40 km za hodinu a následně do kopců si držet
tempo.
Náš krušnohorský tým se po
horším začátku pomalu probíjel
startovním polem. V posledních
etapách už držel krok s nejrychlejšími ve startovním poli a tři čtvrtá
a jedno druhé místo v jednotlivých etapách stačilo v cíli na konečnou šestou pozici. Tím jsme se
zapsali do historie jako první Češi,
kteří tento závod za celou dobu
jeho konání se psím spřežením dokončili.
Krušnohorský tým
Zuzana Štrosová
Rudolf Chlad
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Krušnohorci váleli
na Jizerské padesátce
Jezdím na Jizerskou padesátku pravidelně od roku 1977, mám jich odjetých přes třicet, a tak jsem se pro letošek rozhodl, že se
na hlavní závod v neděli konečně podívám
jako divák na trati. Jako Božídarák jsem
se samozřejmě radoval, že budu na startu
při premiéře českého reprezentanta Lukáše Bauera a již ostříleného dálkového běžce na lyžích Petra Nováka. A bylo opravdu
na co se koukat.

Lukáš si pro svoji premiéru nemohl zvolit
lepší závod. Relativně těžší proﬁl, kde mohl
využít svou skvělou klasickou techniku. Petr
Novák musel řešit na začátku problém, jak se
z druhé řady co nejrychleji protlačit k čelu závodu, což se povedlo až na Nové louce, ale to už
bylo zhruba sedm nejlepších závodníků, včetně
pozdějšího vítěze A. Auklanda a L. Bauera, odjetých.
Jak probíhal vlastní závod, jste mohli vidět
v přímém televizním přenosu. Bohužel se zaměřil nejvíce na vedoucí dvojici a zajímavý boj

Při prvním „laufařském“ svátku, letošní Jizerské padesátce, se v elitní skupině na startu
sešli borci ,,klasici“, kteří by dohromady nakupili slušnou hromádku medailí z MS a ZOH
(L. Bauer, M. Koukal, A. Aukland, Ostensen,
Sodergren, Ronning, Ročev, …) a dále nejlepší současní světoví „laufaři“, kteří by naopak
vytvořili vysokou pyramidu z věnců, které dostává vítěz nejprestižnějších závodů dálkových

Lukáš Bauer v čele závodu

Asi půl minuty za ním A. Aukland a o další
půlminutu skupina asi šesti závodníků, mezi
nimi Petr Novák a Standa Řezáč. Počkal jsem
ještě na další běžce, pak byla mezera, které
jsem využil k rychlému přesunu na Čihadla,
kde jsem odbočil na Krásnou Máří, abych
závodníkům nepřekážel. Dojel jsem v klidu
Bedřichov – cílová rovinka

Bedřichov krátce po startu

běhů, jako jsou Vasův běh, König Ludwig Lauf,
Birkebeinerrennet, Marcialonga, Engadin a Jizerská padesátka (bratři Auklandové, St. Řezáč,
J. Ahling, Cattanelo, J. Jonsson, …).
Abych si závod, u kterého po letech konečně
vyšlo počasí a byly výborně připravené stopy,
pořádně užil, vydal jsem se na Rozmezí, což je
vrchol nejdelšího stoupání asi 9 km po startu.
Větší radost jsem snad ani nemohl zažít, když
se z poslední zatáčky vyřítil v čele závodu osamocený Lukáš Bauer.

Petr Novák v boji o první desítku

na Hřebínek, 9 km od cíle, kde byl bufet a občerstvovačka. Zde jsem si počkal na čelo závodu a vychutnal si krásný pocit, kdy na čele jela
dvojice A. Aukland a L. Bauer s dostatečným
náskokem před pronásledovateli v čele s bratrem Auklanda Sodrgrenem, Petrem Novákem
a Standou Řezáčem. V cíli jsem už neměl
šanci je stihnout, ale 2. místo Lukáše Bauera
a 6. místo Petra Nováka je vynikající.
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o 3. až 15. místo moc vidět nebyl. Důvod byl
prostý. Sněžný skútr s kameramanem, který
měl točit právě tento vývoj závodu, sjel po dvanácti kilometrech do potoka a bylo po přenosu,
škoda. Televizní odborný komentář zařídil další
Krušnohorec – Martin Petrásek. Jeho postřehy
i předpovědi vývoje závodu byly skvělé a rozhodně výrazně přispěly k celkovému sportovnímu zážitku. Mimochodem, Martin Petrásek
s Tomášem Čáslavským jsou doposud jedinými
Krušnohorci, kterým se zde podařilo v minulosti vyhrát.
Jizerská padesátka byla opět svátkem běhu
na lyžích. Ve startovním poli jsem poznal nejenom výše zmíněné reprezentanty, ale desítky
dalších Krušnohorců, které pravidelně potkávám v lyžařských stopách u Špičáku. Užívali
si to, a to je dobře. I já jsem si to užil. A za rok
zase na shledanou.
text a foto
„Ticháč“ Honza Tichý, Boží Dar
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Ani v únoru
nebude zima jednotvárná
Letošní zima nám již ukázala
několik svých tváří a zdaleka nehodlá být jednotvárná ani nadále.
Nejdříve bych se však chtěl vrátit ještě ke konci loňského roku,
kdy byl 23. prosince naměřen úhrn
srážek 40,6 mm/m2. Tolik kapalných srážek nebylo zaznamenáno
v žádném zimním období (od prosince do 20. března) za posledních
45 let! Dalších 35,7 mm/m2 kapalných srážek spadlo 4. ledna 2013.
V důsledku toho hladiny toků v našich končinách vystoupaly na úroveň 50leté vody.
Oteplení, které se dostavilo
na konci ledna, bylo vystřídáno
ochlazením, jež na hory přineslo
kýžené sněžení. Druhá únorová
dekáda již bude kopírovat obvyklé
průměry – bude opět více oblačnosti, srážky budou stále většinou sněhové, přes den přechodně

i dešťové. Teploty v noci se budou
pohybovat od –1 °C do –4 °C, jen
ojediněle i níže. Přes den bude
od –1 °C do +2 °C, v některých
dnech i +4° C. Třetí dekáda bude
některé dny o něco nad svým dlouholetým normálem hlavně v denních hodinách. Odpoledne bude
od –1 °C do +4 °C, v noci zaznamenáme teploty od 0 do –4 °C,
vzácně i nižší. Bude již proměnlivější oblačnost s občasnými srážkami – povětšinou sněhovými, ale
ani dešťové srážky nelze vyloučit.
Od 1. ledna 2013 zavedl Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ) úsporná opatření, která
se projevila mimo jiné omezením
či zrušením nezbytných zařízení,
úkonů i snižováním odměn pozorovatelů. V oblasti působení plzeňské
pobočky ČHMÚ došlo ke zrušení
oboru fenologie (fenologie se za-

bývá sledováním rostlinstva v dané
oblasti s cílem podchytit vývoj vegetace v daném roce, její důležitou
součástí je sledování alergenních
rostlin, což pomáhá určovat medikaci pro stále se zvyšující počet
alergiků) a z celé sítě těchto stanic,
provozovaných po dobu padesáti,
ale i 120 let, zůstanou v celé ČR
jen čtyři, které budou spadat pod
pobočku Ústí nad Labem.

Po jednání s pracovníky poboček
ČHMÚ jsem se rozhodl, že tuto činnost nepřeruším, i když v Šindelové
byla fenologická stanice Lesní Horská určena ke zrušení. Budu pokračovat dál bez nároku na odměnu.
Zachování stanice však přispěje
k tomu, aby i po radikální redukci
sítě stanic zůstal přehled v oboru
fenologie zachován.
Rudolf Kovařík

Přebuz se po letech dočkala
mobilního signálu
Dobrá zpráva pro obyvatele a návštěvníky Přebuze: 15. ledna
2013 okolo 11. hodiny se městečko dočkalo mobilního signálu.
Završil se tím několikaletý boj o dnes již naprosto běžnou věc.
Také všechny organizace od horské služby až po meteorology tuto
skutečnost velmi uvítaly. A činí kroky k tomu, aby i tato oblast
byla monitorována všemi prostředky, jako je tomu jinde v ČR.

Svařák – příjemná prevence
proti nachlazení
Že svařené víno pěkně zahřeje, není žádná
novinka. Že ale má skutečně zdravotní účinky,
to už zase tak známé není. A jak se vůbec správný svařák připravuje?
Nejdříve se podívejme, jak kvalitní víno
prospívá zdraví. A potom si můžeme říci, jak
postupovat, aby ten náš „svařáček“ byl, jak má
být.
Pro nápoj zvaný „svařené víno“ používáme
nejčastěji víno červené, na odrůdě a klasiﬁkaci
v tomto případě moc nezáleží. Červené víno,
ať svařené, nebo „syrové“, má mnoho prospěšných účinků, které jsou obecně známé: čistí
cévy, je prevencí chudokrevnosti, zlepšuje trávení, pomáhá při hubnutí.
Méně známé už ale je, že červené víno je velice prospěšné také v chřipkovém období. Má
totiž takzvané antivirální a antibakteriální účinky, to znamená, že ničí bakterie (a tedy i streptokoky, původce angíny) a viry (původce chřipek, rým a jiných, zejména sezónních viróz).
Že alkohol v těle oslabuje imunitní systém? Některý možná, ale u vína se žádné podobné účinky neprokázaly. Naopak, díky obsahu tříslovin
je funkce imunitního systému přímo podporována. Poslední výzkumy ukazují, že vínem se
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

lze opravdu preventivně chránit před virovým
onemocněním chřipkou.
To jsou dobré zprávy, že? A teď ještě ten „recept“ na správně připravený svařák.
Potřebujete červené víno, samozřejmě.
Také koření, které se do svařeného vína přidává, asi znáte: hřebíček, skořice, citronová
kůra (ta ale není nezbytná – pokud nechcete,
nemusí být).
A teď dejte vařit vodu… Ano, vidíte správně,
VODU. Vždy použijte přibližně desetinu objemu vína. Když se tedy chystáte připravit svařák
z klasické „sedmičky“, tedy láhve o objemu
0,75 litru, použijte půl až jeden decilitr vody.
Do vody vložte koření, řekněme dva dvoucentimetrové kousky skořicové kůry a 6–8 hřebíčků,
případně trochu té zmíněné citronové kůry.
Když tuto směs důkladně povaříte, získáte
zlatavou vonnou esenci. Do ní nalijte připravené víno, důkladně ho oslaďte a – NEVAŘTE.
Jenom je třeba tu voňavou léčivou pochoutku
pěkně zahřát, maximálně však na 80 °C. To je
teplota, při které by vám z vína začal nenávratně mizet alkohol. A to by byla určitě škoda!
Lékaři, lékárníci i hygienici v těchto dnech
bijí na poplach, že chřipkové období je tu, že je

třeba imunizovat. A mají pravdu. Dejte na ně,
imunizujte! Nejraději lahodným svařáčkem…
Eva Musilová
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Sen povolební
Zdál se mi, zdál se zvláštní sen,
jak Zeman stal se šlechticem.
Tu změnu nesou těžce věrné davy,
ta druhá část pak cení nové mravy.
Hulvátství zmizelo kamsi jen,
s noblesou jedná každý den.
A všechnu špínu staré zašlé slávy,
s širákem odhazuje z ješitné své hlavy.

Zdál se mi, zdál se zvláštní sen,
jak národ zas byl jednoten.
Pravdu a lásku lidé slaví,
dospělí, děti, staří, mladí.
Zlo nechtí řešit dalším zlem,
s radostí vítat nový den.
Jenom se bojím, sen ten vlahý,
ukončí zítra ranní zprávy.

Zdál se mi, zdál se zvláštní sen,
jak Zeman stal se šlechticem.

Zdál se mi, zdál se zvláštní sen,
jak národ zas byl jednoten.
Jiří Kupilík

Dětský pojízd
ný pás 60m
Krytý a zatep
lený bufet
Lyžařská ško
la
Denně 9 -16 hod
Snowtubing
Parkoviště zd
arma
Čipové karty
www.skiarealabertamy.cz
Online webk
Infolinka: 601 563 536
amera
WWW.HERZGEBIRGE.CZ + FACEBOOK 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. +420774701505
info@apartmanyengadin.cz
www.apartmanyengadin.cz
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HORNÍ BLATNÁ

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

www.obalyzeleny.cz
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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TRUHLÁŘSTVÍ DORAZÍN ABERTAMY
VÁM NABÍZÍ

KRUŠNOHORSKÝ NÁBYTEK

LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

TRADIČNÍ KANADSKÉ TECHNOLOGIE
RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ NA ZAKÁZKU
SRUBOVÝ NÁBYTEK PRO GENERACE!
KONTAKT:
Tel. 725 891545
dorazin.truhlarstvi@seznam.cz
DE: Tel. +420 608 359 838
www.truhlarstvi-dorazin.cz

k03050

 poplatkový lov jelení zvěře

 certifikované stavební řezivo
 paletové přílezy
 řezání střešních krovů na zakázku
do délky 10,5 m
 pořez na zakázku
MĚSTSKÉ LESY, Mathesiova 209, 362 51 JÁCHYMOV
tel.: 353 811 211, fax: 353 811 221
STŘEDISKO PILAŘSKÉHO PROVOZU
Dvořákova 999, tel.: 731 111 784

KROVY, HRÁZDĚNKY, TESAŘSKÉ PRÁCE
KROVY, HRÁZDĚNKY, TESAŘSKÉ PRÁCE
Ing. Bohumil Slavíček
Ing. Bohumil Slavíček
Mobil: 602 143 556
Mobil: 602 143 556
Fax: 352 467 096
Fax: 352 467 096
e-mail:
e-mail:
riso93@seznam.cz
riso93@seznam.cz
http/riso.regnet.cz
http/riso.regnet.cz
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Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 200 Kč každý měsíc BŘEZEN až
SRPEN
barevné svědectví z Krušných hor a okolí
poštou na doručovací adresu v ČR
Objednávky pro Vaše blízké zašlete:
herzgebirgeluft@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT o.p.s.
Komenského 299, 362 37 Horní Blatná

Ubytování v soukromí
Tel. 604 100 425
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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