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Naše snaha
o vyrovnané hospodaření
Vážení horalé a přátelé Krušných hor,
přes českou kotlinu se přelila vlna účetních závěrek a daňových přiznání. Ani my v hraničních Krušných horách
jsme nebyli ušetřeni této státotvorné povinnosti. S výsledkem naší účetní závěrky se pokusíme s vámi podělit.
V loňském červencovém vydání Luftu jsme informovali, že pro vydávání měsíčníku jsme založili obecně
prospěšnou společnost KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s., se staronovým ředitelem jsme naplnili i další předepsané orgány společnosti – správní a dozorčí radu, aby společnost byla připravena řádně nakládat s případnými
dary, granty, příspěvky či s jakoukoliv jinou podporou své činnosti od osob fyzických, právnických a institucí či
úřadů a mohli jsme nadále usilovat o přízeň čtenářů při zachování původní „zaváděcí“ ceny Luftu. Prodejní cenu
jsme stanovili nižší proto, abychom uspěli na mediálním trhu v konkurenci s bezplatnými radničními zpravodaji,
měsíčníkem Karlovarského kraje a jinými rozdávanými tiskovinami. O dotaci na tisk jsme požádali Karlovarský
kraj a Ministerstvo kultury ČR. A dopadlo to takto: Pro MK ČR jsme příliš regionální a neliterární, takže nic.
Rada Karlovarského kraje dne 18. března 2013 schválila příspěvek 20 000 Kč na lednovou a únorovou edici
našeho měsíčníku, za což pánbůh zaplať. Tím zásadnější pro nás byla a je pomoc našich inzerentů-sponzorů. Pro
tyto většinou drobné místní podnikatele je Luft hodný podpory soustavně. Tohoto ocenění našeho komunitního
úsilí si vážíme a děkujeme za ně. Nesmíme zapomenout také na obětavé distributory, prodejce a dopisovatele,
kteří spolu s námi Luftu věnují svůj volný čas.
Vážení horalé a přátelé Krušných hor, milí čtenáři, přes výše uvedenou pomoc a podporu jsme nuceni
od květnového vydání přistoupit ke zvýšení ceny výtisku a navazujících cen výhodného předplatného. Již
zaplaceného předplatného se zvýšení ceny pochopitelně netýká. Zdražujeme, abychom mohli nadále nabízet veřejný prostor pro vzájemnou informovanost o aktivitách spolků i jednotlivců, pro sdílení zkušeností
i k diskusi o správném rozvoji regionu a kvality života na horách. Slibujeme další zvyšování kvality, učíme
se za pochodu, jak přispět ke stmelení identity krušnohorských horalů, hrdých na přírodní a kulturní
dědictví jejich regionu. Věříme, že naši situaci pochopíte a nadále nám zachováte svou přízeň, jednou
za měsíc si koupíte LUFT i za cenu 30 Kč a doporučíte nás i svým přátelům.
S díky
Vaše redakční rada
KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s.
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Překvapení na papežském stolci

Papež František (zdroj Agência Brasil)

Překvapivá volba argentinského jezuity novým kormidelníkem katolické církve budí značné naděje, ale i mnohé otázky v církvi i mimo ni.
Poprvé od roku 1831 je papežem řeholník.
Velké mezinárodní řeholní řády představují
zpravidla dynamičtější, světovější, pružnější
část katolického kléru. Poprvé v dvoutisíciletých dějinách papežství je hlavou církve jezuita. Jezuité patřili vždy k nejprogresivnějším
a nejsvobodomyslnějším silám v církvi – už
jejich zakladatel Ignác z Loyoly míval těžkosti
s inkvizicí, jezuita Fridrich von Spee se zasloužil o ukončení čarodějnických procesů. Z řad
jezuitů vzešli kromě řady geniálních vědců
v různých oborech i teolog evoluce Teilhard de
Chardin nebo nedávno zesnulý velký kardinál
Martini, ostrý kritik zpátečnictví v církvi. Jezuité byli a jsou intelektuální elitou církve, spojující důkladné vědecké vzdělání a hlubokou
spirituální formaci s praktickým smyslem pro
realitu a odvahou nasadit se tam, kde je to nejžhavěji třeba. V Latinské Americe je to zejména
sociální oblast. Řada jezuitů v Latinské Americe
– ať už v dávné minulosti slavného „jezuitského
státu“ v Paraguayi, vyhlazeného koloniálními
mocnostmi, nebo v nedávné minulosti v Salvadoru – svou solidaritu s chudými dosvědčila
mučednictvím krve, obětí vlastního života.
Dobrým znamením je osobní charisma papeže, který vyzařuje skromnost a vlídnost. Významným gestem bylo to, že dříve, než udělil
první slavnostní požehnání, pokorně poprosil
zástupy věřících, aby napřed oni jeho podpořili
svou přímluvnou modlitbou. Bude to zřejmě papež, který si váží nejen hierarchie, ale i prostých
věřících laiků. Z toho mála, co víme o novém
papeži – kromě jeho vzdělání, rozsáhlých zkušeností z univerzitního působení i ve vedení
jezuitského řádu a církve v Argentině – je jeho
životní styl: odmítl bydlet v arcibiskupském
paláci a užívat přepychový služební vůz, jako

arcibiskup bydlel v prostém bytě na předměstí,
jezdil do práce autobusem, sám si vařil a staral
se o svou domácnost. Tím ukazuje představitelům církve jasný směr: vyjít z uzavřených paláců starých jistot a triumfalistických zvyklostí,
mít odvahu jít doprostřed reálného života a živě
s ním komunikovat.
Zdá se, že od nového papeže nelze očekávat
velké změny v oblasti morálního učení církve.
Je však opravdu žádoucí, aby církev papouškovala názory liberálních médií, která se o ni
zajímají jen optikou mediálních klišé: Kdy
už budete tleskat potratům, eutanazii, homosexuálním manželstvím a ostatním vymoženostem pozdní moderny? Neprospěje však církev
světu spíše tím, když bude – jako v případě Benedikta XVI., který představoval inteligentní
konzervativismus, který je třeba si neplést se
strnulým reakcionářstvím katolických „ultra“
– kritickým oponentem soudobého libertinismu
a morálního relativismu a zároveň kompetentním partnerem liberálů v diskusi o směřování
současné civilizace?
Lze jistě očekávat, že nový papež bude mnohem více zdůrazňovat sociální odpovědnost
církve a přítomnost křesťanů v zápasech za sociální spravedlnost a lidská práva než otázky
antikoncepčních prostředků. Jistě se bude snažit
navázat na závazné dědictví Druhého vatikánského koncilu v důrazu na trojí vstřícný dialog:
dialog s ostatními křesťanskými církvemi, dialog s mimokřesťanskými náboženstvími a dialog se sekulárním humanismem, agnosticismem
a ateismem. V dialogu s Židy má již dobré zkušenosti, oceňované židovskou stranou. Nyní je
třeba zejména rozvinout vztah s muslimy a pokračovat v Benediktově vizi otevřít v církvi „nádvoří národů“, prostor pro duchovně hledající.
Hlavní dělící čára v dnešním světě totiž
už dlouho neběží mezi těmi, kdo se považují za věřící nebo nevěřící, nýbrž větší příkop existuje mezi „zabydlenými“ (dwellers)
a hledajícími (seekers). Když se mluví o úbytku věřících na Západě, bezmyšlenkovitě se
pojem věřící stále ztotožňuje se „zabydlenými“ ve vnějších strukturách církve. „Zabydlených“ však ubývá jak mezi věřícími, tak
mezi přesvědčenými ateisty. Přibývá „hledajících“. Vitalita církve budoucnosti závisí ve velké míře na její odvaze vyjít vstříc
hledajícím a srozumitelně, bez manipulace,
jim nabídnout své duchovní bohatství a tisícileté zkušenosti. To, že nejčastějším pojmem
ve dvou prvých projevech papeže během
prvých 24 hodin pontiﬁkátu byla „cesta“,
a důraz na to, že kdo nekráčí vpřed, ztrácí
životnost, je dobrým znamením.
Po svých předchůdcích dědí tento papež zanedbanou římskou administrativu, která, jak
přiznal sám papež Benedikt, má problémy se
špatnou prací s informacemi a kde existují pa-
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trně i nemalé problémy v oblasti nakládání s ﬁnancemi. Je dobře, že tento papež není spojen
se strukturami kurie – ale velmi záleží na tom,
zda si vybere dostatečně razantního Státního sekretáře, který se do agendy kurie pustí s velkou
energií k reformám.
Katolická církev je dnes vnitřně rozdělena
na ty, kteří se snaží za každou cenu uchovat
vnější struktury církve v jejich nynější podobě,
a na ty, kteří se vysilují úsilím o jejich co možná
nejradikálnější změny. Osobně jsem snil o papeži, který oběma stranám ukáže jejich společný omyl, spočívající v tom, že se příliš zaměřují
na ono vnější, zatímco opravdová obnova vyžaduje především prohloubení duchovního života
věřících a intenzivní teologickou práci na novém jazyku, jímž by církev mohla srozumitelně,
a přitom nezkresleně tlumočit své poselství. Zda
tento papež ukáže církvi tento směr dalšího vývoje, se ukáže v následujících letech.
teolog a sociolog Tomáš Halík
Ve středu večer 13. března byl zvolen
hlavou římskokatolické církve argentinský kardinál a provinciál Tovaryšstva Ježíšova, šestasedmdesátiletý argentinský
kardinál Jorge Bergoglio. Nový papež přijal jméno František a stal se prvním toho
jména jako dvoustý šedesátý šestý papež
v historii a v dějinách první Jihoameričan
a první jezuita. Od svého zvolení do slavnostní inaugurační mše v úterý 19. března
na vatikánském náměstí Svatého Petra
za účasti čtvrtmilionu poutníků, včetně
105 oﬁciálních státních delegací, stačil
nový papež svým jednáním připomenout
význam svatého Františka z Assisi pro
současnou církev. Navzdory církevním
hodnostem si zachoval skromný životní
styl, zájem o normální lidi, pokoru i smysl
pro humor. Když ve středu bílý dým z komínku Sixtinské kaple tradičně oznámil
Římu a světu ukončení konkláve, nový
papež oslovil shromáždění na náměstí
občanským pozdravem „Dobrý večer“,
u následující večeře s kardinály překvapil sebeironickou poznámkou na adresu
svého zvolení: „Snad vám Bůh odpustí“.
Při inauguraci neměl tradiční papežské
červené střevíce, nýbrž běžné černé boty,
které mu údajně darovala vdova po jednom argentinském odboráři. Obrátili jsme
se na mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka,
Th.D., s dotazem, jakou změnu očekává
v církvi pod novým vedením. Otec Tomáš
nám poskytl svůj text uveřejněný v Hospodářských novinách 15. března, ze kterého jsme čerpali.
(redakce)
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Koleda s pomlázkou
Velikonoční koleda v Horní Blatné je
pro partu přátel tradiční oslavou přechodu
zimy do jara. Paní a dívky jsou zmlazeny
vrbovými proutky, koledy zpívané s doprovodem dud dodávají neopakovatelnou
atmosféru a jistě zmírňují následky šlehání. Hospodyně jsou pak ke koledníkům
štědré a překvapují jarními pochoutkami
i něčím pro zahřátí. V letošním roce nás
počasí zaskočilo a nebylo rozdílů mezi
vánoční, tříkrálovou a velikonoční koledou. V košících odnášíme vajíčka a vše
se musí stihnout podle pravidel do dvanácté. Nakonec se všichni sejdeme v jedné z chalup, zazpíváme si a připomeneme
veselé dopoledne.
Jarda Herman
z chalupy v Horní Blatné
foto Zuzana Strádalová

O tom, že je možné koledovat v Horní Blatné nejen s dudami a řehtačkou, nás přesvědčili koledníci s pomlázkou
vyzdobeným povozem (foto PM)

Velikonoční nadílka i bez koledy v Abertamech (foto PM)

Velikonoce jsou svátky jara,
zima nám však sněhu dala.
Přesto vejce malujeme,
k pomlázce je darujeme.
Staré zvyky dodržíme,
tak si jaro navodíme.

Velikonočnímu pondělí v Nových Hamrech
předcházel country večer v sále hotelu Seifert,
kde tanečníci do rána ladili formu na obcházení
obyvatelek obce s tradiční pomlázkovou výbavou.
Miluška Krejčová
Infocentrum Nové Hamry

Brzké jaro
přejí za Pstružáky
AHA a IŠA

Velikonoční pondělí ve Pstruží

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Pozvánka na výstavu fotografií, otevřenou do 30. 4. 2013

Hlubiny a vrcholy Krušných hor

Dne 27. 3. 2013 byla ve vstupním vestibulu Krajského úřadu
Karlovarského kraje slavnostně
otevřena výstava fotograﬁckých
prací Jana Albrechta s příznačným názvem: „Hlubiny a vrcholy
Krušných hor“. Na zhruba 40 fotograﬁích z období posledních
několika let zde autor netradičním

pohledem představuje mnohovrstevnatou krásu Krušných hor
a úctyhodné snažení našich předchůdců. Již první ohlasy nadšených diváků dokazují, že krajina
Krušnohorského hřebene, která
byla v 16. století jedním ze světových hospodářských center a dnes
je vyhledávaným turistickým cí-

Neklid spring
cleaning session 2013
Pořadatel: Local parks o.s.

Od roku 2001 po celé Evropě pod hlavičkou Mouintain Riders, francouzské neziskové organizace, dobrovolníci sbírají odpad z horských rezortů. Již potřetí
se k této akci připojí i Skiareál Boží Dar – Neklid.
Loňského ročníku se zúčastnilo asi 30 dobrovolníků
z řad aktivních lyžařů a snowboardistů, příznivců
skiareálu a přírody. Nasbíralo se 12 pytlů s vytříděným plastovým odpadem a asi 14 pytlů smíšeného
odpadu. Mezi největší trofeje patřily krom lyží a rukavic i kus koberce nebo torzo trumpety. Celkem se
vysbíralo okolo 300 kg odpadu.
Letošní ročník se koná 4. května,
sraz v 10:00 u Rumburaka.
Na sběrače čeká malé občerstvení, gumové rukavice
a pytle budou samozřejmě k dispozici!
Za Local parks o.s.
Dáša Chladová
http://www.horyaktivne.cz
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lem, skrývá nepřeberné přírodní
bohatství a mnoho technických
památek. Výstava byla připravena
za spolupráce Karlovarského kraje
a Spolku přátel dolu svatý Mauritius z Abertam-Hřebečné a bude
otevřena do 30. 4. 2013.
V návaznosti na vernisáž výstavy proběhla krátká prezentace

pana Michala Urbana věnovaná
aktuálnímu vývoji v postupu kandidatury české a saské části Krušných hor na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Marek Nesrsta
Spolek přátel dolu
sv. Mauritius

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Duben 2013

16. 4. úterý 19:30 hod.,
vstupné 100 Kč
Akademik Běhounek
AŤ ŽIJE HARMONIKA
Hrají Bohuslav Ježek
a jeho vnuk Bohoušek
Ježek (14 let) ze Slaného.

23. 4. úterý v 19.30
hod., vstupné 70 Kč
Hotel Curie
STANA ZPÍVÁ EDITH
PIAF
Večer plný francouzských
šansonů.

18. 4. čtvrtek v 20:00
hod., vstupné 130 Kč
Radium Palace
PERLY BAROKA
Na programu barokní
a klasicistní hudba
a árie od J. S. Bacha
– oratorium a G. F.
Händela – Mesiáš.

24. 4. středa 19:00 –
22:30 hod., vstupné
70 Kč
Akademik Běhounek
TANEČNÍ VEČER S
MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
módní ﬁrmy
„MEMORY“
z Karlových Varů.
K poslechu i tance hraje
Jan Zumr.

25. 4. čtvrtek v 20:00
hod., vstupné 130 Kč
Radium Palace
SEN V OPERETĚ
Operetní koncert v podání
pražských sólistů.
Představí se sopranistka
Noema Erba, tenor –
Jiří Koreček a klavírní
doprovod Daniel Štulpa.
29. 4. pondělí 19:30
hod., 100 Kč
Kulturní dům
BŘEZOVSKÁ
DESÍTKA
Koncert dechové
kapely známé z vysílání
nejen České televize
pod vedením manželů
Homolkových.

Kompletní program nalezenete na www.laznejachymov.cz/spainfo a aktuální
informace na www.facebook.com/spainfo.jachymov.
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Krušnohorský LUFT / Herzgebirge
sdružení DoKrajin

a

Antikomplex

uvádí film

PETRA MIKŠÍČKA

KÖNIGSMÜHLE
ERZGEBIRGENSIS
V
v sobotu 23. 3. 2013 od 19:30 v
Komunitním centru Pernink - Malý sál
Diskuse o filmu – vstup volný – občerstvení dostupné
Petr Mikšíček sestavil plakát, jehož hlavním motivem je instalace Jana Friče „Vzpomínka“

KÖNIGSMÜHLE ERZGEBIRGENSIS
Petr Mikšíček uvedl svůj ﬁlmový dokument KÖNIGSMÜHLE ERZGEBIRGENSIS,
který je svědectvím o konání land & art setkání v ruinách bývalé osady Königsmühle pod
Klínovcem, nyní v katastru obce Loučná. Na přelomu srpna a září 2012 se zde na týden
sešli umělci čeští i němečtí, ale také historici, památkáři a profesionální ochránci přírody,
oslovení geniem loci místa, oživeného příběhem Rosemarie Ernst, která se zde v roce
1944 narodila. K prvnímu náhodnému setkání Rosemarie Ernst s Petrem Mikšíčkem došlo rok předtím na turistickém výletu, když vystoupila z hloučku turistů, ukázala na ruinu

Po promítnutí filmu čelili Rosemarie Ernst a Petr Mikšíček řadě otázek, které dokument a příběh osady Königsmühle otevírá

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

domu a ohromeným účastníkům řekla německy, že se
v něm narodila. Zájem Petra Mikšíčka o příběh místa, násilně opuštěného obyvateli v roce 1945 po konci války, postupně přesvědčil poslední žijící rodačku
z Königsmühle k sepsání vzpomínek pro účastníky
land & art setkání. Nadšení všech land & art tvůrců
i návštěvníků ji inspirovalo natolik, že se nakonec rozhodla k vydání knihy.
ročník 2 / číslo 4 DUBEN 2013 / Strana 6

Komunitní centrum Pernink, 23. 3. 2013

Dvě premiéry v Sudetech
Díky podpoře starostky Perninku redakce měsíčníku Krušnohorský LUFT / Herzgebirge uspořádala v malém sále komunitního centra již třetí akci
pro veřejnost. Vstup volný a občerstvení dostupné míníme jako bonus. Ovšem od vyvěšení atraktivních pozvánek na kulturní program si slibujeme
také informování té části veřejnosti, která o našem měsíčníku dosud nic neví, abychom tak přispěli ke zvýšení prodeje Luftu (viz redakční úvodník).
Tentokrát zájem veřejnosti odpovídal maximální kapacitě malého sálu, kde jsme postupným přidáváním židlí vytvořili asi 60 míst. K tomu nám zřejmě
také pomohlo vedení významných nejdeckých továren WITTE a METALIS, které naši pozvánku zprostředkovalo svým zaměstnancům. Přijeli i zájemci z německé strany Krušných hor. Hlavními hrdiny strhujícího sobotního večera však byli autoři – Petr Mikšíček a Rosemarie Ernst a jejich díla.

CESTA DO MÉHO DĚTSTVÍ

notky složené z politických vězňů
a padl na frontě. Teta se zázrakem
zachránila a po válce dokonce potkala v Oberwiesenthalu žijící členy
bývalé SA-hlídky, kteří ji s mužem
na hranicích v roce 1938 naposled
zatýkali. Do své smrti v roce 2003
nedosáhla rehabilitace manžela, odsouzeného v roce 1934 za velezradu
s vyhoštěním z Říše. Ocenění jeho
boje proti nacismu městem Chemnitz přišlo na řadu až v roce 2010.
Autorka vypráví o dobrých
i špatných lidech na obou stranách
hranice a vítá změny režimů v obou
státech na konci osmdesátých let,
protože umožnily obnovení normálních sousedských vztahů na hranici
a postupné uvědomování na české
straně, že dějiny sudetských Němců patří také do české historie.
Autorka odmítá možnost zapomenutí vzájemných křivd, ale vyzývá
k odpuštění a smíření. Závěrečné
poděkování v knize patří především
Petru Mikšíčkovi, který přispěl
k připomenutí všech 53 obyvatel
osady Königsmühle a k pochopení
významu domova.

Rosemarie Ernst

Rosemarie Ernst přivezla do
Perninku vzpomínkovou knihu
s mnoha fotograﬁemi a obrázky,
která ještě voněla tiskárnou, doplnila informace k ﬁlmovému dokumentu a v diskusi po ﬁlmu čelila
dotazům, zda umožní překlad své
knihy do češtiny. Odpovědi se vyhnula s tím, že nejprve chce znát
reakci svých sousedů v německém
Oberwiesenthalu (kam se s ní matka z odsunu vrátila v roce 1950, aby
viděly přes zavřené hranice domů),
a zejména čeká na odezvu od dalších podobně vyhnaných českých
Němců a jejich potomků. Knižní
vzpomínky totiž nekopírují obvyklá schémata příběhů obyvatel bývalých českých Sudet, kteří museli
opustit své domy a domov na základě Benešových dekretů a dodnes
se jejich rodiny druží v krajanských
spolcích. Nejdelší část vyprávění
Rosemarie Ernst tvoří kapitola Život s hranicí, autorka popisuje rodinné vztahy v průběhu padesátých
a šedesátých let, kdy se s prarodiči
na české straně mohli přes zadrátované hranice vidět, ale mluvit
bylo zakázáno. Mnoho členů rodiny zemřelo během války, největší
ranou pro přeživší však byla ztráta
jejich domova po válce. Dědeček
mohl zůstat na české straně, ale
sedlářskou dílnu měl v Oberwie-

Eine Reise in meine Kindheit (Cesta do mého dětství) je název knihy Rosemarie Ernst, kterou vydala vlastním nákladem a zájemci si ji mohou objednat elektronicky na adrese rosemarieernst@gmx.de

senthalu v Německu, kam z předválečného Československa denně
docházel do práce. Po válce si však
bratrské komunistické státy mezi
sebou vybudovaly neprostupnou
ostře střeženou hranici. Kdo se
z neodsunutých českých Němců
dožil uvolnění, které u nás nastalo
v šedesátých letech, vystěhoval se
většinou za příbuznými do západní
kapitalistické části tehdy rozděleného Německa. Babička autorky se
však nastěhovala k dceři přes údolí
do Oberwiesenthalu do NDR, aby

WWW.HERZGEBIRGE.CZ + FACEBOOK HERZGEBIRGE

viděla domů. Součástí vyprávění
je i příběh autorčiny tety a jejího
manžela. Němečtí sportovci, mladí
sociálně demokraticky orientovaní
dělníci, si v roce 1933 vybudovali
na české straně Krušných hor pod
Klínovcem chatu, kde našli úkryt
před Hitlerem i jejich kamarádi,
kteří zde tiskli letáky proti Hitlerovi. Toho se účastnila teta autorky se
svým manželem, po vyzrazení byli
oba několikrát zatčeni, vězněni,
strýc byl nakonec rovnou z vězení
povolán do speciální vojenské jed-

Stolperstein v německém Chemnitz, ulice Further Str. – vzpomínková deska na antinacistu, vsazená
do chodníku před domem, kde strýc
s tetou autorky knihy krátce bydleli,
více o těchto oceněních, nyní používaných též v ČR, např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine
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Vzkaz autorky knihy
Zdravím přes hranice čtenáře „Luftu“. Jsem ráda, že měsíčník podává zprávu o mé knize. Kniha vypráví o krásách sasko-českých Krušných
hor, ale také o tragických osudech jejich obyvatel v minulém století. Sama
jsem se narodila na české straně hor, v tehdejších Sudetech, na základě
Benešových dekretů jsem však v roce 1945 musela se svou rodinou domov opustit. Moji prarodiče a dvě sestry mojí matky směli se svou doma
zůstat, v Loučné, Kovářské a Abertamech. Později jsem tyto své příbuzné
pravidelně navštěvovala, a tak jsem měla příležitost sledovat další vývoj
událostí ve vaší zemi. Na základě popisu historie mojí rodiny vím, že v minulosti se stalo mnoho zlého, jak z německé, tak z české strany. Přesto
si myslím, že 68 let po válce je konečně čas zpracovat naši společnou
minulost, což jistě pro obě strany není lehké. Od té doby již dospěly dvě
nové generace, které minulost znají jen z doslechu. S těmito mladými lidmi
by se o tom mělo konečně mluvit. Přitom je myslím nejdůležitější poznat
problémy těch druhých a porozumět jim. Interpretace minulosti je možná
jen na základě vzájemné vstřícnosti. Jednostranné výpovědi nic nepřináší!
Dnes žijí Češi a Němci zcela přátelsky vedle sebe opět s otevřenou hranicí a stali se znovu dobrými sousedy a přáteli. Není to pěkné? U nás
v Oberwiesenthalu o dobré spolupráci a spolužití svědčí mnoho věcí.
V posledních letech si zde postavily své domy dvě české rodiny a některé
rodiny si tady našly byt. Do naší školky jsou mnohé české děti svými rodiči ráno přivezeny a večer zase vyzvedávány, takže vyrůstají dvojjazyčně.
V plánu je také přeshraniční společná česko-německá škola v Oberwiesenthalu. Takto to mezi sousedy má být! Doufám, a dětem a vnukům přeji,
aby to tak přátelské zůstalo navždy. Jsou k tomu dobré předpoklady, nikdy
v minulosti nebylo tak dlouhé období míru. Tuto šanci bychom měli bezpodmínečně využít a pro naše potomky se postarat o šťastnou budoucnost.
To bylo také důvodem zpracování minulosti mojí rodiny, abych tak přispěla k pokojnému spolužití našich národů.
vše dobré přeje
Rosemarie Ernst, Oberwiesenthal

Přivítání autorky knihy Rosemarie Ernst ředitelem o.p.s. Krušnohorský Luft Jiřím

Ani při premiéře vlastního díla filmař Petr Mikšíček nepřestal pracovat, doufá, že land & art setkání 2012 bylo začátkem tradice každoročního setkávání
v ruinách bývalé osady Königsmühle pod Klínovcem, na přípravě ročníku 2013 již pracuje nově založené občanské sdružení DoKrajin o. s. a vyzývá všechny zájemce k aktivní účasti

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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nejen pro čtenáře Luftu

Kupilíkem, z němčiny zdárně překládal Karel Picura (na snímku uprostřed)

Mein Gruß geht über die Ländergrenzen hinweg an die Leser der Zeitung “Luft”. Ich freue mich, dass über mein Buch in Ihrer Zeitung berichtet
wird. Dieses Buch erzählt von der Schönheit des sächsisch-böhmischen Erzgebirges, aber auch von den tragischen Erlebnissen seiner Bewohner im letzten Jahrhundert. Ich persönlich bin noch auf tschechischer Seite geboren, im
ehemaligen Sudetenland, musste aber durch die Benesch-Dekrete mit meiner
Familie 1945 die Heimat verlassen. Meine Großeltern und zwei Schwestern
meiner Mutter konnten wohnen bleiben, in Loučná, Kovářská und Abertamy.
Durch spätere regelmäßige Besuche bei meinen Verwandten hatte ich Gelegenheit, das Geschehen in Ihrem Land weiterzuverfolgen. Durch die Aufarbeitung der Geschichte meiner Familie weiß ich, dass in der Vergangenheit
viel Schlimmes geschehen ist, sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer
Seite. Doch ich denke, dass es 68 Jahre nach dem Krieg endlich an der Zeit ist,
unsere gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten, was sicher beiden Seiten nicht
so leicht fällt. Mittlerweile sind schon zwei Generationen herangewachsen,
die von dem Geschehenen nur vom Hören und Sagen Kenntnis haben. Mit diesen jungen Menschen muss man endlich darüber sprechen. Ich denke, dabei
ist es das Wichtigste, die Probleme des Anderen zu kennen und zu verstehen.
Nur wenn alle aufeinander zugehen, kann man die Geschichte aufarbeiten.
Lippenbekenntnisse bringen gar nichts!
Heute leben wieder Tschechen und Deutsche mit einer offenen Grenze
ganz friedlich nebeneinander und sind inzwischen wieder gute Nachbarn und
Freunde geworden. Ist das nicht schön? Bei uns in Oberwiesenthal gibt es
schon viele Anzeichen einer guten Zusammenarbeit und Zusammenlebens.
Es haben hier in den letzten Jahren zwei tschechische Familien ihre Häuser
gebaut und auch einige Familien Wohnungen bezogen. In unseren Kindergarten werden täglich viele tschechische Kinder früh von ihren Eltern gebracht
und abends wieder abgeholt, sie wachsen also zweisprachig auf. Geplant ist
auch eine grenzüberschreitende, gemeinsame deutsch-tschechische Schule in
Oberwiesenthal. So sollte es sein unter Nachbarn! Ich persönlich hoffe und
wünsche für meine Kinder und Enkelkinder, dass es immer so friedlich bleibt.
Die Chancen stehen gut, denn es gab noch nie in der Geschichte eine solange
Friedensperiode – und die sollten wir unbedingt nutzen, um für unsere Nachkommen eine glückliche Zukunft aufzubauen. Das war der Grund, meine Familiengeschichte aufzuarbeiten, um so meinen Beitrag zu leisten für ein friedliches Zusammenleben unserer Völker.
Alles Gute Rosemarie Ernst

Filmový dokument a kniha nejsou jen popisem minulosti,
chtějí být výzvou k budoucí aktivitě nejen v Königsmühle
Jako účastníku diskusí v rámci
programu land & art setkání pro
veřejnost hodnotím ﬁlmový dokument jako zdařilý, byť s obtížným
názvem KÖNIGSMÜHLE ERZGEBIRGENSIS. Petr Mikšíček
dobře dokládá význam ochrany
paměti lidí pro stále aktuální hledání vlastní identity ve smyslu
osobním, regionálním či státním.
Příroda a krajina jsou chráněny zákonem a státními institucemi. Památky zase zákonem a Národním
památkovým ústavem. O ochranu
paměti se starají historici ve svých
ústavech, ovšem naštěstí bez exekutivní moci prosazovat vlastní
„objektivní“ nálezy do identity lidí. O to se pokoušejí politici
s vydatnou podporou k tomu účelu

použitelných historiků. Výsledkem
jsou paskvily typu obrozeneckých
Rukopisů či novodobého zákona
„Lex Beneš“. Ochranu paměti navrhuji nepřenechávat odborníkům
politickým ani historickým. Nemusíme si připomínat státní vraždy při politických procesech, stačí
vlastní zkušenosti z našeho okolí.
Například přejmenovávání ulic či
výměna soch na veřejných prostranstvích. O interpretaci kulturní
a historické paměti je nutno vždy
znovu usilovat.
S ochranou paměti souvisí význam případného českého překladu knihy Rosemarie Ernst. Příběhy
knihy ukazují obecné podobnosti
mezi totalitami nacistickou a ko-

WWW.HERZGEBIRGE.CZ + FACEBOOK HERZGEBIRGE

munistickou (alespoň jak jsem se
s českou verzí totality stačil seznamovat od šedesátých let). Obě totality, byť poražené, dodnes ovlivňují vztahy mezi lidmi. Postavení
německých antifašistů v německé
společnosti je trochu podobné postavení českých politických vězňů
z padesátých let, případně disidentů v české společnosti let sedmdesátých a osmdesátých. Části pamětníků bývalých režimů v Německu
i v ČR jsou myslím dodnes odpůrci
totality nepříjemní, protože se vůči
nim cítí provinile, připomínají jim
vlastní tehdejší selhání. Z toho také
pramení popularita politiků, nabízejících tlustou čáru za minulostí.
Tím děsivější jsou kostlivci, vypadávající ze skříní nereﬂektované

minulosti. V demokratické západní
části Německa byla „zapouzdřená“ společnost konce šedesátých
let překvapena atakem bojovníků
„Frakce Rudé armády“. U nás jsme
z postkomunistické euforie vystřízlivěli ve druhé polovině devadesátých let jen „blbou náladou“, která
se ale vleče. Přiznejme se proto
poctivě k podílu na vlastní minulosti. Jen dobrá diagnóza může být
základem úspěšné terapie – účasti
na rozvoji sebevědomé společnosti občanů, hrdých na svou identitu
rodinnou, regionální, národní i evropskou, s vědomím globální odpovědnosti za stav světa.
text a foto Petr Maglia,
Horní Blatná
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Abertamy – město rukavičkářství (dokončení)
Po roce 1945, když utichl hluk zbraní, zůstala v Abertamech v provozu pouze jedna
rukavičkářská ﬁrma, a to Barnabas Zenker.
Všechny ostatní, stejně jako koželužna, barvírna atd., byly postupně uzavřeny. Pracovní
uplatnění našlo v přeživší ﬁrmě 550 odborných pracovníků, kteří nebyli určeni k odsunu. V další etapě, v roce 1946, byly vytvořeny dva národní podniky – v Abertamech
a Praze. V roce 1948 pak byl znárodňovací
proces dokončen vznikem jediného národního podniku Rukavičkářské závody se sídlem
v Dobříši. Jméno Barnabas Zenker upadlo
v zapomnění.
Ihned po založení Rukavičkářských závodů
se začalo s výstavbou nových výrobních objektů. Do podniku bylo začleněno 82 ﬁrem, z toho:
39 jircháren,
35 ﬁrem s rukavičkářskou výrobou,
1 ﬁrma s textilní výrobou a pleteným zbožím,
7 faktorství s rukavičkářskou výrobou.
Součástí tohoto procesu bylo také sloučení
učňovských škol z Prahy a Abertam do jedné
v Osově a později v Dobříši, kde byly zajišťovány učební obory s maturitou.
V průběhu dalších let přicházely vzestupy
i pády a ani rukavičkářské odvětví jich nezůstalo ušetřeno. Zpočátku přicházely nové pracovní síly z vnitrozemí a zakázky znovu rostly.
V roce 1948 bylo opět vyrobeno 481 665 párů
kožených rukavic. V roce 1950 však podnik
vlivem mezinárodní situace postihla stagnace,
která trvala až do roku 1954 (v tomto roce poklesla výroba jen na 274 687 párů). Poté už byl
zaznamenáván soustavný rozvoj a růst. Vývoz
rukavic se stal významným devizovým artiklem. S rozvojem hornictví (těžby uranu) odešlo mnoho rukavičkářů kvůli větším výdělkům
pracovat do dolů. Přesto jich mnoho zůstalo
věrných svému řemeslu, postupně se nacházely
nové výrobní a odbytové možnosti a v průběhu
následujících let byly otevírány další ﬁliálky:
Ostrov (1965), Chodov (1966), Kryry (1970),
Nejdek ZvOU (vzdělávací zařízení, 1981)
a Karlovy Vary (1984).
V letech 1968 až 1970 odešlo na 200 pracovních sil do Německa. Právě ale díky ﬁliálkám
se výroba kožených rukavic udržela. Už v roce
1978 bylo díky pilným rukám zaměstnanců vyrobeno 1 037 000 párů kožených rukavic.
Pro zajištění rozvoje výroby byla při nedostatku pracovních sil v Československu navázána kooperace (práce ve mzdě) i se zahraničním
– pracovní rukavice se šily v Maďarsku a vycházkové ve Vietnamu. V rámci mezinárodní
pomoci a spolupráce byla zavedena výroba
i v Mongolsku a u nás bylo vyškoleno několik
desítek mongolských šiček. Naši pracovníci poskytovali technickou pomoc také v koželužské
výrobě při zpracování usní v Etiopii a Íránu.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Rukavičkářské závody Abertamy na pohlednici ze 60. až 70. let

Národní podnik se sídlem v Dobříši, jehož
byl abertamský závod součástí, se stal v tehdejší době jedním z největších kombinátů
na výrobu rukavic ve světě. Každoročně bylo
v modelárně připravováno do roční kolekce
kolem 900 vzorů rukavic, z nichž bylo více než
40 procent inovovaných. Největšího ocenění
se československým rukavicím v poválečných
letech dostalo na Světové výstavě (EXPO)
v Bruselu v roce 1958 a dále pak na řadě veletrhů a výstav (Velká Británie, cena Artemie,
veletrhy Lipsko, Záhřeb, Brno).
Po roce 1989 byl státní podnik privatizován.
Jednotlivé části výrobních objektů a také zásoby a ﬁnance na účtech byly postupně předány
novým právním subjektům. Závod Abertamy
koupila soukromá ﬁrma. Ochranné pracovní
rukavice se zde vyráběly až do roku 1998, kdy
byl provoz uzavřen. V rukavičkářských Abertamech tak zůstaly pouze dvě malé rodinné ﬁrmy.
V této souvislosti je třeba vidět i změněnou
situaci na světových trzích. Evropští, a tím
i naši výrobci v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu musí čelit obrovské konkurenci zboží, přicházejícího zejména z asijských
zemí. Také současná krizová situace celkový
stav zhoršuje. Vlády mnoha zemí se sice snaží
tomuto poklesu výroby prakticky ve všech odvětvích zabránit a snaží se oživit chod ekonomiky různými dotacemi a úlevami, avšak bez
větších úspěchů.
Na závěr si připomeňme citát Tomáše Bati,
zakladatele ﬁrmy Baťa, která před 2. světovou
válkou rovněž uvažovala o zahájení výroby
rukavic. Citát pronesl v období velké hospodářské krize v roce 1932, ale aktuální je i nyní:

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro
mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho
lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek
lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních obratů
a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska
k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující.“

Muzeum rukavičkářství
v Abertamech
Myšlenka na založení muzea rukavičkářství v Abertamech se zrodila již před několika lety při zdravotní procházce dvou místních
patriotů, nyní již důchodců Paula Schreibera

Válečná produkce firmy B. Zenker
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Čeká objekt rukavičkáren opět lepší osud? (foto MU)

a Gerharda Krakla. Rozhodli se, že by bylo
dobré tímto způsobem informovat budoucí generace o tom, jak se v Abertamech vlastně žilo
a co bylo hlavní obživou místních obyvatel.
Začátky nebyly jednoduché. Občanské sdružení Abertamy oslovilo mnoho místních, zda
by nechtěli přispět nějakým exponátem, což ne
vždy padlo na úrodnou půdu. Je to pochopitelné, ne každý se chce rozloučit s kusem svých
vzpomínek. Přesto se našlo mnoho dárců, velké poděkování patří místní rodinné ﬁrmě pana

Kučery (která ukončila činnost). Díky společné
práci bylo možné v červenci 2011 zorganizovat
rukavičkářský seminář, kterého se zúčastnilo
i několik potomků předválečných abertamských rukavičkářů, a otevřít výstavu věnovanou výrobě rukavic. Tím to ale neskončilo.
Našli se další sponzoři a dárci od nás i z ciziny,
takže současné prostory pro exponáty vystavené na radnici v Abertamech jsou již těsné. Snad
se ale do budoucna podaří ve spolupráci s městem Abertamy najít nové řešení.

I přesto, že návštěvní hodiny jsou omezené,
je rukavičkářská výstava v Abertamech hojně
navštěvovaná a po domluvě ji lze zhlédnout
i mimo otevírací dobu.
Vzpomínky Paula Schreibera,
dlouholetého zaměstnance
Rukavičkářských závodů v Abertamech,
doplnil z materiálů sborníku ze semináře
„Abertamy – město rukavičkářství“
(vydalo Občanské sdružení Abertamy, 2011)
Jiří Kupilík

Bude z rukavičkáren v Abertamech hotel?
Po uzavření abertamských rukavičkáren v roce 1998 začal objekt
továrny rychle chátrat, čemuž kromě klimatických vlivů notně napomohli i mnozí nenechavci. Dnešní pohled do interiéru továrny včetně
kdysi honosné rohové vily, kterou nechali v roce 1937 postavit tehdejší majitelé továrny B. Zenker Albert a Kamill Zenkerové a která
později sloužila jako ředitelství závodu, je více než tristní – co bylo
možné odnést nebo odmontovat, je pryč a zbytek je v žalostném stavu.
Redakce Luftu proto oslovila starostu Abertam Zdeňka Lakatoše s dotazem, jaký osud budovy rukavičkáren na Jáchymovské
ulici čeká. „Objekt v současné době vlastní ﬁrma Mellivora, s. r. o.,
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z Prahy, jejímž jednatelem je italský občan Flavio Serughetti.
Při osobním jednání mi sdělil, že objekt chce v souvislosti s výstavbou lanovek na Plešivci přestavět na apartmány. Za tímto
účelem podepsal smlouvu s holandskou ﬁrmou Van Boekel, která
již v Abertamech vlastní pozemky a v letošním roce zde bude stavět
první dům. Podle sdělení představitelů obou ﬁrem již byly zahájeny práce na studii využitelnosti všech objektů. V budoucnu by tedy
část budov měla sloužit jako hotel a část jako apartmánové bydlení,“
uvedl Zdeněk Lakatoš.
(MU)
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Židovské rodiny v Nejdku (1. část)
S židovskými rodinami, které žily v Nejdku
až do roku 1938, jsem měl jen málo kontaktů. Výjimkou byl Heinz Henisch, který byl
ve stejném věku jako my kluci.
Heinz byl dokonce brankářem druhého
mužstva školáků organizovaných v ATUS-Sportverein (Arbeiter-Turn und Sportverein,
Dělnickém tělovýchovném spolku). Nebyl
žádným vynikajícím brankářem. Do branky
ho stavěli jen proto, že vlastnil míč, se kterým směli ostatní hoši hrát kopanou. Heinz
byl také lépe živen, a tak svou urostlou postavou lépe vyplnil branku. Také si vzhledem ke svému lepšímu původu mohl dovolit
opatřit předepsaný brankářský dres. V dubnu
1933 se konalo fotbalové utkání mezi prvním
a druhým žákovským mužstvem. Hoši z prvního mužstva byli ovšem o dva roky starší,
a proto silnější. I tak však byl výsledek utkání
v nepoměru k jejich stáří. První mužstvo zvítězilo poměrem 9:0! Heinz potom s humorem
jemu vlastním připustil, že to byl on v brance,
kdo zavinil tak vysokou porážku. (Poznámka
překladatele: Heinz Henisch to v knize První tanec v Karlových Varech, str. 36, líčí poněkud jinak. Kniha je k dostání v infocentru
v Nejdku.)

Ernst Brückner v uniformě jako anglický voják
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ní obchod s jedním židovským prodavačem.
V prvním patře jejich velkého domu měli prostorný balkon směrem do náměstí. Při oslavách
Prvního máje odtud přednášel k davu dole svůj
plamenný projev funkcionář sociálně demokratické strany. Potom dlouhý průvod vykročil
k pochodu městem. (Poznámka překladatele:
viz Heinz Henisch v knize První tanec v Karlových Varech, str. 40.)
O dva domy dále směrem k vnitřnímu městu
měl Ottl Schulz svou palírnu alkoholu. Také
on byl Žid.
Dobře jsem znal židovské rodiny bratrů
Brücknerových. Měl jsem rád sourozence Ernsta a Teresii, kteří byli stejně staří jako já. Ernst
hrál též na harmoniku jako já. Kromě toho patřil k našim přátelům a často s námi pobýval.
Rodiči obou sourozenců byli Max Brückner
a Anna Bauerová. Max měl ve střední části náměstí hned vedle drogerie Tachezy velký dům

Teresie Brücknerová v době, kdy jsme si byli
blízcí. Fotografie z 4. listopadu 1942 je od fotografa Falkenburga

Otce Heinze Henische jsem znal dobře. Byl
právníkem, často zastupoval náš velký textilní
závod NWK v soudních záležitostech. (Poznámka překladatele: Továrna měla až 4 800
zaměstnanců, nyní ﬁrmy Vlnap a NČV.) Doktor Henisch byl velmi angažovaným členem
německé sociálně demokratické strany. Při
oslavách Prvního máje, svátku pracujících,
kráčel demonstrativně v první řadě s rudým
karaﬁátem v klopě kabátu. Aktivně se podílel na politickém dění. Rozhodujícím způsobem přispěl ke stavbě Lidového domu, sídla
strany v Nejdku (dnes poštovní úřad). Rodina
Henischů vlastnila hezký činžovní dům v tehdejší Školní ulici (Schulstraße, dnes ul. Bratří
Čapků). Heinzovu maminku jsem znal jenom
podle vidění, jeho bratra Kurta vůbec ne. V té
době byl asi na studiích v Praze.
V Nejdku byly i jiné židovské rodiny. Například rodina Löwy provozovala koželužnu.
Vyčiněné kůže, rozvěšené k sušení, neměly
vůni parfému!
S rodinou Kronbergerů, která měla velkoobchod s potravinami, jsem neměl žádné
kontakty. Také rodinu Zentnerů jsem znal jen
z doslechu. Na náměstí u kostela měli oděv-

Teresie a Ernst v dětství

s mnoha byty a v přízemí prodejnu potravin,
takzvaný „laciný krám“, protože zboží tam
bylo opravdu levné. Prodejnu vedli manželé
Kempfovi ze Sokolova. V zadní, přistavěné
části domu si Max zřídil dílnu bílého zboží. Do velkého dvora, kde se na pravé straně
nacházela dílna, se vstupovalo velkými vraty.
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Pracovní místnosti dílny byly v prvém patře.
Vystupovalo se tam zvenku po schodech. Znal
jsem ten prostorný dvůr dobře, protože za ním
byla výšková budova krajkářské ﬁrmy Anton
Gottschald & Co., kde jsem byl jako chlapec
učněm. Denně jsem tím dvorem dvakrát až
třikrát procházel, protože jsem musel chodit
na poštu a vyřizovat i jiné záležitosti.
V hlavní budově měl svoji ordinaci doktor
Kürschner, který byl původem Žid. Když se
velkými vraty vstoupilo do dvora, bylo vidět
po levé straně dlouhou nízkou budovu, v níž
byly asi tři místnosti. V jedné měl malíř Dietl
uloženo svoje náčiní, v další měl zámečnický
mistr Bauer svoji dílnu. Pan Bauer byl bratrem
paní Brücknerové. Asi na její přímluvu si tam
směl zřídit svoji dílnu. Pokud si dobře pamatuji, vpravo pod dílnou bílého zboží měl svůj
ateliér fotograf Fritsche. V zadní části budovy
byl skladový prostor „levného krámu“, kde se
ukládalo různé zboží.

Na takzvaném Brücknerově rohu, kde
do náměstí ústí Karlovarská ulice, stála vysoká třípatrová budova Brücknerů. Byly v ní
obytné místnosti a obchod. V jejím suterénu
byl velký módní salon, který vedl Maxův
bratr. V další části budovy v Karlovarské ulici
bylo holičství pana Franka. Na Školním náměstí bylo lahůdkářství Schmiedl.
Bratři Brücknerové byli zdatní obchodníci, jejich módní salon byl znám široko
daleko. Moje matka kupovala u Brücknera
všechno. Dokonce si tykali a on jí často říkal: „Anno, kup si, co se ti líbí, zaplatit můžeš, až budeš mít peníze.“ My kluci, můj bratr a já, jsme maminku do obchodu Brücknerů často doprovázeli. Nejvíc se nám tam
líbily točité schody, které vedly nahoru
do kanceláře.
V Nejdku se vyprávěly i takovéto příhody: Paní Kermerová, žena hodináře
a zlatníka, také nakupovala u Brücknera. Byla

Franz Achtner (15. 4. 1920 – 25. 1. 2011) se narodil a vyrůstal
v krušnohorském Nejdku. Dne 3. 12. 1945 opustil s rodinou město
ještě před nuceným odsunem. Trvale se usadil v německém Illertissenu.
Od června 1976 psal příležitostně o svém dětství a mládí do krajanského časopisu Neudeker Heimatbrief (NHB). Jeho vyprávění byla čtenáři přijata velmi příznivě, a proto je roku 1997 vydal
vlastním nákladem knižně pod názvem „Wie´s daheim einst war“
(Jaké to bylo kdysi doma). Vyprávění Franze Achtnera v NHB mně
otevřela pohled na do té doby neznámý meziválečný Nejdek. Kontaktoval jsem ho a požádal o svolení přeložit jeho vyprávění pro
své známé a přátele. V průběhu této práce jsme se spřátelili a roku
2002 pak osobně setkali v Augsburgu. Český překlad pod názvem
„Jaké to bylo kdysi doma“ připravuje občanské sdružení JoN – Jde
o Nejdek k vydání v letošním roce.
Vyprávění „Židovské rodiny v Nejdku“ napsal Franz Achtner
v době naší spolupráce. Dosud nebylo nikde publikováno.
Čtenáře časopisu Luft odkazuji na webovou stránku www.znkr.cz
(fotogalerie/o.s. Jde o Nejdek), kde se o autorově vyprávění
a o přátelských vztazích občanského sdružení JoN s meziválečnými obyvateli Nejdku dozví více.
Franz Achtner (15. 4. 1920 – 25. 1. 2011) wurde in der Stadt
Neudek im Erzgebirge geboren. Am 3. 12. 1945 hat er mit seiner
Familie die Stadt verlassen und kam damit der Zwangsausweisung
zuvor. In Bayern fand er in der schwäbischen Stadt Illertissen eine
neue Heimat.
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známá svou kleptománií, a bylo proto nasnadě, že si občas něco vzala bez zaplacení.
Pan Brückner se nad tím nepohoršoval, protože pan Kermer vždycky odcizené zboží přinesl panu Brücknerovi nazpět. Pan Kermer se
s úsměvem omluvil a pan Brückner se tomu
hlasitě zasmál.
V domě Brücknerů bydlel vedle rodiny
Maxe Brücknera také učitel hudby Lorenz.
Měl tam svoji místnost, kde vyučoval žáky.
Také mě, když jsem se zmohl na harmoniku.
Ernst měl harmoniku jako já, a tak jsme se
často scházeli. Stýkal se rovněž s ostatními
chlapci, protože s námi chodil do stejné třídy. O několik let později navštěvoval hudební
školu v Bečově nad Teplou, protože se chtěl
stát hudebníkem.
(dokončení příště)
vyprávění Franze Achtnera přeložil
Ing. Miroslav Holeček

Ab Juni 1976 hat er seine Kindheits- und Jugenderinnerungen
nach und nach im Neudeker Heimatbrief niedergeschrieben. Seine
Erzählungen sind von den Lesern sehr interessiert aufgenommen
worden, so dass er sich entschloss, die gesammelten mit der Maschine geschriebenen Berichte in einem Buch mit dem Titel „Wie’s
daheim einst war“, auf eigene Kosten herauszugeben. Aus den Erzählungen von Franz Achtner in seinem Buch habe ich erst einen
Einblick in das für mich bis dahin unbekannte vorkriegszeitliche
Neudek erhalten. Dies hat mich veranlasst, mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn um die Zustimmung gebeten, seine Erzählungen für meine Freunde und Bekannten in die tschechische Sprache übersetzen zu dürfen. Die während dieser Zeit entstandenen
freundschaftlichen Beziehungen fanden ihren Höhepunkt in einem
persönlichen Treffen in Augsburg im Jahr 2002. Nun plant der bürgerliche Verein JoN – Es geht um Neudek – die tschechische Übersetzung unter dem Namen „Jaké to bylo kdysi doma v Nejdku“
noch in diesem Jahr herauszugeben.
In der Zeit unserer Zusammenarbeit hat Franz Achtner auch für
mich seine Erzählung „Jüdische Familien in Neudek“ geschrieben,
die bis heute noch nicht publiziert ist.
Alles über Franz Achtner’s Erzählungen kann man auf der
Webseite www.znkr.cz nachlesen. Mehr über die entstandenen,
freundschaftlichen Beziehungen der Bürgervereinigung JoN mit
ehemaligen Neudekern ﬁndet man auch unter www.znkr.cz – Fotogalerie – o.s. Jde o Nejdek.
Miroslav Holeček
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Přivábila nás svébytná
krušnohorská pohostinnost

Dvojrozhovor o vzniku filmu Julius Schmitke a stále stejný černý les

Režisér Štěpán Altrichter a scénárista Tomáš Končinský

Od roku 2010 připravuje tým
českých a německých ﬁlmařů
celovečerní ﬁlm Julius Schmitke a stále stejný černý les, který
se od dubna 2013 bude natáčet
v centrálním Krušnohoří. Filmaře od 17. 4. do 25. 5. můžete
potkat v Abertamech, na Božím
Daru, v Königsmühle, u cínového
dolu na Rolavě a na mnoha temných lesních cestách. Od začátku
na námětu, scénáři a natáčecím

plánu spolupracovali bratranci
režisér Štěpán Altrichter a scénárista Tomáš Končinský. A protože
Luft o přípravách ﬁlmu informoval již v březnovém čísle, připravili jsme pro vás rozhovor s oběma autory, aby vám více osvětlili,
jak jejich ﬁlm zachytí centrální
Krušnohoří na ﬁlmovém plátně.
Kluci, o čem je váš ﬁlm a jaké
jsou jeho hlavní postavy?
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Tomáš: Film je o opravování
a hlavní postavu má jen jednu –
postaršího německého inženýra
Julia Schmitkeho, který se o to
opravování snaží, ale pořád se mu
do toho míchají nějaké ty vedlejší
postavy, jak už to v životě bývá.
A jak byste charakterizovali
žánr a atmosféru ﬁlmu?
Štěpán: Žánr jsme deﬁnovali
jako mystickou komedii, ale jsme

si vědomi toho, že z určitého kinematograﬁcky přesnějšího hlediska
by se také mohlo jednat o komickou mysterii. Bude to tajuplné, ale
bude to zároveň i zábavné. Doufejme, že to bude takové krušnohorské Twin Peaks.
Tomáši, kde ses inspiroval pro
tento příběh? Vychází z nějaké
tvé osobní zkušenosti, nebo je
zcela vymyšlený?
Příběh německého inženýra,
který je předvolán na svou „osudovou misi“ do Čech, aby tu v Krušných horách opravil starou větrnou
elektrárnu, již kdysi sám pomáhal konstruovat, jsme vymysleli
se Štěpánem na verandě chaty jeho
rodičů v Županovicích. Nicméně
byl to jen nápad a od tohoto večera urazil ještě dlouhou a strastiplnou cestu, aby se z něj stal ﬁlm,
a možná by už ani sám sebe při
zpětném pohledu nepoznal. Myslím, že vychází hodně jak z osobních zkušeností nás obou, tak také
z našich postřehů a postojů k současnému životnímu stylu, ke způsobu uvažování lidí kolem nás,
i k současné kinematograﬁi – což
jsme všechno probírali v mnoha
vyčerpávajících diskusích. Samozřejmě nás výrazně inspirovala atmosféra česko-německého pohraničí a Krušných hor, vytvářejících
jakési „magické bezčasí“, které se
při citlivém uchopení dá výborně
využít k poutavému ﬁlmovému
vyprávění. Nicméně veškerý děj
a postavy ve ﬁlmu jsou rozhodně
zcela vymyšlené a nemají zobrazovat nic a nikoho konkrétního. O to
víc mě překvapilo, jak se všechno
to, co jsem si v podstatě vymyslel
doma na židli u počítače, s každou
další naší návštěvou Krušných hor
stávalo realitou. Najednou jsem
potkával přesně ty postavy, které
jsem si vymyslel, slyšel jsem přesně ty dialogy, které jsem napsal.
Dokonce i toho naštvaného inženýra, marně se snažícího opravit
rozbitou větrnou elektrárnu, jsme
nakonec také našli. Ty zkušenosti jsem pak zase zpětně využíval
v přepisování a zlepšování scénáře
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Tým filmařů v plném nasazení

a dnes už je tak dost těžké říct, jestli dřív vznikly Krušné hory a jejich
obyvatelé, nebo náš ﬁlm. (Výbuch
smíchu) Každopádně jako téma je
pro mě osobně stále nejdůležitější
opravářská cesta Julia Schmitkeho. Protože to není jenom cesta
z Německa do Čech nebo z města do lesa, ale především hluboko
do hlavy samotného pana inženýra, kde se pár věcí k opravování
najde taky. Nechtěli jsme se se Štěpánem pouštět do obecných historických nebo sociologických sond,
což jsou témata, kterých místa jako
Krušné hory nabízejí samozřejmě
spousty.
Jak dlouho vznikal scénář
a kolik verzí máte?
Tomáš: Scénář vznikal tři roky,
verzí máme přibližně deset – krát
dvě, protože vše se psalo dvojjazyčně. Což byl pro mě s jenom
povrchní znalostí němčiny problém, nicméně tady velmi pomohl
Štěpánův spolužák z HFF Berlin
Jan Fusek, kterého jsme k psaní
přizvali a který kromě jazykových
úprav přišel sám s řadou nápadů
a dohlížel taky na soudržnost a logiku příběhu, protože má dar rychle vystihnout podstatu, na rozdíl

od nás se Štěpánem, kteří občas
příběhem dost chaoticky vlajeme
jako větry v krušnohorských lesích.
Proč sis, Štěpáne, vybral pro
natáčení ﬁlmu nakonec prostředí centrálního Krušnohoří. Větrných elektráren, močálů a lesů
je mnoho i v jiných částech hor.
Čím tě přesvědčily Abertamy?
Ty jo, to ti ani nevím. Je pravda,
že jsme objeli asi celé Krušné hory
a líbilo se nám toho šíleně moc.
Později jsme ale zjišťovali, že ﬁlm
má většinou jen devadesát minut
a že tolik báječných lokací tam nenacpeme a že je možná blbost točit
místa, která jsou od sebe vzdálená
padesát kilometrů a více. A nějak
se nám to nejvíc líbilo tady, má to
nějaký kouzlo, ta příroda, ale i to
městečko a hlavně ti lidé, jak nás
vřele přijali. Tedy „vřele“ myslím
teď v abertamském slova smyslu. Vlastně jsme jim byli šumafuk a starali se o svoje, ale vždy,
když jsme něco potřebovali, nám
neuvěřitelně ochotně se vším pomohli. To je pro mě opravdivá pohostinnost: nikdo ti nic necpe, ale
každej pomůže. Tohle se mi šíleně
líbilo od začátku, připomínalo mi
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to nějakou lidskost, kterou jsem
zažil naposledy jako kluk a která se nějak vytratila tím, že jsou
teď všude prachy, hlavně v Praze,
kde to je vlastně úplně stejný jako
v Paříži, Berlíně. Tady je to ještě
nějak „echt“. Nevím, celkově to
neumím popsat, je to, jak říkáš ty,
že kdyby tady ta krajina měla mít
slogan, tak to bude „láska na druhý nebo třetí pohled“.
Štěpáne, v rámci obhlídek
a příprav ﬁlmu jsi mnohokrát
zavítal do Krušnohoří, uměl bys
popsat kouzlo centrálního Krušnohoří? Co tě vždy překvapilo
a co se vám „dělo“ při přípravách? Myslíš, že samotné hory si
přály být zachyceny tak, jak jste
zamýšleli?
Doufám a věřím, že je zachytíme tak, jak si to přejou, nechtěl
bych, aby mě pak jednou v noci
přišla navštívit Marzebilla a potrestala mě za to, co jsme tady
stvořili. Za ty tři roky jsme tu byli
tolikrát, na tolika místech a poznali tolik lidí a příběhů, že jsme si
vlastně pořád jen říkali: „Jak to,
že to už dávno někdo nenatočil?“
Myslím si, že si často neuvědomujeme, jaké kouzlo a jaká krása

spočívá právě v tom, že něco právě ještě není přestavěné a opravené tak, aby to vypadalo jako všude
jinde v Evropě. Že tudy procházelo tolik různejch přírodních
a historickejch vlivů a to, co může
navenek vypadat jako živoření
bez kořenů, je právě to krásný. Je
to tu absolutně jedinečné, a až se
tu rozroste turismus, což se podle
mě stane dost brzy, tak sice lidem
bude líp, ale zase se tu z krajiny
ztratí něco z té poválečné přechodové, zlomové doby. Něco českého, co sem přišlo a co se chceme
pokusit zakonzervovat ve ﬁlmu.
To nemyslím nějak romanticky,
vím, kolik je tady problémů. Jen
chápu, proč tu lidi zůstávají nebo
se sem vrací – má to nějaké vlastní kouzlo a vlastní krásu, a ne tu
z magazínu nebo prospektů.
Štěpáne, Julius Schmitke je
tvůj absolventský ﬁlm, kde jej
diváci budou moci vidět? Plánujete premiéru v Abertamech,
nebo na Berlinale :-)?
Nejlépe na Abertamale :-). Ne,
vážně, už jsme to s několika bývalýma famákama probírali, že
bychom udělali krušnohorský
velkofestival, vzniklo o nich teď
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Jádro natáčecího štábu filmu Julius Schmitke v Abertamech ve složení zleva: Štěpán Altrichter – režisér, Martin Pavlacký – asistent režiséra, Petr Mikšíček –
místní produkce, Mikuláš Novotný – producent, Cristian Pirjol – kameraman, Barbora Zelníčková – scénografka, Lucie Sedláková – asistentka scénografky

několik ﬁlmů, spíše dokumentů.
To je rozhodně nápad, který by
stál za to. Mohlo by se to uskutečnit třeba v tom starém promítacím
sále ve staré radnici v Abertamech,
to by se mi líbilo. To by se tam ale
muselo smět ještě kouřit a pít pivo
a bylo by to jako za Formana. To
by bylo skvělý. A tomuhle přístupu jsou myslím Abertamy dost
otevřený. Takhle nějak bych si to

představoval. Narvaná premiéra
v Abertamech, pak hromadnej
přesun do hospody Bobr. A pak
už klidně Cannes.
Říká se, že největší bohatství
Krušných hor je dnes v příbězích zdejších lidí. Jaká myslíš
jsou ta nejzajímavější témata
těchto příběhů? O čem mohou
Krušné hory vyprávět ostatním?

Tomáš: Pro každého je zajímavé jiné téma a v tom právě
spočívá to bohatství míst jako
Krušné hory, kde je na výběr
opravdu vše. Kdo chce historii,
válku, osídlování a vysídlování, politiku, najde tu vše na každém kroku. Koho zajímá příroda, je na tom stejně. Kdo si chce
poslechnout nejrůznější „dobrodružné historky“ staré desítky

let nebo třeba jen několik minut,
stačí mu sednout si do hospody
a poslouchat. Dokonce i to místní strašidlo se najde, takže scénárista s bujnou fantazií může
během jedné procházky po Krušných horách nasbírat materiál
na celoživotní dílo. Což se mi
naštěstí nestalo.
rozhovor vedl Petr Mikšíček

Krušné hory ve ﬁlmu
Film Julius Schmitke a stále stejný černý les se může zařadit po bok
dalších hraných ﬁlmů, které krajinu Krušnohoří již zachytily. Oproti
nim ale může zachytit i životní kolorit jejich obyvatel a v tomto ohledu jde nový ﬁlm mnohem dál.
Nejznámější snímky, které byly natočeny v Krušnohoří:
Uloupená hranice – příběh obsazování Sudet v roce 1938 a složitých
vztahů mezi Čechy a Němci natočil v roce 1947 režisér Jiří Weiss.
Natáčelo se v Kalku.
Nástup – známý osídlovací román od Václava Řezáče zﬁlmoval
v roce 1952 Otakar Vávra, byl to první barevný československý ﬁlm.
Natáčelo se v okolí Perštejna.
30 případů majora Zemana – ve znělce naleznete silnici u Měděnce. Díl Vyznavači ohně se natáčel v okolí Výsluní.
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Na konci světa – Ivo Novák, 1975. Příběh pohraničníků se natáčel
v okolí Přebuze.
Kořánův les – televizní inscenace z roku 1986 s Radovanem
Lukavským a Josefem Somrem vznikala i v Horní Blatné a na Božím
Daru.
Requiem pro panenku – Filip Renč, 1992. Tragický příběh na základě skutečných událostí byl natočen v okolí Měděnce a Výsluní.
Na větrné hůrce – natáčelo se i na Bludné, kde dosud zůstala část
kulis.
Hlídač č. 47 – Filip Renč, 2008. Krušnohoří si Renč oblíbil, a tak děj
tohoto ﬁlmu zasadil do okolí Kovářské.
Kromě hraných ﬁlmů vzniklo v Krušnohoří mnoho dokumentů, televizních ﬁlmů a inscenací.
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Doporučujeme kulturní a společenské programy
Kulturní a společenské akce
20.4. - Zumba Party (Hotel Seifert, Nové Hamry; 20:00)
30.4. - Stavění Májky (Náměstí Boží Dar – odpoledne stavění, večer
oheň s občerstvením)
30.4. - Pálení čarodějnic (Abertamy)
30.4. - Pálení čarodějnic a stavění máje (fotbalové hřiště, Nové Hamry)
1.5. - S láskou k lesu (Nekoordinovaná procházka po Ježíškově cestě,
krátké i dlouhé. Ideálně spojená se sběrem odpadků po zimní
sezoně. Plné pytle je možno zanechat u cesty, odkud budou
odvezeny na skládku. Do 10 hodin je možnost vyzvednout
si zdarma pytle a rukavice v obchůdku KPZ. Každý, kdo se
rozhodne odpadky sbírat, dostane od KPZetky malý dáreček)
1.5. - Českoněmecká pouť porozumění do Skoků
(informace na http://www.skoky.eu)
4.5. - Cleaning Session Neklid (úklid sjezdovky po zimní sezoně, sraz
v 10 hod. u Rumburaka)
Koncerty, divadla
15.4. - Záměna, aneb Kde jsi včera byl a s kým? (Divadelní sál, DK
Ostrov; 19:30)
17.4. - Iva Bittová (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
18.4. - Koncert KSO: P. I. Čajkovskij, S. Rachmaninov (Lázně III.,
K. Vary; 19:30)
20.4. - Divadlo: Ferda Mravenec a kamarádi (Muzeum K. Vary; 15:00)
20.4. - Dívčí válka, ostrovský ochotnický soubor (Velký sál kina
Nejdek; 19:00)
25.4. - Vlasta Třešňák Band (Husovka, K. Vary; 19:30)
25.4. - Talkshow: Jiřina Bohdalová, aneb Hvězdy, jak je neznáte
(Divadelní sál, DK Ostrov; 19:30)
26.4. - CARLOS JOBIM / THE BEATLES (Lázně III., K. Vary; 19:30)
27.4. - Pěvecký sbor z Mariánské (Stará Radnice, Ostrov; 17:00)
28.4. - Divadelní představení pro děti, POHÁDKA – Divadlo z bedny
(Kino Nejdek; 15:00)
4.5. - Zahájení lázeňské sezony 2013 – ROCKOVÁ MŠE (Grandhotel
Pupp, K. Vary; 19:30)

15.5. - Petr Skoumal Trio (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
16.5. - Elán v divadle (Hotel Thermal, Karlovy Vary; 19:00)
17.5. - Koncert k 200. výročí narození Jana Bechera
(Lázně III., K. Vary; 19:30)
Přednášky, výstavy
20.4. - Renáta Fučíková: Obrazové putování historií Evropy (Galerie
Becherova vila, K. Vary; 14:00)
24.4. - Jakub Straka: Společenství u hmyzu a lidí
(Muzeum K. Vary; 17:00)
25.4. - 19.5. - Stožáry velmi vysokého napětí pro 21. století (Letohrádek
Ostrov; vernisáž 17:00)
25.4. - 16.6. - Irena Jůzová: Holý opis (Letohrádek Ostrov; vernisáž 17:00)
25.4. - 21.7. - Jiří Načeradský: Kresba a graﬁka 1956–2012
(Letohrádek Ostrov; vernisáž 17:00)
26.4. - Zdeněk Lukeš: Proměny Pražského hradu (Galerie umění
K. Vary; 19:00)
do 21.4. - Navždy spolu: Výstava fotograﬁí (Letohrádek Ostrov)
do 28.4. - Křížová cesta – 14 zastavení (Klášterní areál, Ostrov)
do 30.4. - Okno do Afriky: Výstava fotograﬁí, besedy, výtvarné dílny
a soutěže (MěK Nejdek)
do 12.5. - Je FERDA nejlepší MRAVENEC? (Muzeum Karlovy Vary,
www.kvmuz.cz)
do 26.5. - Umění lovu (Muzeum Nejdek)
Kina
13.4. - 96 hodin; Odplata (Kino Horní Blatná; 18:00)
13.4. - Na půdě aneb. Kdo má dneska narozeniny?
(Kino Pernink; 18:00)
13.4. - 96 hodin: Odplata (Kino Nejdek; 17:00 a 19:30)
19.4. - Nanga Parbat (Kino Nejdek; 17:00 a 19:30)
26.4. - Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
(Kino Nejdek; 17:00)
27.4. - Sedm psychopatů (Kino Pernink; 18:00)
27.4. - Sedm psychopatů (Kino Nejdek; 17:00 a 19:30)

13.4. - „BAHNO“ krosová kola, 6,6 km (Čankov; 10:00)
14.4. - Sokolovská hodinovka (Atletický stadion, Sokolov; 10:00)
14.4. - Chodovský duatlon (Smolnický kopec, Chodov; 10:00)
20.4. - Běh na Mědník, běh do vrchu 8 km (prezentace na Měděnci, start
Klášterec n./O.; 11:00 – odvoz autobusem na start)
20.4. - 1. ročník nohejbalového turnaje smíšených družstev
(KC Krušnohorka)
21.4. - Kolem „KOZÍHO VRCHU“ – krosová kola 5 km (Loket; 10:00)
28.4. - Silniční okruh Stará Chodovská (Chodov; 10:00)
28.4. - Merklínský duatlon, kolo – běh (vlak. nádraží Merklín; 10:00)
8.5. - Abertamský horal – štafetový závod na horských kolech (Srub
Hájenka, Abertamy)
19.5. - Horský výběh z Merklína (550 m n. m.) na Plešivec
(1 024 m n. m.)
WWW.HERZGEBIRGE.CZ + FACEBOOK HERZGEBIRGE
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Krušnohorské lesy dříve a nyní (1. díl)

Vyprávět Krušnohorcům něco
o lese je téměř zbytečné, všichni
své lesy dokonale známe, chodíme tam na houby a na borůvky, topíme dřívím, jezdíme
v nich na lyžích, na kolech, lovíme v nich a přitom si všímáme,
jak se lesy postupně vyvíjejí,
a vnímáme je s přirozenou pokorou jako součást naší obživy a životního prostoru. Čím dál častěji
jsou však zobecňovány výroky,
které nemají obecnou platnost –
například, že se v lese těží moc
dříví, že je třeba zřizovat nové
formy ochrany, že přirozené
lesy jsou listnaté, zatímco smrkové monokultury vznikly díky
chamtivosti vlastníků lesů, že
rezignací na hospodaření vzniknou samovolně přirozené lesy,
a mnohé jiné. Tak jak to s těmi
lesy vlastně je? V našem seriálu
se pokusíme tyto otázky postupně zodpovědět a snad se i Krušnohorci dozví o lese nějakou zajímavost, kterou ještě nevěděli.

Les je živý organismus
Jako se každý živý organismus
obnovuje v cyklech a postupně
se přizpůsobuje vnějším podmínkám, které částečně i sám ovlivňuje, měnilo se v průběhu věků
i klima a v závislosti na něm i les.
Proto na otázku, jak vypadaly
lesy dříve, není možné odpovědět
bez znalosti klimatických a společenských poměrů v dané době.
V závislosti na klimatu se les proměňoval v časových horizontech
tisíciletí až staletí, kdežto společenské poměry ovlivňují tvář lesa
řádově rychleji a následky nešetrných lidských zásahů ovlivňují les
a procesy v něm ještě po několik
následujících staletí.
Od poslední doby ledové
do počátku stříbrné horečky
Po poslední době ledové, která v našich zeměpisných šířkách
skončila před zhruba 10 000 lety,
došlo k prudkému nárůstu teplot,
mezi lety 5500 až 2500 př. n. l.
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bylo nejtepleji a od té doby se
ve více či méně výrazných vlnách
ochlazuje. V 10.–13. století byla
perioda tepla, naopak koncem
16. a v 17. století postihla Evro-

pu chladná vlna, jejímž následkem mimo jiné dočasně zaniklo
vinohradnictví ve většině střední
Evropy. Osidlování krajiny lesem
po poslední době ledové je zdokumentováno díky pylovým zrnům
zakonzervovaným v rašeliništích.
A protože se v Krušných horách
nachází mnoho rašelinišť, je zde
možné si z pylových analýz vytvořit poměrně ucelený obrázek.
Na konci poslední doby ledové se stromy a keře začaly vracet
z jižního exilu do své původní
vlasti. Jako první dorazily dřeviny
odolné vůči mrazu jako borovice
a bříza, které díky svým lehkým
okřídleným semenům přeměnily
středoevropskou tundru ve světlý
březovo-borový les, v němž převládala borovice.
S dalším oteplováním se začala překvapivě šířit líska. Jak to se
svými těžkými semeny dokázala
tak rychle, není dodnes uspokojivě
vysvětleno. Možná jejímu šíření
napomohli i lidé, chutné, výživné
a trvanlivé lískové ořechy byly
jistě vítanou potravou tehdejších
lidí, kteří je při cestách a přesunech mohli i ztrácet, a protože líska po vyklíčení plodí již za 10 let,
mohla se rychle šířit. Lískové keře
se dostaly do řídkých březovo-borových lesů, zastínily svým hustým olistěním půdu a zablokovaly
obnovu světlomilných bříz a borovic. Lísky tak ve střední Evropě
převládly.

Lesotundra
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Již se ale blížil mohutný král
lesů se svým doprovodem – dub
se svými přimísenými dřevinami,
jako jsou jilmy, lípy, javory atd.
Na jeho rychlém nástupu se s největší pravděpodobností podíleli
ptáci. Mladé dubové semenáčky
vytvořily nejprve ze zásobních látek v žaludu mohutný kůlový kořen a nabíraly sílu k proražení hustého lískového pokryvu. Postupně
byly lísky vykázány do podrostu
dubového lesa. Dubový smíšený
les dosahoval svého největšího
rozšíření v nejteplejším období
poledové doby.
V té době se tento typ lesa
vyskytoval i na hřebeni Krušných hor. Ve středních pohořích
s jejich kontinentálnějším klimatem však dub získal velmi brzy
tvrdou konkurenci. Ze svého azylu z doby ledové na jižním úpatí
Karpat se totiž díky svým lehkým
okřídleným semenům začal velice rychle šířit smrk. Ve vyšších,
chladnějších polohách začal ohrožovat království dubu. S postupným ochlazováním posiloval svou
pozici, než ale stačil získat trvalou
nadvládu, dorazil pomalým, ale
nezadržitelným postupem mocný
buk. Se svou schopností snášet
zástin, podrostl smrkové a smíšené dubové porosty. Postupně prorazil střechu stávajících porostů,
natáhl své plastické větve do kaž-

dé volné skulinky a svými rozpínavými korunami uzavřel střechu porostů. Pod tímto krytem
se již nepodařilo stávajícím dřevinám uspět, dub a smrk musely
ustoupit.
Jako poslední se do své vlasti vrátila jedle, v mládí snáší ze
všech dřevin největší zástin, sama
ale se svou úzkou korunou neohrožuje ostatní druhy. Přeneseno
do lidských citů je možno říci, že
jedle je nejzpůsobnější dřevinou
a pro své vlastnosti je také velkou
nešťastnou láskou lesníků, o tom
však někdy příště. Buk s jedlí tak
vytvořily smíšené porosty, které
jsou v současnosti posledním přirozeným lesním společenstvem ve
středních polohách Krušných hor.
Smrk je vykázán do chladnějších
vyšších poloh a dub do teplejších
nižších.
Lesník Karel Picura,
Horní Blatná

Vývoj lesa v oblastech střední Evropy podle Rubnera, 1960 (in Poleno, Vacek a kol.: Pěstování lesů I., nakladatelství
Lesnická práce s. r. o., 2007)
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Místopisné muzeum v Černavě u Nejdku

Zemědělské nářadí

Nářadí z kolářské dílny

Jsou Velikonoce, ale plánovaný jarní
výlet mezi ostrůvky sněhu je bez lyžařské
výbavy takřka nemožný. Paní zima se
prostě na hřebenech ještě nehodlá vzdát
a zásobuje nás dalším a dalším bílým
„nadělením“. „Zimních sportů už bylo
tuto sezonu dost,“ říkáme si. Od známých
z Nejdku se dozvídáme o vesnickém muzeu v místní části Rájec obce Černava,
a tak se tentokrát vydáme do nížin.
Vyrážíme směr Nejdek, kde na křižovatce od Karlových Varů jedeme vlevo rovně
směrem k nádraží a dále směrem na Černavu. Asi kilometr za obcí Suchá odbočíme
vlevo a projedeme rovně částí Černavy zvané Rájec až k cíli.
Muzeum se nachází v malebně zrekonstruované stodole, prokazatelně nejstarší
budově v obci. Název obce je zřejmě odvozen od Černého potoka, jemuž podle některých pramenů dalo jméno nevelké ložisko
černého uhlí. Místní obyvatelé se živili
především zemědělstvím. Pěstovali a prodávali obilí, brambory a zelí. Později se
dalším zdrojem obživy stala těžba křemene pro sklářský průmysl a lomy na kvalitní
žulu v okolí. Vesnická řemesla, zemědělství
a hornictví se tak staly hlavními tématy stálé muzejní expozice. Bez zajímavosti není
ani to, že všechny exponáty nalezli na půdách a darovali místní občané.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Černavští ale nezahálí a snaží se stálou
expozici oživit výstavami. V prostorách
muzea se uskutečnila například adventní
výstava paličkovaných krajek a perníků.
Poslední březnový den pak byla zahájena
velikonoční výstava šperků a ručních výšivek. Při této příležitosti byla vyhodnocena
soutěž místních o nejkrásnější kraslici, pomlázku a nejlepší nádivku. Příchozí mohli
ochutnat nejen nádivku, ale i domácí koláče. Zkrátka komunitní život, jak má být.
Součástí prohlídky je i návštěva místní
celodřevěné zvonice nacházející se na návsi nedaleko muzea, kde je možné zhlédnout malou výstavu historických fotograﬁí.

Uvnitř zvonice si lze prohlédnout historické fotografie

Muzeum lze navštívit ve středu a o víkendech od 15 do 17 hodin, po domluvě
i v jiných termínech. Kontakt je umístěn
na webových stránkách obce. Vstupné činí
pro dospělé 20 Kč, pro děti do 15 let a důchodce 10 Kč.
Takže až to zima vzdá a jaro se projeví
v plné síle, můžeme se sem vydat pěšky
třeba z Nejdku. Na podhorských loukách
a pastvinách v okolí obce se nachází mnoho zajímavých a botanicky pozoruhodných rostlin. Sezona v muzeu bude oﬁciálně zahájena 1. května hudbou a vernisáží
fotograﬁí podmořského světa.
Lenka Löfﬂerová
foto Uli Möckel
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Abertamy, 16.–17. 3. 2013

Karlův běh se na novém místě vydařil

První vteřiny po startu

O víkendu 16.–17. března se konal z února odložený, 42. ročník
Karlova běhu, který přinesl řadu
změn. Jak to všechno dopadne, očekávali pořadatele se smíšenými pocity. Půjde o zlepšení, nebo to bude
propadák?
Dneska již můžeme říci, že se závod vydařil. Celkově, v součtu za oba
dny, se ho zúčastnilo 600 závodníků.
Tady mají pořadatelé rezervu a pro
příští ročník by měli zlepšit propagaci závodu. Na druhou stranu se
na startu objevila i řada vynikajících
sportovců ze sousedního Německa.

Patřil mezi ně i vítěz nedělního závodu na 45 km Oliver Wünsch, německý reprezentant a častý účastník
závodů světového poháru. V ženách
zvítězila Eva Vrabcová-Nývltová,
v současnosti nejlepší česká běžkyně na lyžích. Lukáš Bauer nezávodil, ale zdatně ho zastoupili ostatní
členové rodiny, kteří ve svých kategoriích stanuli na stupních vítězů.
Na startu byli i další špičkoví sportovci a bývalí reprezentanti, pravidelní účastníci Karlova běhu. Při
vyhlášení nechybělo ani standardní
předání hlavní ceny pro nejlepšího

závodníka na trati 21 km. Lyži předala již tradičně Hana Čáslavská,
manželka zakladatele závodu Jiřího
Čáslavského.

a technické pracovní četě. Jako obvykle odvedli vynikající práci také
rozhodčí. Ve spolupráci s týmem
„Stopy pro život“ poskytli pořa-

Atmosféra při vyhlašováni vítězů

Na trati závodu

Vzhledem k velmi dobrým sněhovým i povětrnostním podmínkám
byly připraveny lehce pozměněné
tratě oproti těm, na kterých se Karlův běh pravidelně jezdí, bez průjezdu Božím Darem. Podle ohlasů
závodníků se tratě líbily a jejich
šířka a kvalita byly na špičkové
úrovni, která se málokde najde
i v porovnání se světem. Za to patří
největší dík rolbaři Danu Rádlovi

datelé závodníkům špičkový servis.
Velký dík za komfortní podmínky
patří také městu Abertamy v čele
se starostou, řada občanů významně pomáhala při organizaci závodu.
Závěrem bych vás všechny chtěl
pozvat na další ročník Karlova běhu
v roce 2014.
Petr Mach,
LK Slovan Karlovy Vary
foto Petr Maglia
Děkuji všem, kteří se
podíleli na organizaci
a realizaci Karlova
běhu konaného ve
dnech 16.–17. 3. 2013
v areálu Technických
služeb v Abertamech
a umožnili prezentaci
mých výrobků.

Srubová psí bouda se líbila nejvíce dětem

WWW.HERZGEBIRGE.CZ + FACEBOOK HERZGEBIRGE

S moderátorem závodu Tomášem Hauptvogelem
testujeme posezení

Antonín Dorazin,
truhlářství a tesařství
Abertamy
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Abertamy, 16. 3. 2013

Štafetový závod družstev na historických lyžích

V areálu Technických služeb
Abertamy proběhl 16. března již
šestý ročník štafetového závodu
družstev krušnohorských měst,
obcí a spolků v běhu na historických lyžích. Letos se zúčastnilo
rekordních devatenáct týmů, dva
přicestovaly i ze sousedního Saska, konkrétně z Oberwiesenthalu
a Schwarzenbergu.
Závod byl součástí Karlova
běhu, který se poprvé přesunul
z Božího Daru do Abertam. Spojení obou akcí se nakonec ukázalo jako šťastné řešení a pořadatel

Karlova běhu přislíbil spolupráci
i v dalších letech. Pro historický
závod bylo obrovskou výhodou
využití skvělého zázemí včetně
vyhřívaného stanu a poprvé byly
využity k měření času čipy, čímž
se velice usnadnila jeho organizace a zrychlilo zpracování výsledků. Celou akci navíc provázelo
krásné počasí a skvělá atmosféra.
Trať byla lemována diváky jako na
světovém poháru a každý lyžník
byl mohutně povzbuzován. Myslím, že všichni si závod opravdu
užili. Odstupy jednotlivých druž-

stev byly opravdu minimální,
což je patrné i z výsledkové listiny uvedené na stránkách www.
sportsoft.cz v kategorii Karlův
běh – štafetový závod. Dále připravujeme krátký videozáznam,
který rozešleme všem devatenácti
družstvům.
Chtěl bych touto cestou vzdát
hold všem účastníkům a těším
se, že se příští rok opět sejdeme.
Závěrem bych rád poděkoval také
sponzorům, kteří přispěli jak na
ceny, tak na organizaci závodu.
Zdeněk Lakatoš

Zdeněk Lakatoš vyráží na trať

Do boje s nástrahami trati se pustili závodníci všech věkových a váhových kategorií bez ohledu na pohlaví a rodinnou příslušnost

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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O míře nasazení svědčila nervozita „očipovaných“ jedinců v předávacím
území

Jako by borcům nestačilo vyčerpání z běžeckého závodu, vypustili zbytky
sil při přetahování lanem

O své přípravě na nejdůležitější zimní akci sezóny nám poreferovaly jménem lyžníků z Vysoké Pece Iva Hüttnerová a Romana Malá

Na stupně vítězů patřili nakonec všichni, nejen první tři oceněná družstva:
Štafeta z Perninku v čase 00:30:15; Telemark Team Boží Dar v čase 00:31:17;
Krušnohorský LUFT / Herzgebirge - Horní Blatná s výsledným časem
00:33:01
fotoreportéři Jiří Kupilík, Petr Maglia

Díky zlatavému moku v místní restauraci a úsilí Josefa Dvořáčka se
podařilo dohodnout organizaci a každému přidělit jeho místo v týmu.
Takže kromě závodníků měl tým také svého fotografa, maséra, ranhojiče, roztleskávačky, vlajkonoše, občerstvovače, nápojníka a v neposlední
řadě i psovoda se psem malamutem, maskotem obce. Po přislíbení bohatého cateringu byla na světě rázem dvě soutěžící družstva. Za společné
foto vděčíme Jaroslavu Tutschovi.

Boží Dar, 24. 3. 2013

Supercross 2013: čeští závodníci se neztratili

Závodů se zúčastnil i dvanáctiletý Franz Kleeman ze saské Saydy,
který trénuje ve sportovní škole v Oberwiesenthalu (foto J. Šimeček)
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Superpoklona patří celému startovnímu poli všech věkových kategorií soutěže Supercross 2013, která
se uskutečnila v neděli 24. března
na Božím Daru za supervětrného
počasí, připomínajícího spíše začátek ledna.
Závodníci z českých, saských, ale
i bavorských příhraničních oblastí se
tvářili, že je opravdu jaro, ignorovali
teploměr, který se v neděli ráno usadil
na –18 stupních Celsia, nasadili běžky a startovní čísla a pustili se ve Ski
areálu NOVAKO do bojů v crossové
trati, pěkně z kopce dolů, a ještě stihli
překonávat různé překážky.
I přes skutečně zimní a větrné počasí se uskutečnila pěkná soutěž mezinárodní úrovně a celkem 250 závodníků
si rozdělilo v 15 věkových kategoriích
diplomy, medaile a věcné ceny.

Českým závodníkům se dařilo
ve všech věkových kategoriích. Při
vyhlašování nejlepších šesti závodníků každé kategorie nastupovali hrdě
na stupně vítězů. Celkem 5 zlatých,
5 stříbrných a 5 bronzových medailí je úspěch. Nejúspěšnější kategorií
pro české barvy byla kategorie dívek
6/7 let, trénující pod taktovkou Honzy Nováka. Ty ovládly hned všechna
medailová umístění (1. Tereza Kolovratová, 2. Eliška Nováková, 3. Aneta
Bauerová, celkové výsledky i fotky
ze soutěže si lze prohlídnout na stránkách www.klubkrusnychhor.cz).
Velká gratulace a obdiv patří všem
závodníkům a hlavně pořadatelskému
týmu Klubu Krušných hor, poděkování fondům Evropské unie za ﬁnanční
podporu projektu.
Ivana Dobišová
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Počátek jara se letos vymkl normálu

Počátek letošního jaro se opravdu vymkl všemu obvyklému. Ještě
tak 1. až 7. března vše nasvědčovalo běžnému normálu, poté se ale synoptická situace změnila a na rozdíl
od minulých let se ustálila a stále
obnovovala tlaková výše nad Skandinávií. Ta pak po své přední straně
přinášela na východ a střed, a dokonce i západ evropského kontinentu velmi studený vzduch doprovázený silným sněžením.
A tak ve Skotsku, ale i v Maďarsku či na Ukrajině byl na několik
dní přerušen běžný život a ochromena doprava a na Balkáně, kde
již v tuto dobu měl čile běžet jarní
život, byl sníh a celodenní mráz.
Pokud vše funguje v mezích
normálu, dostane se k nám v březnu občas teplejší vzduch právě
z Balkánu, a tak je jaro i u nás
příjemnější. Dalšími místy, od-

kud v březnových dnech proudí
vzduch, jsou Francie a Španělsko.
Jenže Francie je taktéž výrazně
chladná, a proto když už se k nám
na okamžik odtud vzduch dostane,
je stále studený.
Měsíc březen má pro počasí
u nás ústřední význam. Na jeho
začátku se mohou ranní teploty naposledy dostat pod –20 °C a i teploty přes den mohou nejednou
zůstat pod nulou (–2 až –5 °C), ale
na konci měsíce už dosahují odpolední teploty i +18 °C. Jak tomu
bylo letos? Ve čtvrtek 14. března
bylo ráno –21,3 °C a 16. března
bylo na stanici Jelení naměřeno
dokonce –26,3°C. Obě tyto hodnoty jsou nejnižší od roku 1950. Letošní březen se patrně zařadí mezi
historicky nejstudenější a bude
podroben ještě dalšímu studiu klimatologů.

K březnu se váže naše jediná
velká krušnohorská pranostika,
známá jako Pepisturm nebo Josefsturm (Josefovo počasí). Podle
této pranostiky, kterou znali lidé
od Božího Daru po Kraslice několik staletí a která byla známější
než ta o Medardovi, se na Josefa
(19. března) láme počasí – pokud
byla zima tuhá a se spoustou sněhu, otevírá Josef bránu jaru, a naopak když byla zima jen „ucouraná“, lze očekávat, že ještě 30 dní
bude chladno s plískanicemi. Letos Josef bránu jaru neotevřel a já
mohl prohlásit podle historických
zkušeností, že zima bude ještě tři
týdny víc než lednová.
Je ale třeba říci, že loňské jaro
bylo v posledním desetiletí jedno
z nejteplejších – oproti dlouhodobému průměru byly březnové tep-

loty o 1,1 °C vyšší a některé dny
bylo dokonce o 3 až 5 stupňů tepleji, než je běžný normál. I nástup
jara přišel loni o 12 dní dřív než obvykle. Duben pak v nastoupeném
trendu pokračoval – opět během
něj bylo několik dní, které byly
za poslední desetiletí nejteplejší.
Přesto se letošním sněhem nenechám deprimovat, i když nás
ještě i v dubnu zejména od středních poloh čeká občasná návštěva
sněhových vloček. Přesto jaro přijde a bude jistě velmi dynamické.
Dovolím si tvrdit, že až přijde, nebudeme stíhat upravovat trávníky,
sázet kytičky a připravovat záhony
pro zeleninu. A tak mohu na závěr
napsat svou již známou větu: Lépe
se čeká na jaro v březnu než v listopadu.
Rudolf Kovařík, Šindelová

Ani v minulosti nebylo výjimkou, že ještě v dubnu panovala tuhá zima, jak
dokládá i snímek A. Wüsta z 24. dubna 1917, zobrazující domy v Abertamech zaváté sněhem po osmidenní bouři (foto archiv MU)

Perninská
kopřivová polévka
Mladé kopřivy vařte zhruba 10 minut. Potom je sceďte, nasekejte nahrubo a společně s česnekem a kmínem znovu přiveďte k varu a vařte dalších
asi 15–20 minut. Přidejte dva drůbeží bujony, dobře promíchejte se dvěma
polévkovými lžícemi jíšky, okořeňte pepřem a muškátem. Rozkvrdlejte vejce a trochu smetany a již nevařte. Případně přidejte jednu malou, na másle
zesklovatělou cibuli.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Pohled krušnohorské jezevčice

Můj život „pod psa“
Jmenuji se Aida a jsem třináct let stará hrubosrstá jezevčice, jak říkají
lidé, „pepř a sůl“. Narodila jsem se v Toužimi, ale tuhle napůl krušnohorskou rodinku, která se na mne přijela podívat, jsem si vybrala bez
dlouhého rozmýšlení a až na drobné výjimky, myslím, že dobře. Víte,
nás psy zajímá sice dobré žrádlo a domácí pohodlí, ale hlavně
okolní příroda a ta krušnohorská prostě nemá chybu. Přestože jsem lovecký pes, strávila jsem mládí hlavně se dvěma
odrůstajícími lidskými štěňaty. Pán jako lovec naprosto
zklamal. S dětmi jsem hodně běhala, říkaly si vrcholoví
sportovci. Nikdy jsem ale nepochopila, proč to vlastně
dělají. Já sice naběhala dvakrát tolik, ale mělo to smysl v revírování okolí. Stejně tak nerozumím, proč lidé
jezdí k moři. Úmorná cesta, hrozné vedro a voda? Je jí
sice všude plno, pít se však nedá. Také jsem si prožila
i stresové situace. Jednou jsem se ztratila, lépe řečeno,
pán ztratil mě. Zrovna když jsem měla v lese nejvíc práce, se ten nervóza naštval, nechal na místě svoji bundu a odjel.
Obešla jsem okolní lidské příbytky, všude mi nabízeli jídlo i útulek, ale
věřte dneska lidem. Tak jsem šla a lehla si na pánovu bundu s vědomím,
že se pro mne určitě vrátí. Ten starý skrblík by jistě nenechal v lese ležet
bundu jen tak. Samozřejmě, že příští den přijel, a představte si toho cholerika, vůbec se nevztekal, ale bulel. Prosadila jsem si svoje místo i v posteli a samozřejmě souhlasím s paničkou, že chlap páchnoucí hospodou
a tabákem není pro společně sdílené lože žádným velkým přínosem.

Ani na stravu si nemohu stěžovat, ale ty vesele připitomělé obrázky
mých kolegů na pytlících granulí, které vidím, když kontroluji pánovi nákup, mi připadají přinejmenším jako hnusná přetvářka. Život je pes. Pán
šunku, já granule. Tak mi nezbývá než pro vylepšení stravy být čističem
talířů před závěrečným procesem v myčce. Můj sexuální, rodinný život
a potomstvo – štěňata? Žádná sláva. Byla jsem sice předhozena nějakému degenerovanému soukmenovci s rodokmenem,
ale nic z toho nebylo. Víte, pokud jsem si nemohla vybrat
sama, a sympatických oříšků z okolí jsem poznala několik, tak raději nic. Jsem totiž jezevčík a mám svoji hrdost.
Dneska už toho ani nelituji, vidím, jak to chodí u lidí.
Můj pán pořád něco smolí, hlavně s takovým menším,
mentálně podobně postiženým jedincem. Ten s sebou přinese v batohu nejedlou barevnou placku, na kterou oba
koukají a přitom nepříčetně vrčí jako dva psi nad jednou
kostí. Když se přidám i já, tak se jim to nelíbí a okřikují mě.
Jak ti dva mentorují a pořád něco vymýšlí, nedalo mi to a přispívám také trochu svým pohledem na můj život „pod psa“.
A co na závěr? O vztahu psů a lidí toho koluje opravdu hodně. Já jsem
si v souvislosti s volbou nového lidského prezidenta vzpomněla na jedno
přísloví: „Starého psa novým kouskům nenaučíš“. A víte, v čem se my
staří psi od lidí lišíme? Starý pes nad tím mávne tlapou a nesnaží se „novými“ kousky otravovat své okolí.
Vaše Aida

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 300 Kč každý měsíc KVĚTEN až
ŘÍJEN
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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