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Změna je život
Vážení čtenáři,
v minulém vydání časopisu jste si možná
všimli drobné změny. V úvodním slově
jsme se začali zabývat i něčím jiným
než našimi věcmi, dokonce
jsme opustili i relativně malý
krušnohorský
„rybník“
a komentovali sice trochu s humorem (avšak
záměrně)
záležitost
celosvětového významu a charakteru.
V dnešním globalizovaném, informacemi nabitém světě
přestávají
existovat
a vlastně už ani neexistují události, které, ať
se dějí kdekoliv, by buď
bezprostředně, nebo s časovým odstupem neovlivňovaly vývoj naší další existence
bez ohledu na to, ve kterých končinách se právě nacházíme a žijeme.
Prostě kutálet si v místě svoji malou „kuličku“

a nevšímat si, že nás i s ní může převálcovat „bagr“
projíždějící okolo, je asi naivní představa
vlastní budoucnosti v současném,
stále rychleji se rozvíjejícím
světě, který kamsi pádí bez
ohledu na snahu lidí jeho
směr nějakým způsobem řídit. Proto je
bezpochyby zapotřebí začít si konečně
vážit toho, kde
a jakým způsobem
žijeme, a nebýt
lhostejní
nejen
v rámci svého malého „pískoviště“,
ale i k veškerému
dění, jež nás obklopuje. Proto chceme
i v budoucnosti komentovat důležité události
nejen z naší bezprostřední
blízkosti.
Vaše redakční rada
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O duši dítěte
O dětech by bylo možné psát
nekonečně dlouhé eseje a konce
bychom se stejně těžko dobrali. Je
to téma, k němuž by si jistě každý z nás dokázal přidat právě ten
svůj příspěvek a nebyl by o nic
méně významný a podstatný než
kterýkoliv jiný. Přesto se vám
pokusím nabídnout pár postřehů
k zamyšlení s prosbou, abychom
si dokázali vždy s pokorou vzpomenout na skutečnost, že děti mohou přinášet impulzy budoucnosti,
kterou si my neumíme ani představit. Otázkou pro nás zůstává, co je
vlastně máme naučit, jak a na co je
připravit, aby v té pro nás nepředstavitelné budoucnosti dokázaly
obstát a dočkaly se jí ve zdraví nejen tělesném.

Indigové děti
Zdá se vám nemožné, že by snad
už naše děti mohly spolu komunikovat beze slov, bez psaní, telefonu
či internetu? Možná tato doba není
zas až tak nepředstavitelně daleko.
Snad každému se vybaví nějaká
historka, kdy vaše nebo nějaké jiné
dítě udělalo to, nač myslíte, ještě
před tím, než jste to stihli vyslovit.
U docela malých mrňousů to můžeme snad ještě uspokojivě svést
na těsné propojení s jejich nejbližšími, u starších už to tak snadné
není. Co když vám váš znuděný
puberťák během pěti minut opraví
či zprovozní televizi, počítač nebo
mixér, aniž to kdy předtím dělal
a bez jediného mrknutí do návodu,
jejž jste předtím marně několikrát
důkladně prostudovali? A pak jsou
tady ještě „exempláře“, které si
ve věku, kdy se sotva naučily počíWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

tat, dokážou z bídného kapesného
pohybujícího se řádově v desítkách
korun dávat stranou nějaký obolos
pro chudé a potřebné. A to bez
nějakých srdceryvných poučení
o sociálních rozdílech, kterých se
jich v tomto věku snažíte vší silou ušetřit. Dnešní děti přicházejí
na tento svět v některých oblastech
podstatně jiné, dalo by se říci jinak
vybavené, což je občas těžké chápat nebo přijmout, ovšem je to tak.
Co je vlastně normální?
Tato otázka napadla snad každého alespoň jedenkrát v životě. V souvislosti s dětmi a jejich
projevy, ať už fyzickými či psychickými, běžně slýcháme výrazy
„alergie“, „hyperaktivita“, „prvky
autismu“. Když jsem kdysi v hloubi historické epochy socialismu
navštěvovala základní školu, měli
jsme ve třídě spolužačku, jež trpěla astmatem. V celé škole byla
jediná. Nutno říci, že rodiče byli
extrémně silní kuřáci, nicméně
my všichni jsme jí svorně záviděli,
protože každý rok jezdila na celé
tři týdny do ozdravovny, a tudíž se
mohla „ulejvat“. A hyperaktivita?
No, všichni jsme tak trochu zlobili,
tak snad skoro všichni... Někdy mě
napadá, že norma se zasekla někde
v oněch 70. letech minulého století.
A dnes, když mnohonásobně větší
množství dětí je alergických, hyperaktivních, dyslektických či autistických, se možná hranice toho,
co je normální, posunula a rozšířila. Ovšem nelze se nezeptat, čím že
to je. Životním prostředím, či změnou životního stylu? Nepřiměřenými nároky na dnešní děti? Není to
jenom obrana, pud sebezáchovy?
Ueli Seiler-Hugova, švýcarský
pedagog a zároveň otec sedmi dětí,
v jedné ze svých přednášek pro waldorfské učitele vyslovil přesvědčení
nabyté vlastními dlouholetými zkušenostmi, že číst, psát a počítat se
děti vlastně naučí samy od sebe. Jenom někdo to umí už v pěti, jiný se
to naučí až třeba v osmi nebo v devíti, ale kvůli tomu by děti do školy
chodit vůbec nemusely, to je pouze
naše domýšlivost domnívat se, že je
to učíme my. Já osobně jen žasnu,
kolika různými způsoby dokážou
děti dospět ke stejnému výsledku,

kolika způsoby si poradí, když se
snaží poskládat písmena do slov
nebo vypočítat úlohu. A s jakým zaujetím. Co my, dospělí, ať už rodiče
nebo učitelé, jim můžeme poskytnout? Bezpečné prostředí? Podporu
schopnosti bystrého pozorování,
aby nepřišly o chuť poznávat a objevovat, aby se nepřestávaly ptát
a nebály se udělat chybu?
V neposlední řadě se umí domluvit a spolupracovat, soucítit, vnímat
krásu a také ji vytvářet kolem sebe.
A pak můžeme jenom tiše žasnout,
s čím ti malí lidé, nositelé budoucnosti lidstva přicházejí.
Na závěr něco málo pro zamyšlení od dětí do asi 6 let. Znáte odpovědi? Já nikoliv, ale doufám, že
se je jednou dozvím, možná právě
od nich.

„Je vesmír konečný, anebo nekonečný? A když je konečný, co je
za ním?
„Jak to, že Ježíš vstal z mrtvých
až za tři dny, když Bůh je nesmrtelný?“
„Člověk musí čas od času umřít,
aby si tady od toho odpočinul.“
„Když se děti rodí na svět, prosí
Zemi, aby byly zdravé.“
Naslouchejme a žasněme, neberme jim jejich představy, protože člověk s malými cíli těžko
někdy dokáže velké věci, a věřme,
že budoucnost lidstva je v dobrých
rukou.
Ivana Pečimúthová,
učitelka Waldorfské ZŠ
Wlaštovka v Karlových Varech
a matka dvou synů

ročník 4 / číslo 3 BŘEZEN 2015 / Strana 3

Údržba běžeckých tras
v západní části Krušných hor

Rozcestník u spojnice na Předním Ostružníku

Krušné hory jsou mezi Bublavou a Klínovcem protkány desítkami kilometrů tras pro běžecké lyžování – z celkového počtu 330 km je více
než 200 km tras pravidelně strojově udržováno. Běžkařská sezóna je konečně v plném proudu a nejednoho lyžaře při toulkách zimní krajinou
jistě napadne otázka, kdo se vlastně o běžecké stopy stará.
Ve velké míře jsou to samotné
krušnohorské obce, na údržbě se
přímo podílí i některé sjezdařské
areály (Bublava, Klínovec) a v neposlední řadě také místní nadšenci,
bez nichž by dnes některé lyžařské
trasy pro běžkaře ani neexistovaly.
Od letošní sezóny zajišťuje koordinaci údržby Krušnohorské lyžařské magistrály První Krušnohorská o.p.s. Páteřní trasa mezi Božím
Darem a Přebuzí je s ohledem
na sněhové podmínky udržována
třikrát týdně (středa, sobota, neděle). Frekvenci údržby místních
okruhů si určují samy obce zejména s ohledem na své rozpočty.
Na úpravě stop se v západní části
Krušných hor podílí celkem deset
roleb nejrůznějšího stáří (z toho tři
německé), 4 skútry a jedna čtyřkolka se stopovačem.
Bublava
Nejzápadnější část Krušných
hor v oblasti od Bublavy po Přebuz nabízí běžkařům 30 km upra-

vovaných stop včetně oblíbené
Krušnohorské magistrály z Bublavy na Rolavu s přímou návazností
na německou Kammloipe. Podle
dohody s německými kolegy provádí pravidelnou údržbu magistrály VSC Klingenthal rolbou Pisten
Bully PB 160 se dvěma stopovači,
případně velkým strojem Prinoth
Bison, který umožňuje vyříznout
až čtyři stopy na klasiku najednou.
Spolupráce, jež započala před třemi lety v souvislosti s rozšířením
cesty z Aschbergu na Bublavu
a staré těžařské cesty na Předním
Ostružníku, vznikla především
na základě dlouholetých vynikajících vztahů mezi obyvateli Bublavy a Klingenthalu.
V posledních pěti letech se úpravě běžeckých stop věnuje Skicentrum Bublava, které v rámci rozvoje
místního turistického ruchu upravuje rolbou Pisten Bully PB 260
pětikilometrový okruh kolem Tisovce. Plánovaná je také pravidelná
údržba nového okruhu nad bývalý-
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mi bublavskými statky s délkou
kolem 10 km a přímým propojením
na německou Sonnenloipe, na níž
se s největší pravděpodobnosti budou podílet jak Skicentrum Bublava, tak VSC Klingenthal.
Oblast Rolava – Přebuz
Úpravu běžeckých stop v okolí
Přebuze provádí již od přelomu let

2010/2011 jako svého koníčka pan
Michal Kratochvíl se čtyřkolkou
Suzuki KingQuad 700 vybavenou
stopovačem. „Aby stopa byla náležitě tvrdá a nebořila se, musí se
projet minimálně třikrát, dvakrát
bez a potřetí se stopovačem. Je to
časově poměrně náročné, ale výsledek stojí za to,“ popisuje úpravu stop pan Kratochvíl. Se svou

Michal Kratochvíl se čtyřkolkou a stopovačem
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Zbyněk Janda se chystá vyrazit na trasu

čtyřkolkou jezdí v okolí Přebuze
a Rolavy na vytipovaných úsecích, kde se drží sníh a které jsou
pokud možno v závětří, aby stopa
obratem nezafoukala. Důležitým
kritériem je i napojení na rolbou
udržované úseky od Nových Hamrů a ve směru na Kammloipe.
Nové Hamry a Nejdek
V této oblasti je údržba stop
prováděna přibližně 30 let starou
rolbou Kässbohrer Pisten Bully PB
25.130 D. Rolba byla zakoupena
asi v roce 2000, byla repasována
a generální opravou prošla v roce
2012. Provoz zajišťuje město Nejdek s přispěním Nových Hamrů.
„Stroj je pomalý, úprava stop
trvá dlouho, problémy s ním jsou
jako se starým autem. Rolbařem
je letos Zbyněk Janda z Nových
Hamrů. V roce 2011 byl zakoupen sněžný skútr Buran 640 MD-3
s přívěsným zařízením Stopař
‚Sport Midi‘. Jezdí s ním střídavě

Mirek Frey starší, mladší a Josef
Nádeníček. Zařízením lze připravit běžeckou stopu pro bruslení
i klasiku. Připojení je na tažný hák
skútru. Pro nenáročnou turistickou stopu je příprava díky rychlosti skútru rychlá. Příprava kvalitní stopy již trvá podstatně déle,
hlavně po větším sněžení nebo
v závějích. Pro představu – přibližně 10 km v kvalitě srovnatelné
s rolbou může trvat i 4 až 5 hodin.
Největším problémem je velká
poruchovost. I když má najeto jen
asi 1 000 km, byl již šestkrát zcela
nepojízdný, naštěstí k závadě došlo vždy v blízkosti města nebo
garáže. Bohužel ani značkový
servis nedokáže závadu spolehlivě odstranit. Trneme strachem,
pokud by nás nechal stát někde
ve vzdáleném lese. Nejsmutnější
je, že většina závad se týká elektronického zapalování, jež by
mělo být v dnešní době polovodičové éry stoprocentně spolehlivé.

Oba už zdaleka nepatří mezi nejmladší – Jindra Mach a rolba Prinoth

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Harley Sibiře v nejdeckých službách

V minulém století jsme provozovali dva skútry Buran, ještě klasické konstrukce, s nimiž jsme
měli ty nejlepší zkušenosti, proto
jsme, nejen z cenových důvodů,
zakoupili opět tento typ. Zřejmě
výrobce, s nástupem kapitalismu
v Rusku, má jiný názor, jak by měl
skútr honosící se názvem ‚Harley
Sibiře‘ vypadat. Nedovedeme si
představit, jak může takový stroj
v podmínkách Sibiře a těžším terénu sloužit,“ hodnotí nejdecký
Jiří Málek.
Pernink a Horní Blatná
Tato část řeší magistrálu z Perninku na Jelení a její úprava trvá
podle podmínek asi čtyři hodiny,
stejně tak další napojení na trasy
v okolí Perninku, Horní Blatné
a Abertam. S rolbou Prinoth, která už zdaleka nepatří mezi nejmladší (rok výroby 1999), jezdí
již čtvrtým rokem Jindra Mach
z Perninku. „Z práce s rolbou

musím mít radost a odměnou je
potom děkovné zamávání spokojených lyžařů. Dříve jsem sám
běhal, ale to se tratě ještě neupravovaly, museli jsme si je sami vyšlapat. Špatné je, když se po tratích procházejí lidé se psy nebo
se po nich jezdí na čtyřkolkách,“
dělí se o své zkušenosti Jindra.
Abertamy
Abertamy nabízejí běžkařům
nejen desítky kilometrů běžeckých tras, ale také zázemí v areálu technických služeb s možností
parkování i občerstvení a s nástupem do lyžařské stopy jen
pár metrů od parkoviště. Město
Abertamy zatím nemá vlastní
rolbu, a tak údržbu běžeckých
tras zajišťují na základě dohody
rolby z Perninku (Sdružení Centrální Krušnohoří) a Božího Daru
(První Krušnohorská o.p.s.). Již
od roku 2001 se o lyžařské stopy
v okolí Abertam stará také míst-

Pavel Motlík s osedlaným skútrem
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ní nadšenec Pavel Motlík. Svým
skútrem se stopovačem upravuje
v posledních letech zejména spojku Východní Abertamy – Větrov,
každoročně zajišťuje také úpravu
tratě na legendární blatenskou
10hodinovku. Před několika lety,
když rolba z Perninku byla rozbitá nebo prostě nevyjela včas, protahoval i značnou část magistrály.
Boží Dar
Boží Dar je vyhlášený rozsáhlou
sítí běžeckých tras jak pro rekreační, tak i závodní běžkaře. Vedle
tradiční Krušnohorské lyžařské
magistrály (KLM) a tras v okolí
Božídarského Špičáku je v posledních letech velmi oblíbená Ježíškova cesta směrem k blatenské silnici
a Myslivnám, která je propojená

Klínovec / Loučná pod Klínovcem
V katastru města Loučná pod
Klínovcem a v nejbližším okolí je
upravováno na 50 km běžeckých
tratí. Nejoblíbenější se v posledních letech stala „běžecká magistrála“, jež vzniká uzavřením
komunikace od hotelu Nástup
směrem na Horní Halži, další trasy
jsou vedeny okolo vrchů Meluzína a Macecha jižním směrem až
k Suché u Jáchymova. Pravidelná
údržba všech běžeckých tras je
prováděna moderní rolbou Pisten
Bully 100, která je v Loučné stejně jako na Božím Daru k dispozici
od sezóny 2012/2013. I díky nové
technice mohla být před třemi lety
vybudována nová síť běžeckých
tratí, jež božídarské a klínovecké
trasy vzájemně propojila.

Krušnohorský výkřik nové techniky – Pisten Bully 100

jak s okruhy u Špičáku, tak i se
sousední německou magistrálou.
Údržbu místních tras (Ježíškovy
cesty, tras u Špičáku) zajišťuje město Boží Dar moderní rolbou Pisten
Bully 100, o úpravu stop na krušnohorské magistrále mezi Božím
Darem, Mrtvým rybníkem a Perninkem se od letošní sezóny stará
První Krušnohorská o.p.s. s božídarskou rolbou Prinoth T2S. Kromě
magistrály upravují rolbaři První
Krušnohorské pravidelně také trasy
v okolí Abertam (Pernink – Větrov
– Spáleniště) a okruh Karlova běhu
k abertamské silnici a dále ke Švýcárně. Mílovská cesta je na základě
dohody s vedením příhraničního
Breitenbrunnu upravována německými rolbaři v návaznosti na trasy
v okolí Rabenbergu, resp. příhraniční stezku Antona Günthera.

Jáchymovsko
O pravidelnou úpravu běžeckých tratí nejen v areálu Eduard,
ale i tras spojujících Nové Město
a Mariánskou s KLM se již léta
stará Biatlonový klub Jáchymov.
Strojová úprava je prováděná
rolbou Favero a sněžnými skútry Scandic a Lynx se stopovači.
Nejčastěji jsou upravovány tratě
v areálu Eduard, a to v zásadě pro
volnou techniku, na spojnicích
s magistrálou bývá v případě dostatečné sněhové pokrývky vyříznuta stopa pro klasiku. Běžecká
trasa mezi Novým Městem a KLM
přes Cihelny u Abertamské křižovatky vznikla zhruba před 15 lety
na základě iniciativy místních
chatařů a provozovatelů ubytovacích zařízení. Od letošní sezóny
je po rozšíření cesty z Mariánské

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

okolo bývalého dolu Adam a Hotelu Berghof k areálu Eduard možná
úprava rolbou i na této trase.
Pohled z druhé strany hranice
Od vstupu České republiky
do Schengenského prostoru a současného zrušení kontrol na hranicích 21. 12. 2007 se v Krušných
horách učinilo mnoho ve prospěch
přeshraničního turismu. To, co
je v létě bezproblémové, se však
v zimě budovalo poněkud obtížněji. Nároky lyžařů v posledních
letech vzrostly, a tak dnes turista
očekává rolbou upravené tratě jak
pro klasiku, tak pro bruslení. Očekává atraktivní okruhy různých
délek v nádherné krajině, které
může individuálně a podle svých
schopností volit a kombinovat. Po-

kud je nějaký region schopen tato
pro lyžařský sport důležitá kritéria
splnit, rychle se to rozkřikne. Doposud připravovaly saské a české
obce běžecké trasy převážně pouze
ve svém správním území. Koordinovaná přeshraniční spolupráce
zde byla spíše výjimkou. To se
však změnilo v zimě 2014/2015
a přeshraniční síť běžeckých tras je
vysoce hodnocena. Na české straně existuje Krušnohorská lyžařská magistrála s na ni napojenými
okruhy. Jejím ekvivalentem na saské straně je Kammloipe.
Je to velmi dobře udržovaná,
zhruba 36 km dlouhá běžecká trasa, která probíhá z Johanngeorgenstadtu přes Carlsfeld, Mühlleithen
a Schneckenstein do Schönecku.
Vede po hlavním krušnohorském

Božídarský Prinoth při práci okolo Špičáku

Úprava stop v areálu Eduard
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Na hranici mezi Jelením a Oberwildenthalem

hřebeni, nádhernými lesy přírodního parku Erzgebirge / Vogtland,
které ji chrání před nepřízní počasí, a je proﬁlově nenáročná. Pěkné výhledy jsou zejména kolem
Mühlleithenu a Schneckensteinu.
K občerstvení na výletě zvou útulné hospůdky ve Weitersglashütte,
Mühlleithenu,
Schneckensteinu
a Schönecku.
Protože ne všichni běžkaři mají kondici pro absolvování
celé trasy včetně návratu k výchozímu bodu, byl v minulých
týdnech testován pilotní projekt
se skibusem. Ten vyjížděl v 9 hodin z Johanngeorgenstadtu přes
Weitersglashütte,
Rautenkranz
do Mühlleithenu a vracel se nazpět. Tak mohli lyžaři podle svých
schopností volit individuální délku trasy. Tato nabídka skibusu
byla velmi dobře přijata a možná
bude mít šanci na realizaci i příští
zimu. Dnes existuje možnost mezi
Carlsfeldem a Mühlleithen, pár
set metrů za Černým rybníkem,
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

přejet na českou stranu a přes
Rolavu a Jelení se vrátit do Johanngeorgenstadtu. Tento okruh
si velmi oblíbili saští sportovnější běžkaři, protože je možné volit
délku okruhu podle momentální
kondice a posilnit se v příjemné
hospůdce na Jelení několik kilometrů od cíle.
Na saské straně je však mezi trasami v okolí Johanngeorgenstadtu
a sítí tras v okolí Breitenbrunnu
a Rabenbergu mezera. Je zde tedy vítaná možnost přejet na české území.
To je možné po bývalé cestě mezi
Oberwildenthalem a Jelením, ale
také po dvou propojovacích stopách
v oblasti 981 m vysokého Scheffelsbergu u Hennebergu-Oberjugelu.
Do oblasti u Breitenbrunnu se
lze odtud dostat dvěma způsoby
– buď kratší cestou přes Bludnou, Háje a Mílov, nebo delší, ale
po pravidelně upravovaných stopách přes Myslivny. V Sasku je pak
možné zvolit směry ke Sportparku
Rabenberg, do Breitenbrunnu nebo
ročník 4 / číslo 3 BŘEZEN 2015 / Strana 7

Za volantem ve stopě na Rolavě

do Rittersgrünu a na jeho kratší okruhy. Pro běžkaře z regionu
Breitenbrunnu má trasa po mílovské silnici na Myslivny obrovský
význam, protože jim zpřístupňuje rozmanitou síť běžeckých tras
mezi Božím Darem, Abertamy,
Perninkem a Horní Blatnou. Tyto
trasy jsou zvláště při slunečném
počasí velmi příjemné, vedou
mnoho kilometrů jedinečnou krajinou s nádhernými výhledy.
Při cestě z Mysliven na Boží Dar
nalezneme uprostřed lesa malý bufet. Pokud zde odbočíme doleva,
dostaneme se do Tellerhäuseru.
Tato malá obec v lesích umožňuje
napojení na trasu jménem Hundsmarterloipe, jež po zhruba 11 km
končí u horní nádrže přečerpávací
elektrárny Markersbach. Odtud je
nádherný výhled na západní část
saského Krušnohoří. Můžeme
však také absolvovat pěkný okruh
z Tellerhäuseru do Ehrenzipfelu
a odtud na Mílov.
Koordinovaná
přeshraniční
úprava běžeckých tratí je ob-

rovský kvalitativní skok, jenž
zásadně zvyšuje atraktivitu západního Krušnohoří jako regionu
zimních sportů. V jeden okamžik
zpřístupňuje současně množství
rozmanitých běžeckých okruhů.
Doufejme, že v budoucích letech
bude koordinace úpravy této rozmanité sítě běžeckých stop dále
rozvíjena, a pomůže tak této hospodářsky zanedbané části Krušných hor posílit alespoň turismus.
Pro detailní plánování je možné
využít internetové stránky http://
www.wintersport-im-erzgebirge.
de/loipenuebersicht.html, http://
gis.kr-karlovarsky.cz/klm/ nebo
http://krusnehoryaktivne.cz/. Dále
můžeme také doufat, že zimy
v Krušných horách budou zase
delší a bohatší na sníh, aby turistické hodnoty našeho regionu
v zimních měsících přinášely žádoucí ﬁnanční efekt. Ski Heil!
Co říci na závěr?
Letošní zimní sezóna se pomalu chýlí ke konci, a tak si můžeme
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dovolit krátké hodnocení. Nová
organizace, systém údržby, její
pravidelnost a vzájemná návaznost
se osvědčily a každý návštěvník
lyžařských stop musí potvrdit zlepšení proti minulosti.
„Snad jen aby vám dlouho vydrželo nadšení a peníze. Nepamatuju, že by některou zimu byly stopy
takto upravené. A nejde jen o frekvenci údržby, ale i o techniku – téměř vždy maximálně využitá daná
šíře cesty, aby se mezi stopy ještě vešli bruslaři a nemuseli křížit
stopy. A web, kde se informace
objevují několikrát denně, také
nemá chybu. Tak aby nám i ten
sníh ještě chvíli vydržel,“ uvádí
jeden z mnoha komentářů spokojených lyžařů. Ke zlepšení úrovně
rovněž nemalou měrou přispělo
osazení tras a jejich vzájemné
křížení informačními rozcestníky.
Celkovou spokojenost ruší pouze
neukáznění řidiči čtyřkolek a terénních vozidel, kteří se pokoušejí
využívat upravených tras k testování svých strojů.

Určitě by nebyla od věci kontrola neukázněných řidičů ze strany
Policie České republiky, zvláště
pokud se jedná se o porušení zákona a úmyslné poškození tras upravených za státní (obecní) ﬁnanční
prostředky. Též pohyb pěších turistů a psů se svérázným přístupem
k projíždějícím lyžařům, znečišťujících svými exkrementy upravenou stopu, dovede často pokazit
radost z pěkného výletu. Můžeme
pouze doufat a věřit, že s postupem
času, jak se bude dále zlepšovat
úroveň stavu tras lyžařské turistiky,
zlepší se i chování a ohleduplnost
nejen lyžařů (odhazování odpadků
atd.), ale i těch ostatních návštěvníků (nelyžařů) našich krásných
Krušných hor.
S přáním omlazování nejen „údržbářů lyžařských tras“, ale hlavně i jejich technických prostředků
Eva Nduvimanna,
Jiří Kupilík, Ulrich Möckel
s přispěním
všech zainteresovaných
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
14. 3. - Zabijačka „Naostro“ (Hotel Ochsendorf, Horní Blatná)
Koncerty, divadla
19. 3. - Prší na habry – Nitky (Galerie umění, Karlovy Vary; 19:30)
19. 3. - KSO: Bedřich Smetana: Richard III.; Frédéric Chopin:
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll;Robert Schumann:
Symfonie č. 2 C dur (Lázně III, Karlovy Vary; 19:30)
21. 3. - Regionbeat (DK Ostrov; 14:00)
21. 3. - KSO: Divotvorný hrnec – derniéra
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
26. 3. - Jiří Pištora: Básně a brundibásně
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary; 18:00)
27. 3. - KSO: Antonín Dvořák Gala (Lázně III, Karlovy Vary; 19:30)
27. 3. - Country večer (DK Nejdek – Klubíčko; 20:00)
29. 3. - Kieslowski (Galerie umění, Karlovy Vary; 19:30)
2. 4. KSO: Velikonoční koncert (Lázně III, Karlovy Vary; 19:30)
7. 4. KSO: Gala opereta – Strauss, Kálmán, Labitzký
(Lázně III, Karlovy Vary; 19:30)
10. 4. - KSO: Symfonický koncert ABO B9
(Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
10. 4. - Trojka Zuzany Homolové
(Galerie umění, Karlovy Vary; 19:30)
Výstavy, přednášky
14. 3. - Vít Tejrovský: Tetřívek obecný –
tajemný a plachý obyvatel Krušných hor
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
14. 3. - Výtvarná dílna: Jarní cibulová panenka
(Ateliér Archa, Karlovy Vary; 9:00; hlaste se na
603 113 983, lektorka Dagmar Kuncová)
1. 4. O Jiřím Paterovi (Galerie umění, Karlovy Vary; 17:00)
8. 4. Jan Nedvěd: První světová válka
(Muzeum Karlovy Vary; 17:00)
1. 4. – 14. 6. - Zdeněk Hajný: Krajiny netušené
(kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov; vernisáž 8. 4. v 17:00)
do 29. 3. - Křížové cesty v krajině (Fotogalerie Zelená sedma, Nejdek)
do 29. 3. - To je náš sport a hobby: Úžasný svět leteckých modelů
(kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov)
do 6. 4. - Jiří Patera: Dotknout se povahy světa
(Galerie umění, Karlovy Vary)

do 6. 4. - Jiří Valenta: Malíř fotografem
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
do 24. 4. - Háčkohraní (GALERIE@, Nejdek)
do 14. 6. - Poklady Chebska (Muzeum Cheb)
Kina
14. 3. 21. 3. 28. 3. -

Díra u Hanušovic (kino Pernink; 18:00)
Vejška (kino Pernink; 18:00)
7 trpaslíků (kino Pernink; 18:00)

Z programu lázní Jáchymov
19. 3. - Giancarla Ruggieri (Radium Palace, Jáchymov; 20:00)
26. 3. - Pratur Vienna Connection (Radium Palace, Jáchymov; 20:00)
27. 3. - Aleš Nosek: Varhanní koncert
(kostel sv. Jáchyma, Jáchymov; 19:30)
27. 3. - Rocker a dvě staré dámy (DK Jáchymov; 19:30)
31. 3. - Opera, opereta a slavné písně (Běhounek, Jáchymov; 19:30)
Sport
14. 3. 21. 3. 28. 3. -

4. krušnohorský výlet „Za Meluzínou“
(start cca 800 m od hotelu Nástup pod Klínovcem
ve směru na Měděnec; 9:30)
Kiwi Cup (Neklid, Boží Dar; prezentace 10:00, start 12:00)
Supercross (Skiareál Klínovec, Boží Dar; prezentace 8:00)

Chcete se stát průvodcem?
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
hledá průvodce – brigádníky pro štoly
Kryštof na Hřebečné,
Johannes na Zlatém Kopci,
jež jsou součástí nominace Krušných hor
na Seznam světového dědictví UNESCO.

Kdy: od 1. května do 30. září 2015
Pracovní doba: 10–18 hodin
ve všední dny a/nebo i o víkendech.
Uchazeče zaškolíme, znalost němčiny výhodou.
Nabídky včetně stručného životopisu
prosím zasílejte na hengster11@gmail.com.
Bližší podmínky vám rádi sdělíme.

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Vrcholový sport je už na úplně jiné úrovni,
říká Egon Hofmann, mnohonásobný reprezentant v biatlonu

Malorážkový biatlon se pomalu, ale jistě začíná řadit mezi nejpopulárnější zimní sporty u nás. Za svou poměrně krátkou historii se z původního měření sil armádních hlídek (družstev) stal sportem individuálním, ve kterém vojenské pušky vystřídaly nejprve velkorážní terčovnice
a nakonec malorážky. U počátků velkorážného biatlonu u nás stál i Krušnohorec Egon Hofmann z Abertam, mnohonásobný reprezentant
Československé republiky.
Narodil ses za války v Sudetech,
poválečné období jsi prožil jako
malé dítě. Máš na tu dobu nějakou
osobní nebo zprostředkovanou
vzpomínku z vyprávění rodičů?
Vzpomínám si, jak jsem chodil
v létě pěšky, v zimě na lyžích z naší
samoty do školy v Hřebečné, a viděl, jak každý týden mizí chalupy
z okolí. Bylo jich určitě kolem stovky a ještě dnes se mi vybavuje, jak
vypadaly, kde stávaly. Lákalo mě
podívat se tam, ale rodiče nedovolili,
měli obavy, protože stavení byla pod
dohledem nových dosídlenců.
Jak se vaší německé rodiny
dotklo, nebo nedotklo vysídlení
německého obyvatelstva? A tvůj
názor na tuto neslavnou dějinnou událost s odstupem let?
Naši předci sem přišli v 16. století z Fríska a žili tady do vysídlení
několik set let. Všichni příbuzní
byli odsunuti a i naši měli sbaleno,
byli připraveni a čekali. Rodiče tu
dobu snášeli velice těžce, ale pořád
věřili, že se někdo vrátí. Nakonec
jsme do odsunu nešli a dodnes
vlastně ani nevím proč. Rodiče se
nesvěřili a mohu se jen domnívat,
že to bylo buď aktivní službou
otce v Československé armádě
před válkou, navíc nebyl potom
ani ve válce jako německý voják.
Nebo snad potřebovali odborníka
v jirchárně v Abertamech, kde pracoval. Už se to asi nikdy nedozvím
a ani po tom nepátrám. Doba nebyla dobrá, byla nespravedlivá a napáchala plno zla a škody, které jsou
zde patrné dodnes.
Měl jsi někdy v dětství, v mládí
nebo i později při své sportovní
kariéře problémy s národností?
Co v dětství škola a český jazyk?
S národností jsem nikdy problémy neměl. Většina spolužáků
ve škole byla národnosti německé,
menšina české, nikdo to neřešil
a žádné problémy nebyly. Horší
bylo naučit se česky, jako šestileté
dítě jsem neuměl ani slovo. Učil
jsem se se sousedem (také ze samoty), který byl starší a česky uměl, při
našich cestách do a ze školy. Zpětně

Egon Hofmann se narodil
5. dubna 1944 na samotě Lesík
(Lessighäuser), která sice patřila
k Perninku, ale stála nad Abertamy
ve směru na Hřebečnou a Bludnou.
Do školy docházel do Hřebečné
a od 6. třídy do Perninku. Po ukončení školy nastoupil do Odborného
učiliště v Osově u Dobříše, obor
rukavičkář. Po třech letech s výučním listem začal pracovat v Rukavičkářských závodech v Abertamech. Odtud nastoupil na základní
vojenskou službu do Dukly Liberec. Po skončení vojny se vrátil
zpět do Abertam, kam se mezitím
jeho rodiče přestěhovali. V roce
1966 se oženil a s manželkou Lenkou, která pracovala také v Abertamech v Rukavičkářských závodech. Má dvě dcery. Abertamským
rukavicím zůstal věrný až do ukončení výrobní činnosti závodu. Vedle práce se věnoval hlavně sportovní činnosti. V mládí závodní,
později trenérské a poslední roky
již jako důchodce pomáhá při provozu lyžařských vleků v okolí.
si uvědomuji, že jsem byl asi první
sportovec a reprezentant německé
národnosti v lyžařské Dukle Liberec, ovšem i zde to bylo v pohodě. Kamarádi se i zajímali o život
v Sudetech, protože pravdu jim
nikdo neřekl. Jediným zklamáním,
možná způsobeným mojí německou národností, bylo, že když jsem
udělal všechny přijímací zkoušky
na vojáka z povolání pro moji další sportovní činnost v Dukle, tak to
Okresní vojenská správa v Karlových Varech zamítla. Možná kvůli
našim aktivním písemným kontaktům s vysídleným příbuzenstvem.
Kdo či co tě přivedlo ke sportu, konkrétně k lyžování?
Lyžovat jsem začal vlastně
z nutnosti. Bydleli jsme na samotě,
a když jsem začal chodit do školy,
vzdálené několik kilometrů, tak
nezbývalo nic jiného než v létě
pěšky a v zimě na lyžích. K tomu
mi otec náležitě zkrátil svoje lyže.
Techniku běhu nás na škole učil

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

S kamarády v Dukle Liberec (Egon Hofmann v popředí v podřepu)
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Trénink s naftou

Reprezentantem ve velkorážném biatlonu

známý sportovec a lyžař Gabriel
Koubek, který v naší oblasti působil i jako trenér. Hned od další
zimy jsem se začal zúčastňovat
všech lyžařských závodů v okrese a kraji. Až do nástupu na vojnu
jsem trénoval hlavně s kamarády
ze školy v Perninku, vymýšleli
a zkoušeli jsme všechny možné
i nemožné metody. Jezdili jsme
na lyžích po nahrabaném jehličí,
jinovatce, ze starých prken stloukli koryta, ty vyložili pásy z umělé
hmoty, které jsme pro lepší skluz
natírali naftou. Rodičům jsem pak
musel pracně vysvětlovat, proč
pořád smrdím naftou. Posilování
jsem měl doma, protože jsme měli
malé hospodářství, na němž bylo
práce pořád dost. Navíc jsem kamarádil s kladivářem Herbertem
Schenkerem z Hřebečné (byl i mistrem republiky), se kterým jsem

posiloval a pomáhal zde stavět dřevěné lyžařské můstky.
Můžeš popsat svou sportovní
kariéru až do členství v Dukle
Liberec a v reprezentaci Československa? Co tě přivedlo
k velkorážnému biatlonu, proč
jsi u něj nezůstal a nepokračoval v malorážném?
Vzhledem k mým dobrým sportovním výsledkům jsem narukoval na vojenskou základní službu
do Dukly Liberec. Přišlo tam dost
běžců, a tak se rozhodlo, že kdo má
nějaký vztah ke střelbě, půjde dělat
velkorážný biatlon. Protože jsem
byl předtím v Abertamech ve střeleckém kroužku a ve střelbě se mi
dařilo, bylo o mé další sportovní
kariéře rozhodnuto.
Během vojenské služby jsem se
zúčastnil různých závodů „spřátelených armád“ v Polsku, Sovět-

Abertamská tréninková skupina (Egon Hofmann je čtvrtý zprava nahoře)
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ském svazu a NDR s umístěním
jak v hlídkách, tak i v jednotlivcích do třetího místa (v Oberhofu). V roce 1965 jsem byl účastníkem mistrovství světa v Elvrumu
v Norsku a v roce 1966 v Altenbergu v Německu, kde jsem byl v jednotlivcích 26. a se štafetou devátý.
Když jsem ukončil vojenskou službu, vrátil jsem se do Abertam, ale
stále jsem byl v národním družstvu,
tak jsem si vyřídil zbrojní průkaz
a velkorážnou pušku měl doma.
Na abertamské střelnici jsem si
upravil vzdálenost střelby na 150
metrů a trénoval po práci střelbu
k velké nelibosti místních myslivců. Neměl jsem už však takové
podmínky a kontakty, a tak jsem
závodění s velkorážkou ukončil
a pokračoval s malorážkou v rámci okresu Karlovy Vary až do roku
1972. Pak jsem si udělal trenéra
druhé třídy v běhu na lyžích a věnoval se mládeži v Abertamech.
Koncem 60. let trénovalo
na dvou můstcích v Hřebečné okolo patnácti skokanů. Spolupracovali jsme i s lyžařským oddílem
v Oberwiesenthalu, využívali jsme
jejich sportovní areál. V těchto letech nastalo u nás a v našem okolí
poměrně velké legální vysidlování
německého obyvatelstva, rychle ubývalo nadějných závodníků,
odešli například sdruženář František Zenker a reprezentant Siegfried Holub), tak i pomocných trenérů. Došlo tím i k útlumu lyžařského sportu v Abertamech.
Dá se nějak porovnat tehdejší
vrcholový sport a tréninkové metody se současnými? V čem vidíš
největší rozdíly?
Vrcholový sport byl tehdy jen
v Dukle a Rudé hvězdě. Všechno
ostatní byli amatéři, kteří trénovali
po práci podle zveřejněných článků
o špičkových sportovcích severských států a jejich zkušenostech,
které se částečně snažili napodobovat. U nás vzniklo tréninkové středisko v Jáchymově pod vedením Ládi
Boka, později v Karlových Varech se
Slávkem Mašatou. Pokud to mohu
porovnat, tak za relativně krátkou
dobu se vrcholový sport dostal úplně na jinou úroveň – v možnostech,
prostředcích, vybavení, materiálovém zabezpečení, v oblasti lékařské

péče a regenerace, díky prakticky
celoročním možnostem trénování
na sněhu, na ledovcích, v tunelu
atd. Já jako reprezentant jsem tehdy
dostal dvoje lyže na sezónu, dneska
jsou jich desítky a jsou navíc „šité
přímo na míru“ dotyčného závodníka podle různých druhů sněhu.
Jako vrcholový sportovec jsi
byl v pracovním poměru v Rukavičkářských závodech v Abertamech. Jaké podmínky ti pro
tvou sportovní a později trenérskou činnost vytvářeli?
Potíže jsem ve fabrice nikdy
neměl, vždy nám vyšli vstříc, také
jsme závodili pod hlavičkou Rukavičkářských závodů Abertamy. Ani
s uvolňováním na závody a tréninky nebyly žádné problémy, vše
podle svých možností podporovali.
Se sportem jsi strávil celý život.
Splnilo to tvoje představy, očekávání? Na co nejraději vzpomínáš?
Já jsem vlastně žádné zvláštní
představy a očekávání neměl. Bral
jsem to tak, jak to prostě šlo. Ze
vzpomínek mi utkvělo v paměti,
jak jsem na mistrovství republiky
v Harrachově coby mladý zajíc
startoval za několikanásobným mistrem republiky Rudolfem Čilíkem
a šlapal mu na paty. On byl také
jedním z těch, kteří se přimlouvali
za to, abych se dostal do Dukly Liberec. Jinak jsem měl samozřejmě
vždycky největší radost z výsledků
svých svěřenců na vrcholných závodech. V paměti mně také utkvěla
akce – 100. výročí lyžování v Če-
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Trénink na kolečkových lyžích

chách v roce 1987. V běhu 100x
1 km jsme my, Abertamští, obsadili v rámci republiky 2. místo hned
po Harrachovu s věkovým průměrem 25 let v čase 6 hodin 42 minut. Později jsem absolvoval také
některé známé masové dálkové
běhy, jako jsou Krušnohorská pa-

desátka, Krkonošská sedmdesátka,
Kammlauf Klingenthal, Ludwigkönnigslauf nebo Karlův běh (ten
jsem i dvakrát vyhrál), a také pětkrát Jizerskou padesátku.
Co si myslíš o našem současném krušnohorském sportu? Je
dnešní sportovně-turistický rozvoj naší oblasti to pravé? Kam
bychom měli podle tvého názoru
do budoucna směrovat?
Současný krušnohorský sport
už není zdaleka tak masový, jako
býval dřív. Proti mému mládí je
lyžování ﬁnančně hodně náročné,
a pokud zde nějaký mladý nadějný
sportovec vyroste, odchází, protože
zde nejsou vhodné podmínky pro
jeho další působení. Turismus je
podle mne v současnosti už na vrcholu ve vztahu k přírodě. Myslím
si, že to, co tady bylo postaveno,
už stačí každoročně zkvalitňovat,
udržovat a více nerozšiřovat. Je
třeba, aby tady ještě pár pěkných
klidných přírodních koutů zůstalo.
Jsi pravý nefalšovaný sta-

S družstvem krušnohorských lyžařů na Krkonošské sedmdesátce. Egon
Hofmann je třetí zprava nahoře

rousedlík, který se zde narodil
a prožil prakticky celý život, proto je asi zbytečné ptát se na tvůj
vztah k tomuto kraji. Co bys však
chtěl vzkázat všem lidem, kteří
sem přicházejí buď jako dosídlenci, návštěvníci, nebo turisté?
Vztah k tomuto kraji mám velice
silný po svých předcích. Moji odsunutí a vystěhovaní příbuzní se

sem rádi vracejí, i když již jen jako
turisté, kteří nezapomněli na svůj
rodný kraj. Návštěvníkům a turistům bych chtěl popřát, aby se jim
u nás líbilo. A dosídlencům? Není
zde lehké živobytí, ale to tady nebylo nikdy, a přesto tady lidé žili,
žijí a doufám, že žít budou.
Jiří Kupilík
foto: archiv Egona Hofmanna

Pražský kanovník
dr. Johann Alois Renner z Perninku

Kanovníkův rodný dům v Kostelní ulici 93 v Perninku

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Život v Krušných horách nebyl nikdy jednoduchý. Studium
na vyšší škole bylo a dodnes je
pro místní obtížné. O to překvapivější je, že počátkem 19. století
se perninský chlapec Johann Alois
Renner vypracoval z chudých poměrů až na doktora teologie a kanovníka chrámu sv. Víta v Praze.
Johann Alois se narodil 21. června
1784 v Perninku.
Jeho otec byl tesařem, přivydělával si však i zemědělstvím
a tehdy rozšířeným obchodováním
s krajkami. Po smrti první ženy
se brzy oženil s ženou z nedaleké
Horní Blatné. Rodiče si s neduživým dítětem neuměli poradit,
a proto je předali do péče prarodičům z matčiny strany. Když se
Johann Alois v šesti letech vrátil
k rodičům, byl umíněným dítětem
a jeho pět mladších sourozenců

se k němu chovalo jako k cizímu.
Kvůli jeho zdravotně podmíněnému huhňání se mu děti ve škole
často vysmívaly a jednaly s ním
jako s outsiderem.
Při farářově doučování a přípravě na latinskou školu se chlapec
osvědčil a v devíti letech byl doporučen ke studiu gymnázia v Chebu.
K velkému neštěstí rodiny zemřel
v roce 1793 otec, jenž by býval
schopen náklady studia uhradit.
Matka (pro Johanna Aloise macecha) stěží zvládala uživit velkou
rodinu, nemluvě o výchově dětí.
O rok později dědeček z matčiny
strany nyní desetiletého chlapce
přece jen do chebského gymnázia
dostal. Tam musel dědeček u zámožnějších rodin domluvit vnukovi takzvanou Kosttage. To byla
forma skromného stravování, spojená s menším měsíčním ﬁnančním
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Heimatmuseum města a okresu Nejdek v Augsburgu vlastní 87 x 98 cm
velkou olejomalbu kanovníka. Není znám ani malíř, ani přesný rok vzniku
obrazu, odhadované datum namalování je kolem 1840

obnosem. Na oplátku ovšem musel chlapec několik hodin denně
poskytovat doučování. Několika
takovými „úvazky“ si zajišťoval
obživu již při studiu na gymnáziu.
Po úspěšném absolvování gymnázia odjel Johann Alois do Prahy
s úmyslem studovat teologii.
Bez peněz a bez znalostí nutných
k přijímací zkoušce to však nešlo.
Proto nastoupil nejdříve jako učeň

Nápis nad vchodem do rodného domu
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do obchodu. Za světla svíčky studoval a získával znalosti potřebné
pro vstup do teologického semináře univerzity. Přesto však nebyl
přijat. Zklamán se vrátil do Perninku a živil se jako námezdní dělník.
I přes slabý tělesný vzrůst odváděl
nejtěžší fyzickou práci při kopání
pařezů. Současně se připravoval
na chybějící zkoušky a občas odjížděl do Prahy je skládat. V 19 le-

Pomník dr. Rennera

Podstavec pomníku dnes

tech se pokusil potřetí vstoupit
do teologického semináře, ale opět
nebyl i přes velmi dobré výsledky
zkoušek přijat. Neúnavně studoval
soukromě dál a v Praze si vydělával na živobytí u řezníka. Nakonec
se jeho vytrvalost vyplatila, mohl
nastoupit do kněžského semináře, vystudoval katolickou teologii
a byl vysvěcen na kněze. Konečně
dosáhl svého životního cíle.
Johann Alois Renner se stal farářem v Jáchymově, kooperátorem
v Perninku, farářem v Abertamech
a vikářem v Krásně ve Slavkovském lese. Drsné krušnohorské
počasí však jeho zdraví nepřidalo. Po promoci na doktora teologie se ucházel o kanovnictví. Dne
18. července 1832 se dr. Johann
Alois Renner stal členem pražské
kapituly a stal se dokonce kanovníkem u sv. Víta na Hradčanech,
správcem statků. Žil jako spořivý
Krušnohorec skromně a své příjmy
vkládal do sociálního programu
„Rennerovy nadace“. Založil totiž
nadaci na pomoc ﬁnančně slabým
mladým mužům své rodné obce,
která jim měla umožnit návštěvu
gymnázia a studium na univerzitě.
Během 85 let obdrželo stipendium
z Rennerovy nadace 93 nadaných
mladíků z Perninku, než její činnost v roce 1939 ukončila Třetí
říše. Kanovník dr. Johann Alois
Renner zemřel 13. března 1854.
V Perninku se dosud zachoval
jeho rodný dům v Kostelní ulici
č. p. 93. Nad vchodem do domu
upozorňuje na velkého syna Perninku nápis.

Dne 15. srpna 1891 byl v Perninku před obecnou a měšťanskou
školou odhalen velkému synovi města také pomník. Existuje
o tom pamětní list „výboru pro
pomník“ z roku 1891 (Heimatmuseum v Augsburgu vlastní jeho
kopii). Pomník se skládal z bronzové busty vyrobené uměleckým
slévačem Wenzelem Maschkem
z Karlína a soklu z tmavého syenitu zhotoveného kameníkem
Karlem Trögerem z Rybářů. Celkové náklady tehdy obnášely
zhruba 2 600 zlatých. To odpovídalo kupní síle dnešních zhruba
23 000 eur. Pozlacený nápis zněl:
„P. Johann Alois Renner, Dr. theol., Domcustos zu St. Veit in Prag,
geboren in Bärringen am 21. Juni
1784, gestorben zu Prag am 13.
März 1854“.
V letech 1945–1948 bylo zničeno mnoho německých uměleckých
předmětů a mezi nimi i Rennerův
pomník v Perninku. Naštěstí si
někteří občané pamatovali místa skládky suti a v roce 1994 se
podařilo sokl pomníku vykopat.
Bustu se však nalézt nepodařilo,
možná byla roztavena se starými
kovy. Sokl pomníku postavil vedle perninského kostela vyhnaný
perninský rodák Willy Reinelt
ve spolupráci s obcí Pernink. Nápis
na pomníku byl znovu pozlacen.
Josef Grimm a Herbert Ullmann
foto: Josef Grimm a Heimatmuseum Stadt- und Landkreis
Neudek v Augsburgu
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Když jdou „blázni“ na svah…
Zatímco v německých baštách masopustních oslav, Kolíně nad Rýnem, Mohuči nebo Norimberku (zde se masopustní rej konal již po 618.)
se karnevalové průvody rovnají vyhlášení výjimečného stavu, oslavy tohoto svátku v Krušných horách probíhají nesrovnatelně skromněji.

Na sjezdovce v Carlsfeldu

I u nás se samozřejmě pořádají
karnevalové průvody nebo masopustní bály. Na mnoha místech,
kde jsou dobré podmínky pro zimní sporty, má svou tradici krušno-

horský lyžařský masopust. Nejznámější karnevaly na lyžích se konají
v Carlsfeldu, Geisingu či Oberwiesenthalu, kde je tato tradice nejdelší – trvá již 98 let.

Hejno slepiček

V sobotu 14. února se podvaačtyřicáté sešli milovníci lyžování na sjezdovce v Carlsfeldu, aby vystoupili
ve zhruba hodinovém masopustním
programu. Kromě účinkujících si sem
našlo cestu zhruba 1 200 návštěvníků
zblízka i zdaleka. Zatímco ještě například začátkem 70. let minulého století
sjížděli lyžaři svah v kostýmech jen
tak pro svou zábavu, v roce 1992
došlo k zásadní změně. Od počátku 90. let organizuje masopustní rej
spolek cestovního ruchu společně
s lyžařským klubem Carlsfeld. Každý
rok má své motto, podle něhož se pak
připravují kostýmy a různé rekvizity.
Aktivně se zapojují i ostatní spolky
v obci, jako jsou fotbalisté nebo hasi-

Opičí smečka v akci

či. A tak až na malé výjimky pochází
všech 80 aktérů přímo z obce, která
má 700 obyvatel. Tématem letošního roku byl „Masopustní rej zvířat
na sněhu“.
Na svahu se tak prohánělo všemožné zvířectvo. Medvědi, lvy, včely, slepice, motýli, zajíci, opice, ježci
a také nejrychlejší hlemýžď světa
ukázali, že to na lyžích umí. V krásných kostýmech předvedli divákům
pestrý program. Ukázali například
jízdu ve formacích či lyžařský balet.
Opičí tlupa se postarala o nejeden,
často nepředvídatelný žertík.
Zloděj medu medvěd byl za tento čin pronásledován rojem pilných
včel. Živě zahrála kapela „Schalmaienzug“ ze sousedního Eibenstocku. Moderátorský tým občas
doplnil tematicky se hodící „zvířecí“ písničky. Den byl posléze zakončen tradičním maškarním bálem
v hospodě Grüner Baum.
Kdo by se chtěl příští rok zúčastnit masopustu v Carlsfeldu,
může si již dnes poznamenat datum 6. února 2016. Další informace naleznete s předstihem také na
www.carlsfeld.com.
text a foto: Ulrich Möckel
překlad: Lenka Löfﬂerová

Sněhulákiáda
V sobotu 7. února uspořádalo
Karlovarské hudební divadlo již
16. ročník mimoškolní zábavné
akce s názvem Sněhulákiáda 2015.
Výlet odstartoval v 9:45 ráno
odjezdem vlaku z karlovarského
dolního nádraží a pokračoval přes
Novou Roli, Vysokou Pec, Nové
Hamry a Tisovou. Vytopený a čistý
vlak opustili děti a rodiče v zastávce
Nejdek-Sejfy do chladného, ale slunečného zimního rána. Začal výstup
na rozhlednu Pajndl. Velký dík patří
Karlu Vítovi z penzionu Kukačka,
který cestu předem protáhl sněžným
skútrem. Na Pajndlu čekal na účastníky Sněhulákiády rozdělaný oheň,
a tak nic nebránilo malé svačince
v podobě opečených buřtíků.

Následně celá akce pokračovala
soutěží ve stavění sněhuláků, z nichž
jako nejzajímavější byl vyhodnocen
Šnekulák. Poté se účastníci vydali
pěšky z kopce dolů do několik kilometrů vzdáleného penzionu Kukačka, kde Karlovarské hudební divadlo
sehrálo pro děti pohádku „O červíku
Ervínovi“ a proběhla celá řada soutěží o báječné ceny.
Karlovarské hudební divadlo
pořádá tuto akci v rámci doprovodných akcí ke své divadelní tvorbě zcela zdarma. Velký dík patří
za účast ZŠ Vančurova, ZŠ 1. máje
z Karlových Varů a ZŠ náměstí
Karla IV. z Nejdku a za spolupořadatelství penzionu Kukačka.
text a foto: Kateřina Janstová
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Šnekulák
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Boží Dar se na chvíli
změnil na Divoký západ

Šerifka přijíždí přednést slavnostní slib

Kovbojské pistolnice a indiánky pod velením vážené šerifky se
v neděli 1. března vydaly na tratě
„Dámské jízdy 2015“. Letošního
ročníku se zúčastnilo 160 holčiček,
slečen, žen a seniorek. Cílem akce je
již od roku 2004, kdy závod vznikl,
vytáhnout mamky od plotny a babičky od žehlení do bílé stopy a užít si
společný den.
Mottem letošního ročníku byl

„Divoký západ“. Božídarské náměstí se zaplnilo krátce před půl jedenáctou, kdy se v rámci rozcvičky
trénoval hod lasem, kankán v saloon
baru nebo hod šípem. Slavnostní slib
všech závodnic udělal tečku za předstartovní přípravou.
Jako první se prérií kolem náměstí vydaly na běžkách nejmenší závodnice.
Start hlavní kategorie na 5 kilometrů klasickou technikou
proběhl již na začátku Ježíškovy
cesty. Druhá výprava „pěších“
se vydala podél silnice na Horní
Blatnou a zpět.
Stáda bizonů nahradili závodnicím podél trati udivení turisté. Zlatou
horečku vyměnily dámy za stříbrnou
a za stezku zvanou Silberstrasse, která prochází z Drážďan do Zwickau
také městem Boží Dar.
Závod pořádal LK Slovan Karlovy Vary ve spolupráci s komisí rovných příležitostí ve sportu
ČOV a městem Boží Dar. Ceny
nejrychlejším předávali bývalí
českoslovenští sportovci a reprezentanti – paní Květa Jeriová-Pecková, Zdeněk Pecka a Rudolf Höhnl. Ženám blahopřáli

Start hlavní kategorie

také Jan Horník, starosta Božího
Daru, a Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary. Komisi sportu žen ČOV zastupovala
na Božím Daru její šéfka paní
Naďa Knorre.
Pro rok 2016 se chystají dámy
do školského prostředí pod heslem
„My všechny školou povinné“.
Martina Poštová
foto: Eva Hejtmánková

Start nejmenších

Návrat masopustního veselí
do Hroznětína po 60 letech

Začátek průvodu

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Právě na Valentýna se v Hroznětíně podařilo po dlouhých 60 letech obnovit masopustní tradici.
Masopustní průvod začal před
místní školou. V jeho čele šla lidová kapela s klarinetem, houslemi, vozembouchem, kontrabasem
a dudami. Za kapelou šel medvědář
s medvědem, bába s husou, slaměník a mnoho dalších různých
masek, které k masopustu patří.
Průvod pokračoval centrem obce
ke kostelu, kde se zastavil a přítomní si z úst známého pouličního herce Viktora Braunreitera vyslechli
informace nejen o masopustních
tradicích, ale i o maskách, jež mají
každý masopustní průvod provázet.

Masopustní instruktáž

Poté byla pochována masopustní
basa a průvod pokračoval na místní hřiště, kde byly připraveny stánky s masopustním občerstvením
a zbožím. Podle reakcí lidí se celá
akce velmi podařila a všichni se už
těší na příští ročník.
Vladimír Kříž
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Sjezdové a běžecké lyžování v Krušných horách

Jednání zahájil Jaromír Musil

Dne 18. února 2015 zorganizoval Krajský úřad Karlovarského
kraje setkání s hlavním tématem,
jímž byla nabídka spolupráce pro
zástupce sjezdového lyžování
a možnost provázání zimních sportů v Krušných horách.
V úvodu setkání přivítal vedoucí
odboru regionálního rozvoje Jaromír Musil náměstkyni hejtmana
Evu Valjentovou a ostatní přítomné. Jana Irovská zrekapitulovala
dosavadní aktivity odboru regionálního rozvoje. Zmínila zásady
územního rozvoje, tzv. „krajský
územní plán“, v němž jsou zaneseny všechny nadmístní záměry,
plochy a další studie, které byly
pořízeny, a především koncepci
běžeckého lyžování v Krušných
horách. Připomněla různé dotační
tituly, formy jejich čerpání a další
možnosti spolupráce s odbory krajského úřadu.
V rámci diskuse Martin Píša
(Skiareál Klínovec) informoval
o připravovaném propojení areá-

lů Fichtelberg, Klínovec, Neklid
a Boží Dar, kde zatím chybí projektová dokumentace, jež by byla
vhodná pro zařazení do územních
plánů. Není zatím zpracován průzkum vlivu na dopravu (důvodem
je parkoviště v Jáchymově s dostatečnou kapacitou).
Vladimír Malý, vedoucí odboru
dopravy KÚKK, uvedl možnost
řešit některé problémy v dopravě
systémem informací o obsazenosti
parkovišť a připustil nedostatečnost skibusové dopravy, jelikož
tuto dopravu realizují dopravci
z vlastní vůle nebo na objednávku.
Podle zástupce společnosti Lázně Jáchymov Marka Poledníčka
není zásadním problémem doprava, ale prezentace marketingové
značky „Krušné hory“. Navrhl
možnost aplikace pro mobilní telefony a další formy informovanosti.
Petr Voráček ze Skiareálu Plešivec seznámil přítomné se stránkami HolidayInfo, kam zadávají
informace o svém areálu. S velkým

Jana Irovská v akci
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problémem se potýkali při označení
skiareálu, kdy Policie ČR zakázala
umístění již nakoupených značek.
Zástupci Skiareálu Bublava Lubomír Vacovský a Bohumil Havel
konstatovali vysokou úspěšnost při
získávání dotací pro sjezdové lyžování v Karlovarském kraji. Podle
jejich názoru by byla vhodná samostatná jednání pro každý z areálů, protože potřeby a problémy se
různí a mění s velikostí střediska.
Také bylo zmíněno málo vstřícné chování státu k pronájmu či
odkupu pozemků, na nichž se lyžuje, rovněž tak i problematika
připravovaných kódů na účtenkách
a s tím spojené komplikace s odbavováním klientů.
Jaromír Musil ocenil dosavadní
vstřícný postoj Lesů ČR k řešení
problematiky běžeckého lyžování.
Dále se diskutovalo o možném
programu pro turisty po skončení
lyžování – stále chybí nabídka doplňkových služeb, informovanost
a vzájemná komunikace. Potvrzuje
se názor, že značka „Lipno“ či „Šumava“ funguje, ale značka „Krušné hory“ nikoliv.
Eva Valjentová nabídla spolupráci s projektem odboru kultury
„Živý kraj“, kde součástí webového portálu je i kulturní kalendář.
Martina Fučíková z odboru regionálního rozvoje informovala o připravovaných programech v přeshraniční oblasti. Příjemcem může
být i obecně prospěšná společnost
a ﬁnanční prostředky lze použít na-

příklad i na velkoplošné mapy.
Padla otázka, zda získání eventuálních dotací prostřednictvím
o.p.s. jako zprostředkovatele je
vhodné. Skiareály tuto možnost
jako výhodnou nevidí, ovšem Eva
Valjentová jako zástupce kraje
tuto myšlenku podpořila. Zástupce První Krušnohorské o.p.s. Eva
Nduwimana připomněla existenci
MAS Krušné hory a možnost čerpat ﬁnanční prostředky pro soukromé subjekty.
V závěru jednání zástupci odboru dopravy informovali ještě
o způsobu tvorby plánu zimní
údržby, kde se evidují zařazené
a nezařazené úseky komunikací
pro údržbu. Údržba je prováděna
podle kategorií a podle zákona, ale
také podle účelnosti.
Jana Irovská prezentovala nabídku pomoci odboru kultury při
instalaci hnědých informačních
cedulí, tzv. „turistických cílů“.
Značka musí být zavedena v databázi CzechTourismu a doplněna
dalšími povoleními (Policie ČR
a další). Pro rok 2015 lze přihlašovat značky do března 2015 s kontaktem u vedoucího odboru kultury
Radima Adamce.
Jaromír Musil závěrem poděkoval všem přítomným za účast a přislíbil pokračování jednání k dané
problematice prostřednictvím separátních schůzek se všemi velkými lyžařskými středisky.
Jana Irovská, Krajský úřad
Karlovarského kraje

Do diskuse měl každý čím přispět
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Porolavím na běžkách
Korce

PRVNÍ

KRUŠNOHORSKÁ

311

VÝLET POROLAVÍM
o. p. s.

P R
Jelení

Sobota 14.2.2015 od 8:30 do 15 hod.

Přihlášky: hotel Seifert (N. Hamry) 8:30 až 11:00
Občerstvení na trati: 9:30 - 13:00 (Chaloupky)
Občerstvení v cíli: 12:00 - 15:00
Délka výletu

Výletníci na trase

V sobotu 14. února se uskutečnil již třetí z letošních běžkařských krušnohorských výletů
– tentokrát byla zastávka v Nových Hamrech. První Krušnohorská o.p.s. prostřednictvím
těchto akcí představuje sportovní veřejnosti běžecké trasy
v západní části Krušných hor
od Bublavy po Klínovec. Výletu
se zúčastnilo přibližně devět desítek lyžařů, a to různých věkových kategorií – od nejmenších
po stále aktivní seniory. Nutno
zdůraznit, že nešlo pouze o lyžaře z našeho regionu, ale i z Prahy, Plzně či Kadaně.
Starostové Nejdku a Nových
Hamrů podpořili výlet svou
přítomností při jeho zahájení.
Nejdecký starosta Lubomír Vítek,
který trasu výletu osobně na běžkách zdolal, navíc před výjezdem
do stopy předal organizátorům
symbolický šek od města Nejdku
v hodnotě 3 000 Kč.
Prezentace proběhla v hotelu
Seifert, kde bylo možné se setkat
s českou reprezentantkou Petrou
Novákovou zotavující se po operaci ramenního kloubu i místním
rolbařem Zbyňkem Jandou, který

Symbolická předávka
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Hlavní okruh - 25 km
Krátký okruh - 13 km
Okolo Oveček - 1 km
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Zakoupením placky v hodnotě 100,- Kč nebo
300,- Kč přispějete na údržbu běžkařskýžch tratí
v našem regionu
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ABC SKI

PRVNÍ
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Tomáš Naňka
Nové Hamry

o. p. s.

http://krusnehoryaktivne.cz/

Plán výletu

letos za úpravu běžeckých stop
sklízí od běžkařů jednu pochvalu
za druhou.
Pro lyžaře bylo upraveno mnoho
kilometrů tras v malebné přírodě,
projíždělo se údolím přes vrcholky
a pláně mezi Novými Hamry, Valeškou, Přebuzí a Jelením. Počasí
nám přálo, ve vyšších polohách
se na výletníky usmálo i sluníčko
a u občerstvení panovala výborná nálada. Trasu výletu si vybral
každý sám podle svých sil, času
a schopností. Výletníci měli k dispozici mapu s doporučenými okru-

hy a hned za hotelem Seifert bylo
upravené kilometrové kolečko pro
nejmenší. Další okruh měřil 13 km
a nejdelší trasa přes Chaloupky
a Petrlíkovu cestu 25 km.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na organizaci podíleli, neboť kdyby nebylo nasazení
dobrovolníků a nadšenců, tak by

se takovéto akce nemohly konat.
Zároveň zveme všechny milovníky bílé stopy do našich pravidelně
upravovaných stop. Novohamersko a jeho okolí je překrásné.
Dana Schwarzová
foto: Eva Nduwimana
a Jiří Málek

Tři generace krušnohorských lyžařů – Petra Nováková, Jiří Málek a Dana Schwarzová
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Jáchymov svobodným horním městem
Stalo se tak hned na začátku roku 1520. Šestého ledna král Ludvík II. Jagellonský na základě žádosti Šliků z Pasounu, zejména Štěpána,
také však Buriana, Jeronýma, Jindřicha, Wolfa a Vavřince, povýšil Jáchymov na svobodné horní město. To byla převratná změna v chodu
města a v životě měšťanů.
ti stříbrná špic se třemi prstenci
opačných barev. Třetí pole bylo
stříbrné se zkříženým mlátkem
a želízkem v modré barvě a rukojeťmi přirozených barev. Srdeční
štítek ve středu štítu byl stříbrný
se zlatou třípatrovou věží s branou, kterou drží dva červení lvi
jako štítonoši. Za štítem stojí dva
štítonoši, dva patroni města – svatý
Jáchym a svatá Anna.

Znak svobodného horního města Jáchymova udělený Ludvíkem II. roku 1520

Královským majestátem byl potvrzen název města Údolí svatého
Jáchyma a také horní řád, který
v roce 1518 vydal Štěpán Šlik.
Vrchnost bude nadále, ale již spolu
s měšťany, dosazovat, potvrzovat,
jmenovat i odvolávat purkmistra
a rychtáře, soudce a konšely pro
řízení chodu města. Obyvatelům Jáchymova se dostalo mnoho nových
privilegií, mezi nimi právo várečné,
sladu, obchodu, právo řemesel. Město smělo vypracovat vlastní statuta,
zřídit městský regiment, pořádat každou sobotu týdenní trh a konat dva
výroční trhy v roce. V době konání
výročních trhů byly všechny cesty
do Jáchymova osvobozeny od obvyklých povinných poplatků. Dále
byly uděleny „všechny další svobody, jak jsou obvyklé ve svobodných
horních městech“, hlavně volnost
pohybu měšťanů, tj. možnost přestěhování se bez povolení vrchnosti,
a také vlastní úprava dědických záležitostí. Dne 9. ledna 1520 zemský
sněm povolil Šlikům razit mince.
Zajímavému tématu mincování
bude věnována samostatná kapitola
v příštím čísle časopisu.

Městský znak
Městu byl dále udělen městský
znak a městská pečeť s právem
otištění v červeném vosku. Znak
tvořil štít rozdělený do čtyř polí.
V prvním a čtvrtém modrém poli
byl zlatý lev držící v pravé přední
tlapě kostel. Ve druhém poli byl
rodový erb Šliků, v červené čás-

Prvý rok svobodného horního
města – 1520
Ve městě žilo již 4963 obyvatel, bylo zde 319 doložených dolů,
do nichž fáralo 1 435 horníků.
Mimořádným objevem roku
byla žíla svatého Pavla, pro svoji
vydatnost přezdívaná Kraví. Také
se začala těžit žíla Růže z Jericha,
která přinášela po mnoho dalších
let kvalitní stříbrnou rudu. Pro odvodnění dolů, a tím zajištění těžby
začal Daniel Reitzer razit dědičnou (odvodňovací) štolu Daniel.
V jeho díle pokračoval Mikuláš
Götzen. V celém revíru jsou zaváděny mokré stoupy, jež zvýšily
produktivitu úpravy rudy. Do dějin Jáchymova se zapsal hrdinský
čin pěti horních tovaryšů na Knackeru, kteří zahynuli při snaze pomoci kamarádům a zachránit jeden druhého. Rýnský těžař Georg

V jáchymovském podzemí pracovalo v roce 1520 už víc než 1 400 horníků.
Dobový ilustrační obrázek ukazuje provoz v dolech
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Schweizer měl tento rok neobvykle veliké zisky. Doly na páté míře
žíly Stella mu přinesly zisk více
než 40 000 tisíc zlatých. Šlikové
měli výtěžek z dolů ve svém vlastnictví 136 611 tolarů. Není tedy
divu, že mezi nimi vypukl spor
o rozdělení desátku, o který mělo
zájem celé příbuzenstvo, zejména
větev z Lokte. Ostrovští Šlikové
si ho chtěli přivlastnit celý. Spor
nakonec urovnali vévodové Jiří
a Jindřich ze Saska. Jedna část
rodiny dostala sedm, druhá tři
podíly. Ty se potom dále dělily.
Protože v Jáchymově začala ražba tolarů, byl horní úřad rozšířen
o mincmistra a písaře mincovny.
Jáchymov 1520 – to nebylo jenom hornictví
Na Chlebném trhu byla vybudována radnice s přídatným domem
a Gregor Hirsch se podruhé stal
jáchymovským purkmistrem.
Druhého června byla dokončena stavba prvních varhan, jež
byly nainstalovány ve Špitálním
kostelíku. Do Jáchymova byl povolán výmluvný a velmi radikální
kazatel magistr Jan Silvius Egranus. Ve své době ovlivnil řadu
lidí, mezi nimi i Stephana Rotha,
který se stal v letech 1521–1523
rektorem jáchymovské školy, pozvedl ji na vysokou úroveň a přivedl k věhlasu v širokém okolí.
Kdo to byl? Magistr Stephan Roth
se narodil a zemřel ve Zwickau,
byl pedagogem a rektorem, teologem, městským písařem a radním,
mužem s obrovským zájmem o literaturu, knihařství i knihovnictví,
mužem s mnoha kulturními styky
a známostmi s učenci své doby,
spolužákem a přítelem dr. Georga Agricoly. Určitý čas patřil též
do úzkého kruhu přátel a spolupracovníků Martina Luthera.
Udává se, že Stephan Roth položil
základ ke slávě všeobecně uznávané latinské školy ve Zwickau.
Poté nastoupil jako rektor (ředitel)
latinské školy v Jáchymově, kterou do jara 1523 řídil s podobným
úspěchem jako školu ve Zwickau.
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zpronevěřil 36 000 zlatých. Za svého působení neproplácel za odevzdanou rudu ve zlatých groších,
tolarech a půltolarech podle nařízení horního řádu, ale ve znehodnocené minci. Také zdržoval a potom
i krátil platby za stříbrnou rudu.

Stará radnice z roku 1520

Oženil se se švagrovou majitele
velkého knižního vydavatelství
Ursulou Krügerovou. Svému rodnému městu odkázal obsáhlou
knihovnu 6 000 svazků, asi 400
dopisů a řadu rukopisů a hudebnin. Naprostá většina knih je opatřena poznámkami nebo parafou
Stephana Rotha. V dnešní době je
z těchto starých knih probádáno
pouze něco více než tisíc svazků.
Ve dnech 15.–17. června 1521
uspořádali Šlikové na Mariánské,
tehdy nazývané Nový Sorg, velké
a slavné střelecké závody. Soutěž, jíž se zúčastnili hosté z Mostu, Chebu, Drážďan, Freibergu,
Řezna, Augsburgu i Norimberka,
byla dotována cenami – od Šliků
stem a od rady Jáchymova padesáti zlatých. Také proto byl počet
soutěžících střelců vysoký: soutěže se jich zúčastnilo 247. Šlikové
a jáchymovská městská správa
pozvali a požádali básníka Hanse
Lutze z Augsburgu, aby na věčnou
paměť této události oslavil veškeré
dění ve verších. Jeho báseň se stala
v německé literatuře první a nejstarší příležitostnou básní.
Ještě téhož roku se jáchymovští
občané, především horníci, zúčastnili tažení do Uher proti Turkům.
Jáchymovské mravy
Jáchymov se záhy stal bohatým
městem, kde žilo mnoho zámožných i rychle zbohatlých lidí. Úroveň jejich života se dostala vysoko
nad průměr v království. A je známo, že kde je vysoká životní úroveň, rychle klesá mravnost a kvete
prostopášnost. Z hovoru se vytrácí
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slušná mluva, pojmy jako skromnost, cudnost, bohabojnost ztrácejí
na významu. To se stalo i v Jáchymově. Zákaz vstupu lehkých žen
v době konání trhů a jarmarků
do města byl vydán již roku 1521.
Jak ovšem uvádí dobové záznamy,
byl tento zákaz velice často porušován. Ve stejném roce musel být
vydán taneční řád. Z něho se dozvídáme, že při tanci docházelo
k pitkám, povykům, výtržnostem,
rvačkám a dokonce i k ohrožování
života zbraní. Taneční řád nošení zbraní na tancovačky zakázal.
Také se zabýval oblečením tanečníků, které vzbuzovalo pohoršení. Vytýkal tanečníkům, že chodí
výstředně oblečeni a ohrožují tak
veřejnou mravnost. Podobně rozhořčovaly svým oblečením a chováním jáchymovské občany mladé
ženy, které „raději než na kázání chodí k tanci, vracejí se domů
potmě v noci bez svých matek
v doprovodu mládenců a lehce se
vzdávají svého panenství“. Volný
pohlavní život vedl k rozšíření pohlavních chorob. Proti cizoložství,
které v Jáchymově nebylo ničím
mimořádným, bojovala svým způsobem jak světská moc, tak i moc
církevní. Báňská města včetně Jáchymova trestala lehké ženy ostříháním vlasů, mrskáním na pranýři,
potápěním v koši, veřejným vystavením v kleci, veřejnými pracemi (například čištěním ulic) či
dokonce vyobcováním z města.
Docházelo ovšem i k podvodům
velkého rozsahu. Například Peter
Hettersberg z Drážďan, který byl
v Jáchymově výběrčím desátku,

Roky 1522–1524
V celém jáchymovském revíru
se rychle rozšířilo používání četkových čerpadel na vodní pohon,
která nahradila ruční rumpály. Čerpadlo tohoto typu bylo prvně použito na Schindlerově žíle na nálezné jámě svaté Kristiny. Jednalo
se o nekonečnou smyčku s koženými měchy (četkami), jež měly
funkci pístů. Smyčka procházela
rourou, jejíž dolní konec byl po-

nořen do vody. Toto čerpadlo dosahovalo výkonu až 50 hektolitrů
za hodinu, a to i ze značných hloubek (50 až 70 metrů).
Také bylo sestrojeno větrání
štoly svaté Barbory soustavou
měchů. Zařízení, které se ovládalo
sešlapováním, však nebylo dostatečně výkonné.
Dne 5. února 1523 postihlo Jáchymov zemětřesení, které napáchalo mnoho škod. Jáchymovský
lékař V. Payer vydává zajímavou
knihu pojednávající o nemocech
horníků. Druhá, neméně významná
publikace básnicky oslavující Jáchymov vyšla v roce 1523. Napsal
ji „básnící horník“ Hans Ruthard.
Město se dále rozrůstalo a počet obyvatel dosáhl 10 000. Ne-

Pohon četkového čerpadla
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bylo divu, zatím stále docházelo k dalším nálezům stříbrné
rudy a mnoho těžařů zbohatlo.
Rozkřikla se pravdivá historka
o chudém jáchymovském těžaři
Mertenu Heidlerovi, jenž za prvé
čtvrtletí roku 1524 vytěžil ze svého dolu Merten 1 600 kg čistého
stříbra. Podíl na dolu rázem činil
1 000 tolarů. Na každém dolu
v Jáchymově bylo přitom 128 podílů. I když nevíme, kolik podílů
Merten Heidler vlastnil, je jisté,
že se rázem stal nejbohatším mužem v Jáchymově.

Podle Agricoly se v počátcích
jáchymovského kutání nacházely
pod trávníkem nebo v kořenech
vyvrácených stromů mnoho kilogramů těžké balvany stříbra nazývané rasenlaufery. Bánští odborníci ale vysvětlují, že se nejspíš
jedná o pohádku a mohlo se tak
stát možná maximálně jednou či
dvakrát. Vždyť i Agricola, který
přišel do Jáchymova později, a nikoliv na začátku kutání, se to mohl
dozvědět pouze z vyprávění.
Město se rozvíjelo a bohatlo.
Zdálo se, že tento trend nemů-

že nic zastavit. Zdání klame.
Mezi horníky rostla nespokojenost, která v roce 1525 vyústila
v ozbrojené povstání.
Jaroslav Ochec
foto: archiv autora
Použitá literatura:
Suldovský, J. – Horák V.: Kronika
horního města Jáchymova a jeho
hornictví, Ústí nad Labem 2009.
Kubátová L.: Statuta horního
města Jáchymova z roku 1526,
Praha 2012.

Dárek Krušným horám
a jejich slavné historii

Michal Urban při prezentaci knihy

Dne 18. února 2015 proběhl
v infocentru ostrovského zámku
v prostorách expozice křest knihy
Horní města Krušných hor od Michala Urbana a kolektivu autorů.
Slavnostního aktu se vedle spolutvůrců díla zúčastnilo padesát
hostů, včetně vydavatele Hugo
Šulce z ﬁrmy Fornica Graphics
s.r.o., starosty města Ostrov Pavla

Slavnostní křest

Čekana a zástupce Karlovarského
kraje Radima Adamce, kteří krátkými vyjádřeními přispěli k slavnostnímu okamžiku. Hlavní slovo
ovšem patřilo Michalu Urbanovi.
Nejenže knihu představil, ale
vysvětlil i fenomén krušnohorských horních měst jako součást
formování zdejší krajiny a jejích
obyvatel 800 let trvající hornic-
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kou činností, jejímž výsledkem
je rozsáhlý soubor historických
památek v současnosti právem
usilující o zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO.
Na samotný závěr pak proběhl
slavnostní křest vodou z dolu
Mauritius na Hřebečné.
Kniha jak kvalitním provedením, tak i nádhernou fotodo-

kumentací si jistě najde místo
do knihovny každého opravdového milovníka Krušných hor. Zatím
vyšel první díl o horních městech
Krušnohoří v Karlovarském kraji,
na podzim se očekává druhý díl,
který bude pojednávat o městech
v ústecké části pohoří.
text a foto: Jiří Kupilík
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Tetřívek – jeden z fenoménů
Krušných hor
Od druhé poloviny března do
poloviny května můžeme zejména
v blízkosti krušnohorských rašelinišť slyšet zvuky podobné bublajícímu potůčku. Je to jedna ze slok
tetřívčího toku, myslivci nazývaná bublání. Tetřívčí tok je jedním
z nejkrásnějších jarních zážitků
každého myslivce. Je úžasné sledovat poskakování, rituální tance
a následné souboje tetřívčích kohoutků, právě proto bývá tetřívek
nazýván černý rytíř.
Početní stavy tetřívků v Krušných horách bývaly obrovské,
dokazuje to hojnost výskytu slova
tokaniště na starých mapách. Mnozí si jistě pamatují tokající tetřívky
pod nádražím v Horní Blatné, na
hřbitovní zdi na Božím Daru, na
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
je středně velký druh hrabavého
ptáka o velikosti kura domácího
(délka těla samců je 49–58 cm,
samic 40–45 cm). Samec je černý (s nafialovělým leskem), bílé
jsou pouze spodní ocasní krovky,
spodina křídla a úzká křídelní
páska. Nápadný je červený hřebínek nad okem a lyrovitý ocas.
Samice je nenápadná, šedohnědá
s černým proužkováním.
Areál rozšíření druhu sahá
od západní Evropy přes rozsáhlé území Eurasie až po Ochotské
moře. V České republice byl tetřívek nejpočetnější kolem roku
1910, od té doby jeho stavy neustále klesají a postupně vymizel
z většiny území. Hlavními oblastmi výskytu jsou v současné době
Krušné hory (350 až 400 samců,
téměř polovina české populace),
Jizerské hory (80–100 samců)
a Šumava (116 samců). Malé populace žijí v Doupovských horách,
Slavkovském lese, Novohradských
horách, Oderských vrších, Králickém Sněžníku a Jeseníkách.
V letech 1973–1977 byla celková
početnost odhadována na 2 500 až
4 500 samců, v letech 1985–1989
na 1 100–2 200 samců a v letech
2001–2003 již jen na 800–1 000
samců. Tetřívek je proto zvláště
chráněný jako silně ohrožený druh.
Osidluje různé biotopy (slatiny, rašeliniště, lesní paseky, vřesoviště
aj.). V jeho potravě je zastoupena
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Ryžovně i jinde. Česká republika
však leží na okraji areálu výskytu
tetřívka a z tohoto hlediska se dá
pochopit i pokles jeho početnosti
v minulém století.
Tetřívek bývá často jedním z argumentů, kterým orgány ochrany
přírody brání realizaci projektů
turistického ruchu v regionu. Zajímavé je, že v okolí Božího Daru,
jež je extrémně turisticky zatížené,
stavy tetřívků v posledních dvaceti
letech spíše stoupají. Zdá se, že než
počet návštěvníků má větší vliv na
velikost tetřívčí populace usměrnění návštěvníků do stabilních koridorů a stav ekosystému, tedy jeho
podobnost tundře, potravní nabídka a početní stavy predátorů.
Karel Picura

Tetřívek obecný (foto: Ralf Kistowski)

Souboj tetřívků

zejména rostlinná složka, zvláště
na jaře pak i hmyz, který má také
zpočátku téměř výlučné zastoupení
v potravě mláďat.
Samci jsou v březnu až květnu
charakterističtí společným tokem
na otevřených prostranstvích, kde
s roztaženým ocasem a spuštěnými křídly pobíhají, vyskakují

do výšky a často mezi sebou bojují. Nejúspěšnější z nich se následně páří s většinou samic v okolí.
Hnízdo je na zemi (skryté pod
vegetací), snůška čítá 9–10 (6–12)
žlutohnědých, méně často i načervenalých nebo okrových, tmavohnědě skvrnitých vajec o velikosti
49,7 x 36,0 mm. Inkubační doba
trvá typicky 25 až 27 dnů, na vej-

cích sedí samotná samice. Sama
také vodí mláďata, která jsou
vzletná zhruba ve věku dvou týdnů. Rodina zůstává pohromadě až
do konce srpna nebo září, kdy se
rozděluje do menších hejnek podle pohlaví.
zdroj: Wikipedia
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Vysoká Jedle – osada hornictví
a zemědělství
Do značné míry zaniklá osada Vysoká Jedle (Hochtanne, Hohe Tanne), která se dnes rozprostírá částečně na katastrálním území Nejdku
a Bernova (jeho severní část), leží v nadmořské výšce 765 metrů a již v minulosti byla od severu a jihu chráněna hlubokým lesem. Jižně od
Vysoké Jedle se rozprostírá vrchol krajinné dominanty Nejdecký Špičák (Spitzberg, 784 m n. m.).

Okolí Nejdku na mapě z doby kolem roku 1914 – Vysoká Jedle (Hochtanne) je uprostřed

Vysoká Jedle byla stejně jako
jiné oblasti západního Krušnohoří
v 16. století poznamenána hornickou činností. V roce 1557 otevřený
železnorudný revír u Tisové zahrnoval i lokalitu Hohe Tanne. Na kopci
Díže (Eliasberg, 919 m n. m.), jenž
je na rozhraní katastrálních území
Bernova, Javořiny a Rudného, se
po roce 1556 nacházely cínové doly
St. Ulrich, Königreich a Zwitterburg.
Přímo ve Vysoké Jedli byla od roku
1621 dobývána cínová ruda jistým
Föhrenbergerem z Norimberku, který náležel do skupiny podnikatelů,
jež obsazovali propadlé důlní míry
z doby hornické krize na přelomu
16. a 17. století. Později (až do roku
1813) existoval na Díži cínový důl
St. Joseﬁzeche. Hlubinnou těžbu rud
ve Vysoké Jedli dokládaly též místní
německé názvy jako například Zechenweg – Důlní cesta, která vedla
z Vysoké Jedle kolem Skalnatého vr-

chu do Rudného. Dodnes lze v krajině vidět na řadě míst pozůstatky
dolování – pinky.
I přes pozdější úpadek hornictví se
nerostné suroviny na území Vysoké
Jedle dobývaly ještě v 19. a částečně i ve 20. století. Křemen a živec se
získával na severovýchodním okraji
Vysoké Jedle (v návaznosti na prostor mezi dnešními železničními
zastávkami Nejdek - zastávka a Vysoká Pec). Kvalitní živec pro výrobu
keramiky se dobýval na návrší Goslberg v nejdecké části Vysoké Jedle
i v bernovské části u domu č. p. 139
(již nestojí, nyní součást lesa), kde se
vstupu do šachty lidově říkalo Spatloch. Cihlářské hlíny pro výrobu
nepálených cihel se těžily v nejdecké části Vysoké Jedle. Cihly se sušily a vytvrzovaly volně na vzduchu
u nejdeckého domu č. p. 266.
Na základě dávných svědectví
zdejších obyvatel se zde v minulosti
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opravdu jedle nacházely, takže i název byl zřejmě odvozen od lesního
porostu. Původně byla Vysoká Jedle
samostatnou vsí, v polovině 19. století byla administrativně rozdělena mezi Bernov a Nejdek. Většina
domů vznikala na jižní stráni Jedlovce (853 m n. m.), kde byly příznivé
podmínky pro zemědělství. Svědčí
o tom i řada zemědělských usedlostí, jejichž umístění je možné vidět
na mapách stabilního katastru z roku
1842. Několik domů bylo vystavěno
i za lesem směrem k Vysoké Peci.
Se vzrůstajícím počtem obyvatel
bylo nutné zřizovat školy. Ve Vysoké
Jedli byla původně jedna školní třída umístěna v domě č. p. 112 (jednu
třídu měla i škola pro dolní část Bernova), později přemístěná do domu
č. p. 108. Nicméně poměry ve školství v tehdejší obci Bernov nebyly
nikterak dobré. Teprve výstavbou
dvou školních budov v letech 1888
a 1889 (č. p. 174 v Dolním Bernově a 175 na Vysoké Jedli – Horním
Bernově) se situace značně zlepšila.
V roce 1930 jsme mohli napočítat na Vysoké Jedli přináležející
k Nejdku celkem 42 domů s 247
obyvateli. V 30. letech zde vyrostlo dalších 11 domů, na což měla

Nejdecká část Vysoké Jedle v roce 1928 (v pozadí Tisová s Pajndlem)
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Pověst o Nejdku a Vysoké Jedli
Podle pověsti zabloudil kdysi
dávno lovec z loketského hradu
v hlubokých krušnohorských lesích. Ze zoufalství už nevěděl kudy
kam, rozhodl se proto vylézt na vysokou jedli. V dálce spatřil novotou
zářící šindelovou střechu kamenné
věže. Nebylo to však útočiště, ale
loupežnický hrádek. Lupiči před
příchodem vojska uprchli a hrádek
byl dobyt bez prolití jediné kapky
krve. Aby dále nedocházelo k řádění lupičů, nechal loketský pán
lesy v okolí vymýtit a vybudoval
usedlost, která nesla pojmenování podle nové střechy věže (Neudeck). Místo, odkud lovec viděl
kamennou věž, se dodnes jmenuje
Vysoká Jedle.
nesporný vliv nízká cena za nákup
stavebních parcel. Novostavby
rodinných domů vznikaly v této
době především mimo širší centrum
Nejdku. Vysoká Jedle se tak stala
jedním z míst, kde byl zaznamenán
stavební boom. Nejčastěji se vyskytujícími příjmeními nejdecké části
Vysoké Jedle byly na přelomu 20.
a 30. let Baumgartl a Pecher.
Kromě rodinných domů se nezapomínalo ani na obchodní síť.
V roce 1929 byl vystavěn objekt
konzumu (č. p. 921). Přibližně sto
metrů pod ním se nacházel hostinec
Ludwiga Elstera s názvem U Krásné vyhlídky (Zur Schönen Aussicht,
budova č. p. 268). Jak už samotný
název restauračního zařízení napovídá, nabízel se odsud pěkný rozhled do údolí směrem na Bernov.

Bernovská část Vysoké Jedle
(v popředí vpravo škola)

Do školy chodili i žáci z nejdecké části Vysoké Jedle. V roce 1928 v ní byla
zřízena další třída

Hostinec se stával centrem místního
dění, scházeli se zde zástupci spolků či politických stran.
Po druhé světové válce a kompletní výměně obyvatelstva byly desítky
domů srovnány se zemí. Bernovská část Vysoké Jedle zaznamenala ztráty na domovním fondu přes
70 %, zato v nejdecké části se přece
jen obyvatelstvo zčásti udrželo. Při
sčítání lidu v roce 1950 v ní bylo
obydleno 23 domů, v nichž žilo 89
obyvatel. V pozdějším období začaly některé objekty sloužit jako rekreační chaty. V posledních 20 letech
dochází ve Vysoké Jedli k populačnímu vzestupu, zejména v nejdecké
části přibylo několik novostaveb
a některé domy prošly stavební rekonstrukcí.
Pavel Andrš
foto: archiv autora,
Heimatgeschichte von Bernau
im Erzgebirge

Zde stála škola...

Elsterův hostinec na pohlednici Ruperta Fuchse (asi roku 1930)

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Místo, kde se hostinec nacházel, je nyní zarostlé náletovými dřevinami
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Krušnohorská kuchyně a čočka
Nedílnou součástí krušnohorského štědrovečerního jídla „devatero“ (Neinerlaa) je odedávna hnědá čočka (existuje ještě asi třicet
jiných druhů). I když další součásti
tohoto pokrmu podléhají v různých dobách a různých oblastech
určitým variacím, čočku najdeme
v tomto tradičním pokrmu vždy
a ve všech oblastech Krušných hor.
Není pouze chutnou sladkokyselou
přílohou pro zasycení, ale má se
postarat také o to, aby stolovníkům
nedošly drobné peníze.
Při vaření čočkových pokrmů
musíme dávat pozor, abychom
sůl přidávali vždy až po uvaření.
Pokud chceme vyrobit čočkovou
kaši, může se čočka vařit ve slané vodě, protože její semena při
tom popraskají. Polévku lze také
připravit bez klobásy a podávat ji
jako postní pokrm o Velikonocích,
například na Škaredou středu.
Čočková polévka
Suroviny potřebné na 6 porcí:
500 g hnědé čočky, kořenová zele-

nina vcelku, 300 g brambor, 300 g
cibule, 2 l vody, 4 polévkové lžíce
cukru, 1 až 2 polévkové lžíce octa,
klobása, sůl, pepř
Postup:
Čočku dáme vařit s kořenovou
zeleninou. Oloupané, na malé
kostky nakrájené brambory uvaříme zvlášť. Klobásu nakrájíme
na kolečka a osmahneme, pak ji
z pánve vyndáme. Na tuku, který
se nám z klobásy vypekl, osmahneme cibulové kroužky, přidáme
cukr a ještě krátce osmahneme.
Když je čočka měkká, odstraníme kořenovou zeleninu, přidáme
uvařené brambory i s vodou, klobásu a cibulové kroužky. Nakonec
ochutíme solí, octem, mletým pepřem a chvíli ještě povaříme.
Kateřina Budínová,
učitelka odborného výcviku
SOŠ a SOU Nejdek
foto: Michaela Kaštánková-Pecháčová
zpracováno v rámci projektu
Kulinářské zážitky
v Krušnohoří / Erzgebirge

Čočka je známa ve střední Evropě už od starověku. Více se začala
připravovat až od počátku 19. století. Snahy pěstovat tuto relativně nenáročnou rostlinu byly na konci 18. století zaznamenány i v Krušnohoří. Pěstování na poli však bylo v jiných regionech, například ve Švábské
Albě, Dolním Bavorsku a jinde v zahraničí, produktivnější, a proto se
na začátku 19. století čočka raději dovážela.
Čočka je surovinou zejména jihoasijské kuchyně a může mít všechny možné barvy. Podle velkosti zrn ji rozdělujeme na velkozrnnou
a drobnozrnnou. V prodeji je dnes čočka zelená, hnědá a různě barevná, dále loupaná a neloupaná. Má lepší stravitelnost než hrách
a fazole. Po sójových bobech a konopí má čočka třetí nejvyšší obsah
bílkovin ze všech rostlin. Kromě minerálních látek a vitamínů má velký význam i vláknina.

Letošní zimu už podevatenácté

Po roční přestávce způsobené nepříznivými sněhovými
podmínkami se letos 14. února
uskutečnil v pořadí již 19. ročník Blatenské desetihodinovky.
Nádherné slunečné alpské počasí, zmrzlý sníh a perfektně připravené stopy přilákaly na start
extrémního vytrvalostního závodu 62 závodníků, z toho 12 odvážných žen, kteří se snažili
v časovém rozmezí deseti hodin
absolvovat co nejvíce kilometrů.
Desetikilometrová trasa vedla
okolo Blatenského vrchu, zčásti
podél historického vodního příkopu a soutěžícím se načítal počet absolvovaných okruhů.
Všechno včetně občerstvovací
stanice na chalupě u Fišerů fungovalo bezchybně. Také všichni závodníci si pamětní medaili
z dílny Zuzany Motlíkové určitě zasloužili. Dosavadní rekord

Blatenská desetihodinovka

sice nebyl pokořen, ale vyrovnání výkonu 150 km se podařilo
hned dvěma účastníkům – Pavlu
Fišerovi a Tomášovi Kamarytovi. Mezi ženami kralovala se
120 ujetými kilometry Martina
Stehlíková. Vítězní Krušnohorci v obou kategoriích před sebe
žádné příchozí cizince nepustili.
A tak organizátoři závodu (rodina
Fišerů a Pavel Motlík) mohli být
nadmíru spokojeni.
text a foto: Jiří Kupilík

Šedesát dva jmen, černé na bílém
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Organizátor Franta Fišer záměrně porušuje zákaz vstupu do závodní stopy
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Mazání, masti a mastičky
I v naší uspěchané době, kdy jde lékařská věda mílovými kroky kupředu a bylinky se v mnoha případech dostávaly na okraj zájmu, přece
jen dochází k částečné renesanci jejich užívání. Stále více se totiž setkáváme s negativními vlivy syntetických léčiv na naše zdraví. Bylinky
užíváme jako výživové doplňky, preventivní prostředky nebo pro domácí léčbu. Neodmyslitelnou součástí lidového léčitelství je používání
různých mazání, mastí a mastiček.
Masti jsou jedny z nejstarších
léčebných prostředků. Již do tuku
pravěkých zvířat se přidávaly rozličné byliny. Masti byly součástí
různých rituálů a léčení. V této
době šlo o ochranu před hmyzem,
chladem a o léčení neduhů a ran.
Mezi první národy, které začaly využívat bylinné masti, patří
Egypťané. Užívaly je k balzamování a ošetření pleti po koupelích,
ale také k masážím. Často se místo
masti používala směs bláta a bylinného oleje.
Ve starověku byly základem
tehdejších mastí rozmanité tuky
jako například vepřové sádlo, jež
se používá dodnes. Dále se používalo hovězí, husí, medvědí či ježčí
sádlo, které se přidávalo do léků
na rýmu. Jezevčí sádlo se užívalo
proti kašli, psí a kočičí proti souchotinám. Další ingrediencí byly
různé druhy dostupných olejů
a vosků. Příkladem je slunečnicový, mandlový nebo olivový olej.
Odborníky na léčení bývali rasi,
kováři a také kati. Ti totiž díky své
profesi ovládali anatomii lidského
těla. Kromě toho však byli schopni
sehnat také sádlo lidské – ano, i to
se k léčení používalo, a jak doka-

zují některé dochované lékopisy
(mimo jiné se předepisovalo například na padoucnici), bylo velmi žádané. Krutost starověku a středověku neznala z našeho pohledu mezí.
Od 19. století se přestávají používat živočišné tuky a na řadu
přicházejí produkty z ropy – například vaselina alba nebo ﬂava (bílá
nebo žlutá vazelína). Pozitivem je,
že v dnešní době zaznamenáváme
renesanci tuků živočišných, které
jsou pro tělo přirozenější.
Připomeňme si ještě něco málo
z germánských tradic. Germánský
šaman mazal nemocného kouzelnou mastí, kterou tvořilo devět
rozdrcených bylin, smíchaných
se starým mýdlem, jablečnou šťávou, popelem a vodou. Do posvátné devítky bylin patřily pelyněk
černobýl, jitrocel, mateřídouška,
rdesno hadí kořen, heřmánek pravý, kopřiva dvoudomá, kebrlík,
fenykl a jabloň. Lacnunga (stará
anglosaská sbírka rozmanitých
prostředků, medicínských textů
a modliteb, pocházející z 11. století) říká: Těchto devět bylin má
moc proti devíti zlým duchům,
proti devíti jedům a proti devíti
nakažlivým chorobám.

Řepík lékařský

A na jaké neduhy nám která
mast pomůže? Na to by i kniha
byla málo, a proto jen ve zkratce
zapátráme ve starých herbářích.
Heřmánková mast – hemoroidy, končetiny – loupání, neuralergie, nadměrné ochlupení,
projasnění a regenerace pleti
na obličeji a dekoltu.
Mateřídoušková mast – při
onemocnění dýchacích cest, zahlenění průdušek a průduškovém astmatu, při dávivém kašli, při astmatu, revmatismu, bolestech hlavy.
Kostivalová mast – bércové
vředy, záněty, otoky a deformace
kloubů, záněty okostnice, krevní
výron, kuří oka, pohmožděniny
a naraženiny, revma, roztroušená
skleróza, uzliny, poškození svalů.

Mateřídouška
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Kopřivová mast – při zánětech
žil, ekzémech, revmatismu, křečových žilách, při dýchacích potížích.

Šalvějová mast – zanícené
a špatně se hojící rány, při problematické pleti.
Řepíková mast – řezné rány, vředy, záněty, revma, ústřel, křečové žíly,
bércové vředy, kožní onemocnění.
Třezalková mast – hojení ran,
omrzlin a popálenin, rozpraskaná
kůže, bolesti svalů.
Měsíčková mast – ošetření
špatně se hojících a hnisavých ran,
záněty žil, bércové vředy, plíseň
na nohách, ekzémy, bolesti hlavy,
záněty kůže, záněty nehtového lůžka, zánět trojklaného nervu, píštěl,
popáleniny, revma, svědění, křečové žíly.
Co říci závěrem? V každé domácí
lékárně by neměla bylinková mast
chybět, je takovým malým léčivým
symbolem návratu k přírodě.
Kateřina Bílková
(www.krusnohorskaapatyka.cz)
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Konec zimního období – jaro za dveřmi
Měsíc březen je velmi speciﬁcký měsíc. Patří sice k zimním, ale pomalu už začíná i vegetační období.
Ve svých záznamech mám zapsáno datum 10. 3. 1987 s ranní teplotou
–28,1 °C a nad sněhem –30,1 °C.
Z opačného hlediska stojí za zmínku 27. 3. 1982 odpoledne, kdy bylo
+18,2 °C. Proto jsou březen a také
říjen brány jako měsíce zvratu. Říjen
jako končící období plusových hodnot a někdy i nástup zimy a březen
jako konec zimy a počátek kladných
teplotních hodnot, někdy už i vegetace. Srážkově patří mezi bohaté měsíce
roku s hodnotami 125 až 190 mm/m2.
Stále to mohou být srážky sněhové –
například v roce 1970 činila sněhová
pokrývka 105 cm, roku 1988 v první
dekádě března 107 cm a v roce 2006
dokonce 124 cm sněhu. Pochopitelně
hřebenové oblasti Krušnohoří měly
sněhu podstatně víc.
V březnu již běžně registrujeme
i bouřky. Patří sem také 250 let stará
pranostika o počasí na Josefa, takzvaný Josefsturm. Je to datum, kdy Pepa
určuje počasí na přibližně 30 až 40 dní
dále. Je-li počasí do Josefa ucourané,
mokré a teplejší, mohou po Josefu
nastat plískanice, může napadnout
i sníh, a to po 30 dnů. Je-li do Josefa
zima a sníh, otevře Josef bránu jaru.
Tato jediná krušnohorská pranostika
vychází skoro na 90 procent.
Letošní zima nebyla nikterak arktická, stoletá, apokalyptická a podobně, jak ji „architekti“ zítřků chtěli vidět. Bylo o čtvrtinu méně sněhových
dní, ovšem srážek poměrně dost. Vezmeme-li fakt, že listopad a větší část
prosince spíše propršely, tak to bylo

jen pár milimetrů pod dlouhodobým
průměrem. Nakonec sníh napadal
„na mokré“ podloží, nebylo umrznuto, a to má důležitý efekt. V případě
rychlého tání a dešťových srážek
se vláha vsakuje a neteče po zmrzlém povrchu jak po igelitu. To jsme
si ověřili v menší lednové povodni.
Rychlé tání a déšť sice zvedly toky
na úrovně stupňů povodňové aktivity,
ale stále mnoho vláhy si našlo cestu
do půdy. Ke konci února bylo ve sněhu vázáno na 1 m2 ve středních polohách 44 až 65 mm/m2, hřebeny měly
v 1m2 65–110 mm/m2. Oproti loňsku
je to o 70 procent lepší stav. Situace,
která momentálně panuje, nám dává
dobrou šanci lépe překonat sucho.
Letošní vláhová bilance je nejlepší
za poslední čtyři roky.
Co se týká teplot, v prosinci byla
zima teplejší. Další měsíce se už
blížily normálu. Nepanovaly mrazy
(–15 až –25 °C), jaké bývá možné v našich podmínkách naměřit,
avšak 7. února jsme dosáhli teploty
–20,7 °C, která patřila k nejnižším.
Slunečního svitu jsme letos měli nejvíce za posledních osm let. Jen listopad naplnil bilanci svitu na 38 %,
prosinec byl lehce pod 50 %, leden
již nad 55 % a únor zatím 70 %.
Začala kvést vrba jíva i sněženka,
ovšem zatím stále nekvetla líska.
Z opeřenců námluvy dokončil krkavec, ale posel jara špaček se ke konci
února ještě neukázal. V posledních
45 letech přilétá mezi 2. únorem až
5. březnem.

Souvislá sněhová pokrývka začátkem března
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Předjaří

Počátkem jara nás čeká srážkově
slabě podnormální období, začátek
března se dá očekávat studenější.
Poslední, co bych chtěl připomenout, je neustále se prodlužující
den, a to je velmi pozitivní pro náš
vnitřní harmonický vztah a klid.
Myslím si, že se nakonec jara dočkáme všichni a pro netrpělivé
tu mám své heslo: „Lépe čekati
na jaro na začátku března nežli

na konci listopadu“.
Každému přeji, ať prožije jaro
podle svých představ, někdo ještě
na lyžích, někdo už při přípravě jarních prací nebo na výšlapech v okolí.
Určitě ho moc nehledejme u počítače
a televize, zvláště když máme v Krušných horách tak krásně.
Váš větropravec
Rudolf Kovařík

Jaro nejaro, těmto houbám je to jedno
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107 let Spolku zimních sportů po roční přestávce

Altenskifahrer Oberwiesenthal

Start závodu

Přestože to v sobotu ráno 28.
února vypadalo, že se 8. ročník historického lyžování v Abertamech
bude konat při krušnohorském
polojasnu, nenechalo nás nakonec
počasí na holičkách a start závodu
107 let Spolku zimních sportů proběhl už za jasného svitu slunce. To
se umoudřilo a hřálo do zad nejen
160 závodníků, ale asi i 600 diváků, kteří přijeli podpořit svoje favority i ostatní borce.
Že se jednalo o podporu nejen
psychickou, bylo patrné v celém
areálu technických služeb, neboť
většina družstev si s sebou přivezla i realizační týmy, jež zajišťovaly závodníkům servis lyží a také
servis v podobě škvarků, uzeného,
klobás, řízků s chlebem, buchet
a dalších podobných dobrot. Aby
závodníkům dobře slehlo a nedošlo na trati k ponižující situaci,
našla se i nějaká ta kořalečka, kte-
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rá mnohdy kolovala od družstva
ke družstvu.
Letos si přijelo změřit své síly
16 družstev, mezi nimi i družstva
z německého Schwarzenbergu
a Oberwiesenthalu, a lze se tudíž
pyšnit mezinárodní účastí. Potěšilo nás také, že se na startu objevila
nová družstva, která s námi jistě
budou v tradici pokračovat.
I letos si první místo v závodu
štafet obhájilo družstvo Perninku.
Ceny štafetovým, ale také dětským
vítězům, neboť součástí závodů
byl letos i závod dětí v běhu na lyžích, předávala reprezentantka ČR
v běhu na lyžích Petra Nováková.
Kromě lyžařského klání se závodilo také v hodu kládou a ve vypití
půllitru dvanáctistupňového piva
na čas. Celým programem nás provázel sportovní komentátor z České televize Stanislav Bartůšek.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci závodů, zejména
pak Evě Hejtmánkové, Martinu Müllerovi, Petru Kučovi
a mnoha dalším, kteří dokázali,
že když je potřeba, dokážou pořádně máknout. O uhašení žízně
a nasycení hladových žaludků
se perfektně postaralo Občanské sdružení Abertamy a bistro
Doupě u Lišáka. Jsem rád, že
se znovu sešla bezvadná parta
nadšenců v kostýmech, kteří si
přijeli zazávodit a užít si nezapomenutelný zážitek.
Veškeré informace o výsledcích závodů najdete na www.sportsoft.cz.
Zdeněk Lakatoš, starosta
města Abertamy
foto: Ulrich Möckel
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Karlův běh po pětileté pauze zpět
na Božím Daru

Na startu

Abertamský lesní bufet

V pořadí již 44. ročník Karlova
běhu odstartoval letos podle staré
tradice na zasněžené pláni směrem
ke Špičáku.
Sobotního Memoriálu Jana
Pravečka se 7. března zúčastnilo
370 závodníků včetně soutěžících
v dětských kategoriích. Na per-

fektně připravených tratích pro
bruslení provázelo všechny slunečné, skoro jarní počasí. V cíli na božídarském náměstí fandili přítomní
diváci všem dojíždějícím bez ohledu na pořadí.
Druhý den, neděle, byla podobná sobotě jako vejce vejci. Opět

Některé závodnice na trati ani na stupních vítězů nebyly skoupé na úsměv

nádherné počasí přilákalo na start
závodu klasickou technikou, který se běžel jako Memoriál Jiřího
Čáslavského, 330 startujících.
Střídavý sníh od prašanu ve stínu
přes ledová zrcátka až po mokrá
osluněná místa prověřil vedle fyzických schopností i mazací alchymii „servismanů“.
Zastupitelé města se postavili
velmi vstřícně jak k přípravě, tak
i k vlastní organizaci celé akce,
a to i poskytnutím potřebného zázemí v prostorách radnice i v centru města. Obyvatelé, turisté a další
návštěvníci bez problému a s pochopením přijali všechna dopravní omezení a v průběhu celého
dvoudenního sportovního klání se
chovali velmi pozitivně. Také měs-

to Abertamy přispěchalo se svojí
pomocí v podobě zajištění dvou
občerstvovacích stanic a dalším
přispěním při organizaci.
Letošní ročník závodu, součást
ligy dálkových běhů, byl pořádán
ve spolupráci se „Stopou pro život“, díky čemuž se podařilo zajistit i mazací servis, stan na převlékání nebo jídlo pro závodníky.
Novinkou byl vložený závod „fatbiků“ – kol se širokými koly.
A protože se nakonec sešlo všechno tak, jak mělo, počasí, účastníci, diváci i otevřená náruč města
Boží Dar, nelze hodnotit víkend
7. a 8. března jinak než kladně.
Petr Mach
foto: Kateřina Machová,
Jiří Kupilík

Ze zpráv krušnohorské tiskové kanceláře
Z domova
Jeden z největších hornoblatenských vinařů a spoluobnovitel staré
zašlé slávy Krušnohorských vinobraní v Horní Blatné, generální ředitel
místních vinných rezerv Herr Grüne,
se po zralé úvaze rozhodl v sobotu
28. února 2015 ukončit svoji osamělou pouť životem a vstoupit do svazku manželského. Místní historikové
tento čin okomentovali jako neklamnou předzvěst blížícího se jara. My
všichni mu přejeme nejen pohodové
manželství, ale i stále výraznější globální oteplování, které vrátí Krušným
horám vinařskou slávu dávných časů.

Z Evropské unie
Zástupci vrcholných orgánů
EU navrhli geniální, ale zároveň
i kompromisní a maximálně vstřícné řešení dluhové krize Řecka.
Od 1. července tohoto roku bude
jednotným evropským platidlem
drachma. Dojde tím k uklidnění
výbušné situace nejen v Řecku,
ale i v celé Evropě. Také proudy
přistěhovalců se s vidinou budoucího blahobytu tímto automaticky
přesměrují do jiných, tentokráte
dolarových destinací.
Herr Grüne při poslední svobodné inventuře vinných rezerv

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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UKÁZKY VÝROBY RUKAVIC
HANDSCHUHERZEUGUNGVORFÜHRUNGEN
24.1., 21.2.2015
21.3., 25.4.2015
23.5.2015
20.-21.6.2015
13:00 - 17:00
Výstava Abertamské rukavičkářství
Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei
10.1., 7.2., 7.3., 11.4., 9.5.,
6.6.2015, 13:00 - 17:00
Městský úřad Abertamy
Gemeindeamt Abertham
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LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

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

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Hledáte?

vidíte

Firma
FIDRMUC & MODES GbR

www.pendler.cz
Oční laserové centrum NEMOS MPC
je akreditovaným pracovištěm
s nejmodernějšími certifikovanými
technologiemi v České republice.
REAlizOvANé zákROky:

Areál Nemocnice Ostrov
U Nemocnice 1161, 36301 Ostrov
www.ocnimpc.cz
www.facebook.com/ocnimpc

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

• Odstranění dioptrií laserem
• Operace šedého zákalu
femtosekundovým laserem
• Operace zeleného zákalu
• implantace nitroočních čoček
• léčba sítnice
• Operace rohovky
• Estetické oční zákroky

POMOC ČESKÝM ZAMĚSTNANCŮM V NĚMECKU
při neznalosti zákona a jazyka
• Daňové poradenství
• Dávky sociálního zabezpečení
• Zdravotní pojištění
• Rodinné dávky
• Přídavky na dítě

Marcela Fidrmucová
+4915775142517
Barbora Modesová
+420607165665
info@pendler.cz
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Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 300 Kč každý měsíc
DUBEN až ZÁŘÍ
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

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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