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Jelení říje – hlas podzimu
Do hor přišly první ranní mrazíky. Nastupuje stříbrem ozdobená příroda s mozaikami podzimních pavučin
a šťavnatá zeleň luk skoro před očima dostává šedohnědý přeliv. Pestrobarevné listí poletuje vzduchem a vytváří
koberce nepřeberných tvarů všech barev a odstínů. To vše
nakonec doprovází milostný koncert jelení říje. Přes den
lidé, v noci lesní zvěř, výbuch tónů barev všech produktů
přírody spěje ke svému vyvrcholení, aby ho vzápětí vystřídalo dlouhé bělostné ticho. Všichni spěchají ukousnout si
rychle co největší díl z tohoto podzimního koláče. Vrcholí
také aktivita všech možných spolků, sdružení i jednotlivců
v pořádání sportovních, kulturních a dalších akcí. Když
jsme nakonec všechny příspěvky na tento měsíc plánované, neplánované, očekávané i neočekávané sečetli, zjistili
jsme, že našich tradičních 32 stran je neuskutečnitelný záměr. I po selekci dané aktuálností zveřejnění jsme se chtě
nechtě zastavili na 36 stranách. Jak to tak zatím vypadá,
máme, bohudík, stále dostatek materiálu, abychom mohli
třídit, připravovat do zásoby s cílem udržet kvalitu a rozumný rozsah časopisu do maximálních 36 stran.
Naší redakční radu opouští, vzhledem k časovému
zaneprázdnění, Karel Picura. Bude nám však i nadále
pomáhat s distribucí časopisu na Božím Daru. Chceme
mu tímto poděkovat za překladatelskou činnost, příspěvky z naší přírody a vedení www stránek.
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Jsme tím ale samozřejmě nuceni přemýšlet o možnosti jeho náhrady doplněním zájemcem v dobré fyzické i psychické kondici, smířeného s dobrovolnou
prací ve volném čase bez ﬁnančního ohodnocení.
Přátelé, pokud má někdo chuť náš kolektiv rozšířit,
neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na naší e-mailové
adrese nebo na telefonním čísle, jež je uvedeno v tiráži
časopisu. Smířit se s tím, jak se říká „že nejsou lidi“,
nechceme. Nehledě na to, že za čas jich může být víc,
než si nejen v našem kolektivu budeme přát.
Vaše redakční rada
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Je strach z uprchlíků oprávněný?

Nedávno jsem měl možnost hovořit s ženou žijící v Bavorsku,
která mi líčila svou vlastní nepříjemnou zkušenost s uprchlíky.
Jeden z kolemjdoucích migrantů
plivl na její sousedku jen proto,
že měla na sobě minisukni. A jak
reagovala slečna a její okolí? Nijak. Všichni strnuli v ohromeném
úžasu a báli se cokoliv udělat.
Strach a bezradnost v nás podporují i novinové titulky, v nichž se
takřka denně můžeme dočíst, že
„Evropou se valí statisíce uprchlíků“. Informace z veřejnoprávních i soukromých médií v nás
strach z migrantů jen prohlubují,
ale již nenabízejí odpověď, jak
se v této situaci zachovat. Neklid
a neznalost jsou pak zdrojem nepřátelských emocí.
Z pohledu statistik je počet lidí,
kteří se dali do pohybu, opravdu
vysoký. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
má v péči přibližně 20 milionů
těchto migrantů, což odpovídá každému asi 35. člověku na
Zemi. Lidé opouštějí své domovy
z důvodů politických, etnických
a náboženských, kvůli válkám
a jejich důsledkům, přírodním
katastrofám, hladomoru a chuWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

době. Rostoucí mladá populace
pociťuje problém v přístupu ke
vzdělání a pracovním příležitostem. Mnozí lidé utíkají z důvodů devastace tamního životního
prostředí a vyčerpání přírodních
zdrojů, na čemž mají podíl jak
těžařská či průmyslová činnost,
tak i klimatické změny. Objevují
se ovšem také speciﬁcké důvody
jako například odlišná sexuální
orientace, která v zemi původu
není tolerována.
Osobní postoj každého z nás
vyrůstá patrně z naší vlastní představy o pravých důvodech, proč
tito lidé svou zemi opustili. Jelikož je těchto důvodů celá řada,
může se stát otázka migrace velmi
sporným a emotivním tématem.
Právě proto je ale důležité uchovat si chladný rozum. Evropa se
mění a přijmout tuto změnu racionálně a konstruktivně může být
řešením budoucnosti nás všech.
Naprostá většina migrantů momentálně nechce zůstat v naší
zemi. Pro některé spoluobčany je
to sice uklidňující sdělení, avšak
na straně druhé to nutně nemusí
svědčit v náš prospěch. My, obyvatelé Země, jsme nejen zcela
odkázáni na svou planetu a její

omezené možnosti, ale také jeden
na druhého. Nikdo z nás nežije nezávisle na ostatních lidech. Často
se v našem evropském kulturním
kontextu dovoláváme lidských
práv, svobody, rovnosti a bratrství. Jak to ovšem doopravdy s těmito hesly myslíme?
Pokud chceme mít v úctě svou
vlastní kulturu, nemusíme se bát
obohacení společnosti ani o jiné
kultury. V tomto směru je třeba
vědět, že stejně jako křesťanství
není ani víra muslimů sevřeným
monolitem. Proto by ani křesťany nemělo urážet, když apeluji
v těchto úvahách na hledání rozumných odpovědí a rozlišování
mezi vyhraněným fundamentalismem a islámem, který má člověka
v úctě. Věřím totiž, že rozum je
Boží dar určený k tomu, aby byl
člověkem používán. Pokud muslimové nevycítí, že jsme si svou
vlastní křesťanskou vírou jisti,
že své náboženství bereme vážně
a jsme pevně zakotvení ve vlastní
kultuře, pak si nás nebudou moci
vážit. Pokud se nám ale podaří jít
cestou, na které osvědčíme lidskost, zdravé sebevědomí a zdravou hrdost, jež je zakotvena ve
zdravé evropské tradici, vzdělání

a víře, pak se opravdu nemusíme
budoucnosti bát.
Chcete-li se konkrétně zapojit
do pomoci migrantům, obraťte se
prosím na Diecézní charitu Plzeň
(informace na tel.: 731 433 013,
731 433 096 a 731 433 017).
Dále je možné ﬁnančně podpořit
nevládní Organizaci pro pomoc
uprchlíkům
http://www.opu.cz
(č. ú.: 2648062/0300).
Římskokatolická církev rovněž
spustila webové stránky www.
pomocuprchlikum.charita.cz,
které mají pomoci koordinovat
všechny
případné
nabídky.
Morálním garantem pro uprchlíky
z krizových oblastí byl Českou
biskupskou konferencí jmenován
předseda rady pro lidská práva
„Iustitia et Pax“ biskup Václav
Malý. Křesťanské církve chtějí
pomáhat, ale nemohou a ani
nechtějí na sebe přejímat úlohu
a povinnosti státu.
Všichni jsme lidmi toužícími
po důstojném a trochu šťastném
životě. A je jen na nás, jestli a jakým způsobem si v tomto směru
vyjdeme vstříc. Sám za sebe bych
si přál, aby nám k tomu nechyběla odvaha a vůle.
Vladimír Müller, farář
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Krušné hory pod
Mezi 20. a 30. zářím se uskutečnila dlouho připravovaná akce, která bude mít zásadní význam pro to, jestli se Krušné hory, resp. jejich
část označovaná jako Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, ocitnou na prestižním Seznamu světového dědictví UNESCO. České
a německé Krušnohoří v těchto dnech navštívili dva uznávaní experti vyslaní nevládní organizací ICOMOS (Mezinárodní rada památek
a sídel), aby zhodnotili přímo na místě vhodnost výběru nominovaných památek, jejich současný stav a plány na jejich zachování do budoucna.
Vzhledem k tomu, že společná česko-německá žádost o zápis
Krušných hor na Seznam světového dědictví je jedna z nejrozsáhlejších, kterou kdy UNESCO
obdrželo, byla i příprava hodnotící mise značně náročná. Bylo
třeba přichystat detailní itinerář
mise zahrnující všech 85 nominovaných lokalit nacházejících se
od Ostrova a Jáchymova po Krupku a od Freibergu po Chemnitz.
Už během května a června proto
proběhla v Čechách i Sasku řada
přípravných cest, jejichž úkolem
bylo nejen obhlédnout současný
stav lokalit a případně doporučit možné nápravy, ale také třeba
zjistit, kde nejlépe zaparkovat,
kolik času bude potřeba na jednotlivých lokalitách na výklad
a prohlídku nebo kolik času zabere transfer mezi nimi.
Příprava hodnotící mise pak nabrala na obrátkách po 39. zasedání
Výboru světového dědictví, které
se odehrálo na přelomu června
a července v Bonnu. Po němž
už totiž bylo jisté, že o nominaci
Krušných hor se bude rozhodovat
na 40. zasedání tohoto výboru příští rok, a že tedy experti ICOMOS,
kteří pro UNESCO posuzování
nominovaných lokalit zajišťují,
do Krušných hor ve druhé polovině roku skutečně přijedou. Stále ovšem nebylo jasné, kolik jich
bude, kdy přesně se jejich mise
uskuteční a jak dlouho potrvá.
Tyto zásadní informace byly
na základě četné korespondence
s Paříží, kde UNESCO i jeho prodloužená ruka ICOMOS sídlí, do-

laděny v srpnu. Padlo deﬁnitivní
rozhodnutí, že se mise uskuteční
v poslední zářijové dekádě a že
se jí zúčastní dva renomovaní odborníci na průmyslové dědictví –
Skot Miles Oglethorpe a Belgičan
Adriaan Linters. Protože původní
harmonogram mise počítal se 14
dny, bylo třeba její plán ještě více
nahustit a nyní již napevno dohodnout účast všech lidí, s nimiž
se oba experti během cesty měli
setkat. A přitom pokud možno
utajit všechny přípravy před širokou veřejností, neboť v souladu
s regulemi UNESCO bylo třeba
zajistit, aby experti nebyli při své
práci rušeni. Vznikl tak itinerář,
který podobně jako u prezidentských návštěv popisoval průběh
cesty v podstatě po minutách.
„Den D“ nastal v neděli 20.
září, kdy po dvojím převozu
z pražského letiště se oba experti
ocitli v Krupce, kde mise začínala. Po oﬁciálním přivítání ze
strany Ministerstva kultury ČR
a Saského státního ministerstva
vnitra, Národního památkového
ústavu a jeho saského protějšku,
které jsou národními garanty přípravy krušnohorské nominace, se
rozběhl maraton prohlídek jednotlivých lokalit, jenž skončil až 30.
září v saském Chemnitz. Během
těchto 11 dnů si experti, doprovázení stálou šestičlennou česko-německou skupinou, prohlédli
všech 85 součástí nominace, ale
protože některé z těchto součástí
zahrnují více památek, šlo dohromady o více než stovku míst.
Zároveň se setkali s desítkami sta-

Podvečerní pohled na vycezovací huť (Saigerhütte) v Grünthalu u Olbernhau

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Friederike Hansell z IWTG (Institutu pro průmyslovou archeologii a dějiny
vědy a techniky) Technické univerzity Bergakademie Freiberg předává
Milesi Oglethorpovi (vlevo) a Adriaanu Lintersovi čtyřlístek pro úspěch celé
nominace

rostů a starostek krušnohorských
měst, představiteli krajů, zástupci
nižších orgánů památkové péče,
hornických spolků a dalších organizací. Jak v nadsázce říkal Miles
Oglethorpe, bylo jejich misi možné překřtít na „mines and mayors“
– doly a starostové.
Doly však zdaleka nebyly to
jediné, co oba experti během své
cesty viděli. Nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/
Krušnohoří totiž zahrnuje nejen
nadzemní a podzemní hornické památky (štoly a šachty, haldy a pinky, sejpy, důlní a hutní
budovy a zařízení aj.), ale také
související infrastrukturu (vodní
příkopy a nádrže, cesty aj.), historická jádra horních měst a další
architektonické památky stejně
jako doklady o výrobách a tradicích, které s více než osmisetletou
historií krušnohorského hornictví
úzce souvisejí.

Těžní věž uranové šachty 366
v Hartensteinu u Schneebergu,
nejhlubšího dolu v Krušných
horách (přes 1 800 m)
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drobnohledem expertů ICOMOS

Historická vápenka v Lengefeldu

A jak mise dopadla, jsou po
ní Krušné hory blíž zápisu na
Seznam světového dědictví?
I když experti ICOMOS ze zásady nesmějí veřejně sdělovat
svůj názor na kvalitu posuzované žádosti, to, co mohli v Krušných horách vidět, je nemohlo

nezaujmout. A jejich zaujetí
bylo často znát, protože soubor
památek, které byly pro zápis
vybrány, představuje skutečně
světový fenomén. Oba experty
upoutala i obrovská podpora, již
nominace má nejen u oficiálních
institucí, ale také a především

Které památky tvoří součást nominace v českém Krušnohoří
Městská památková zóna Jáchymov včetně Královské mincovny
Důl Svornost a Štola č. 1
Hornická kulturní krajina
Jáchymov

u desítek dobrovolných spolků a dalších organizací, které
se o zachování krušnohorského
hornického a kulturního dědictví
dlouhodobě starají. To je patrné
zvláště na saské straně, kde historie těchto spolků spadá mnohdy ještě do dob bývalé NDR.
Obrovský je bohužel ale i rozdíl
ve finančních sumách, které na
saské a české straně plynou do
oprav památek.

Poznatky z cesty nyní shrnou oba
experti ve zprávě, která bude tvořit
základ pro další řízení koordinované sekretariátem ICOMOS v Paříži.
Bezprostředně po ukončení hodnotící mise již také z tohoto sekretariátu přišly dodatečné otázky, na něž
musí Česká republika a Německo
co nejdříve odpovědět. A během listopadu se pak v Paříží uskuteční ještě speciální slyšení, při němž budou
moct klást své dotazy ke krušnohorské nominaci odborníci z celého
světa. To vše, a věřme, že pro Krušné hory pozitivně, pak při rozhodování o žádosti vezme v potaz Výbor
světového dědictví UNESCO při
svém příštím zasedání v červnu
příštího roku v Istanbulu.
Velký dík za pomoc při náročné
misi na české straně patří i městům a obcím Krupka, Loučná pod
Klínovcem, Měděnec, Boží Dar,
Jáchymov a Abertamy, Karlovarskému a Ústeckému kraji, muzeím
Karlovy Vary a Sokolov, společnostem Lesy ČR a Povodí Ohře
stejně jako občanskému sdružení
Historické rudné doly Mědník
z Měděnce, Spolku přátel dolu
sv. Mauritius z Hřebečné a rodině
Strádalových z Horní Blatné.
Michal Urban
foto: Olga Bukovičová,
Michal Urban

Odvaly a pinky na žíle Schweizer
Eliášské údolí
Vrch Šance
Městská památková zóna Horní Blatná
Vlčí jámy
Důl Mauritius

Hornická kulturní krajina
Abertamy - Boží Dar Horní Blatná

Přední Hřebečná (důl Červená jáma)
Cínový a železorudný revír Bludná
Skarnový revír Zlatý Kopec - Kaff
Cínový revír Zlatý Kopec - Hrazený potok
Sejpy u Božího Daru
Blatenský vodní příkop

Rudá věž smrti v Ostrově
Vápenka v Háji u Loučné
pod Klínovcem
Hornická krajina
Vrch Mědník
Městská památková zóna Krupka včetně hradu Krupka
Důlní revír Knötel
Hornická kulturní krajina
Krupka

Štola Starý Martin a důlní revír Steinknochen
Důlní revír Preisselberg
Velká pinka na Komáří hůrce

Kompletní seznam lokalit v celém Krušnohoří lze najít na www.montanregion.cz
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Příjemné překvapení přichystal pro experty na Hřebečné Spolek přátel
dolu sv. Mauritius spolu se starostou Abertam Zdeňkem Lakatošem
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Němečtí Češi se sešli v Praze
Stalo se již dobrou tradicí, že se základní organizace Spolku Němců a přátel německé kultury ČR Kraslice podílí svým vystoupením na
kulturní akci Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V minulosti se sice oba spolky vydaly po rozdílných cestách, ale nyní
jsou obnoveny kontakty, probíhají rozhovory a vše směřuje k tomu, že se eventuálně jejich cesty spojí.

Smetanova síň se zkoušejícím Symfonickým orchestrem hlavního města
Prahy FOK

Obecní dům v Praze

V sobotu 3. října již kolem
šesté hodiny ranní odjížděl plně
obsazený autobus z Kraslic směrem
na Prahu. Přesně v 9:40 přijela
skupina účastníků na pražské Staré
Město. Prvním cílem byl Obecní
dům. Obecní dům zní pro cizince
možná trochu jako jméno pro
kulturu na malém městě, ale když si
prohlédneme budovu zvenčí, rychle
si všimneme, že název je přece jen
trochu zavádějící. Možná by byl
lepším označením Reprezentační
dům, jak mu ostatně Pražáci ve
zkrácené formě „Repre“ často říkají.
Secesní budova, vystavěná v letech 1905 až 1912 a vysvěcená pak
v roce 1912, se měla stát kulturním
centrem Prahy a pozvednout sebevědomí pražských občanů v mnohonárodnostní monarchii. Velká
koncertní síň a různé menší síně,
sálky a prostory stejně jako gastronomická zařízení nabízely prostor
pro koncerty, plesy, výstavy i klu-

bovou činnost. Vedle nesporného
kulturního významu se budova zapsala i do politických dějin národa.
Dne 28. října 1918 zde byla vyhlášena samostatná Československá
republika a v listopadu 1989 se
zde poprvé setkali zástupci tehdejšího komunistického vedení města
s opozičním Občanským fórem
a Václavem Havlem.
Prohlídka začala v 10 hodin.
Po krátkém úvodním výkladu
o historii budovy jsme přešli do
Smetanovy síně, určené pro 1 200
posluchačů. Zde jsme měli možnost
zaposlouchat se na několik minut
do hudby – probíhala zde totiž
generální zkouška Symfonického
orchestru hlavního města Prahy
FOK. Akustika v tomto sále je
vynikající a navíc zvláštní náhodou
orchestr právě zkoušel hudbu
k ﬁlmu Anděl páně, kterou v roce
2005 složil Miloš Bok. Skladatel
dnes žije v Karlovarském kraji a je

Cukrárna bez sladkostí

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

také znám za českými hranicemi
jako dirigent a nadšený hudebník.
Následně si pak obě skupiny ještě prohlédly menší prostory, velmi
vhodné pro výstavy nebo koncerty
komorní hudby. Každá síň a každá
místnost je zdobena malbami, obrazy a ručně zhotovenými uměleckými díly nejrůznějšího druhu. Obzvláště zajímavá je svým stylovým
vybavením cukrárna, v níž dnes již
bohužel nejsou k dostání žádné kulinářské lahůdky.
Po oběde využili účastníci zbývající čas na Starém Městě k tomu,
aby ve 13 hodin mohli zažít „v akci“
orloj neboli astronomické hodiny,
jak bývají radniční hodiny také
označovány. Poté jsme rychle prošli
krásnou Pařížskou ulicí k autobusu,
který nás, účastníky zájezdu, odvezl
ke kulturnímu domu v městské části
Praha 4, kde se konala slavnostní
akce Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Již v předsálí se prezentovaly
německé spolky svými projekty
z uplynulého roku. V úvodním
proslovu poděkoval prezident
Shromáždění Němců Martin
Dzingel všem hostům, kteří se
zasazují o zachování a podporu
německých tradic a kultury v České republice. Zástupce německého velvyslanectví v Praze pan
Fuchsenthaler ve své krátké řeči
vyzdvihl význam německé menšiny pro rozvoj německo-českých
vztahů. Pro německou menšinu
je výhodou znalost obou jazyků
– to je obrovské plus, protože jazyková bariéra je ve vzájemných
vztazích překážkou a nastupující
generace často mluví jen jazykem většinového národa. Vlastně
žertovně, avšak přece jaksi trefně ke všeobecné situaci německé
menšiny v Česku zahrál německo-český orchestr Bandini píseň od
Rudiho Carella „Němci vymírají“.

Moderátoři Erika Vosáhlo a Richard Šulko
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Alexandra Mostýn, šéfredaktorka
německého časopisu LandesECHO, pak ocenila ty autory, kteří v minulém roce poslali nejvíce
příspěvků. Naplnit každý měsíc
32 stran není jednoduché, a proto
si velmi váží spolupráce regionálních členů. Hosty kulturní akce
se stali v tomto roce zástupci Lužických Srbů, konkrétně Schmerlitzská taneční skupina, jež také
kulturní část s tanci, divadlem, recitacemi a hudbou uvedla. Téměř
čtyřhodinový kulturní program
suverénně, vtipně a s humorem
moderovali Erika Vosáhlo z Jeseníků a Richard Šulko z Chebska.
Společenství
slezsko-německých přátel v pestrých krojích nabídla pestrý program. Na ten navázali písněmi a tanci „Die Målas“
(Malíři) z Chebska. Naslouchali
jsme i pěveckému sboru Haselnuss (Lískový oříšek) z regionálního
spolku slezského Těšínska. Po nich
se představila dětská taneční skupina z Hřebečska, která nastudovala německé tance z Čech a Moravy. Pak předvedli svůj hudební
program žáci a žákyně pražského
německého gymnázia Thomase
Manna. Po krátké přestávce mladí
lidé ze Spolku Němců na severní Moravě a v Jeseníkách zahráli
stínové divadelní představení Začarovaná ﬂétna.
Vzhledem k poněkud opožděnému příchodu jednoho z čestných
hostů musel být program nepatrně
pozměněn. Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého krajanského

Věra Smržová zpívá za doprovodu Petra Rojíka

sdružení, právě pobývající v Praze, zavítal na naše setkání. Kromě
ocenění zásluh německé menšiny
v ČR se ve svém krátkém projevu
zabýval také společnými i rozdílnými stránkami odsunu Němců ze
Sudet v letech 1945/1946 a dnešní
uprchlickou vlnou. Tehdy byli vyhnáni němečtí křesťané do německého křesťanského území, přičemž
příchozí vystěhovalci často nebyli
vítáni a museli si nejprve svou pílí
a uměním vybudovat postavení ve
společnosti, jejíž jazyk sice znali,

Společné rozloučení vystupujících na závěr
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ale přesto byla pro ně nová. Dnes
se k nám dostávají lidé s cizím
jazykem, s jinou vírou a ze zcela
jiných kulturních kruhů. Úloha integrace těchto lidí není vůbec srovnatelná s odsunem a usazením odsunutých po druhé světové válce.
Po tomto projevu následovalo vystoupení obou členů Spolku Němců
a přátel německé kultury Kraslice
Věry Smržové a Petra Rojíka, který
tuto výbornou zpěvačku doprovodil na keyboardu. Letos zazpívala
lidové písně Herbstlied (Podzimní
píseň), Schaut nur auf den schönen
Morgen (Jen se podívejte na to krásné ráno) a Vuglbeerbaam (Jeřábek).
Pianistka Terezie Lukášková ze
Slezsko-německého spolku Opava
poté zahrála na koncertním křídle
skladby Na krásném modrém Dunaji a Labutí jezero. Vystoupením
sboru z Bolatic se chýlil kulturní
program ke svému konci – posledním bodem bylo opětovné vystoupení Schmerlitzské taneční skupiny.
Divadlo, tanec a hudba jsou
prvky, jimiž se děti a mladí lidé
dokážou pro německou kulturu
nadchnout. Přestože je věkový
průměr u sborů hodně vysoký, humoristická vložka skupiny Bandini
z počátku akce to alespoň částečně

vyvrací. Vnučka Annel moderátora
Richarda Šulka, která již také stojí
na jevišti v kroji Chebska (Egerlandska), slavila v tento den své
4. narozeniny. Nemělo by se ovšem zapomínat na to, že budoucnost německé identity se nedá určovat jen podle stavu těchto dvou
spolků. Mnoho Němců v České
republice nebo němečtí Češi, jak
se také částečně nazývají, se angažuje ve svých obcích a regionech
a nepatří přitom k žádné zastřešující německé organizaci. Jako příklad bych zde uvedl Krušnohorský
spolek Abertamy, který vybudoval
rukavičkářské muzeum a nadále se
o ně stará nebo se podílí na četných
akcích společně s německými partnerskými sdruženími ze Saska.
Přibližně v 18:45 nastoupila cestovní společnost ze Spolku Němců
a přátel německé kultury z Kraslic
po dnu plném zážitků cestu domů.
Díky účastníků nepatří jen Věře
Smržové a Petru Rojíkovi, kteří
svůj region umělecky vynikajícím
způsobem zastoupili, ale také organizátorce Soně Šimánkové, která tento zájezd osvědčeným způsobem připravila a vedla.
Ulrich Möckel
překlad: Soňa Šimánková
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce

Kulturní akce
24. 10. - Hrad pod palbou! (Horní hrad; 18:00)
24. 10. - Sousedská vycházka ve stopách hornické minulosti
(sraz u OÚ Pernink; 10:00)
30. 10. - Hon na ducha Prducha (náměstí Boží Dar; 19:00)
30. 10. - Halloween na Šlikovce (IKC Jáchymov; 18:00)
31. 10. - Halloweenský karneval (penzion Daniela, Boží Dar; 16:00)
Z programu lázní Jáchymov
20. 10. - Opera, opereta, ﬁlmové melodie a muzikálové písně
(kavárna Curie; 19:30)
22. 10. - Světové evergreeny napříč kontinenty
(Radium Palace; 20:00)
23. 10. - Taneční večer se skupinou Zkrat (Kulturní dům; 19:30)
24. 10. - Zdeněk Merta u klavíru (Radium Palace; 20:00)
27. 10. - Mozartovský večer (Ak. Běhounek; 19:30)
28. 10. - Michal Horák (kavárna Curie; 19:30)
29. 10. - Jazz Revue Trio (Radium Palace; 20:00)

Koncerty, divadla
16. 10. - Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka (DK Ostrov; 19:00)
20. 10. - Zuzana Seibertová a Aleš Vítek (kino Nejdek; 19:00)
22. 10. - Poezie & Jazz: Jiří Kolář – Prométheova játra
(Galerie Drahomíra; 18:00)
26. 10. - The Switch (Klubíčko, DK Nejdek; 20:00)
31. 10. - KSO: Slavnostní koncert k založení České republiky
(Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary; 19:30)
5. 11. - KSO: Pocta Čajkovskému
(Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary; 19:30)
10. 11. - Jan Adamus a Martin Levický (kino Nejdek; 19:00)
Výstavy, přednášky
24. 10. - Mgr. Tomáš Hájek:
Šamanská biologie jihoamerického pralesa
(muzeum Královská mincovna, Jáchymov; 17:00)
7. 11. - RNDr. Michal Urban:
Krušnohorské doly na starých fotograﬁích
(muzeum Královská mincovna, Jáchymov; 17:00)
do 1. 11.- IQ Park: Interaktivní výstava pro zvídavé
(Stará radnice, Ostrov)
do 8. 11.- Pavel Besta: Dotýkání (Galerie umění, Karlovy Vary)
do 8. 11.- Josef Fantura: Inspirace
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
do 30. 11.- Darina Dobrovodská-Berková: Harmonie zralosti
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary)
Kina
17. 10.
24. 10.
31. 10.
7. 11.

-

Popelka (kino Pernink; 18:00)
Ovečka Shaun ve ﬁlmu (kino Pernink; 18:00)
Cesta vzhůru (kino Pernink; 18:00)
Nenasytná Tiffany (kino Pernink; 18:00)

Sport
28. 10. - Běh na Blaťák (fotbalové hřiště, Horní Blatná; start 11:00)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Skautská Mohyla Eliáš potřiadvacáté
Poslední
zářijovou
sobotu
ožilo údolí Eliášského potoka. Na
každoroční pietní akt „Mohyla
Eliáš“, již třiadvacátý, se scházeli
skauti a ostatní hosté. Jak si
povzdechl hlavní organizátor
Tomáš Barth, kvůli prodlouženému
víkendu byla účast menší než
obvykle. Ale i tak se sešlo
poměrně hodně lidí, aby uctili
památku skautů a ostatních lidí,
kteří ztratili část života v táborech
na Jáchymovsku i jinde, a též aby
položili na mohylu svůj kámen.
Akce začala v 11 hodin
tradičním pietním ceremoniálem,
nástupem a zazpíváním skautské
hymny u vztyčené státní vlajky. Po
úvodním slově starší sestry Danuše
Roháčkové zavelel Tomáš Barth
rozchod. Krátký, avšak důstojný
a působivý pietní akt.
Následovalo vyprávění u ohně
o táborech, o dole a úpravně
Eliáš, o životě dřívějších skautů.
Pamětník bratr Josef Goldmann
(Pego) vysvětlil, kde stály jaké
budovy, kde byly pásy, kde RAS,
kulové mlýny, význam kaliště,
jak se zpracovávala uranová ruda
před odesláním do SSSR, jaký byl
život vězňů atd. Bylo to vyprávění

Kladení kamene k mohyle
Úvodní slovo

zajímavé a poutavé. Dokazuje to
i dotaz ani ne osmiletého skautíka,
který se zeptal: „Co se stalo
těm vězňům, kteří si způsobili
úraz záměrně?“ Úroveň dotazu
dospělého člověka, který uvažuje
o tom, co se povídá.
Čekání na pana faráře, který
měl přijet požehnat kříži o něco
později, vyplnily skautské hry pro
děti i dospělé. A i když probíhaly
v okolním lese, nebylo slyšet žádné pokřikování, hulákání. Skauti
vědí, jak se chovat v přírodě. Asi
v 13:40 dorazila skupina kolařů,

Vyprávění u ohně

v níž svižně šlapal i farář Marek
Hric. Ten kříži skautské mohyly
požehnal. Při povídání u ohně byla
též připomenuta výzva Mohyly

Eliáš „Bojuj se zlem“, ke které se
rád připojuji, a věřím, že se mnou
i řada našich čtenářů.
Jaroslav Ochec

První Šindelovský odpich

Letos v létě byl založen Spolek pro zachování hutě v Šindelové. V sobotu 19. září se u této
železnorudné hutě z 19. století
setkalo při prvním ročníku Šindelovského odpichu – a navzdory
přeháňkám také vesměs vydrželo
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

celé odpoledne a pozdě do večera – asi 150 nadšenců, zájemců
a dobrovolníků.
Hlavními tahouny spolku a organizátory sobotního setkání byli
předseda spolku Jiří Hrůza a jeho
zástupce Otakar Mika z Kraslic.

Pořadatelé připravili po úvodním
seznámení s činností a vizí spolku
kulinářské a pivní hody za sponzorského přispění Jiřího Hrůzy
a pivovaru Krušnohor z Kraslic-Tisové. Spolek přichystal
i táborák a pozval hudbu – Martinu Vetenglovou, Františka Stůje
a Josefa Levého. Taneční skupina
Dance Date pod vedením Reginy
Rokové předvedla obětavý výkon
na rozmočené ploše. Po setmění
agentura ON-OFF zinscenovala
nezapomenutelnou show Magie
ohně, jež připomínala žár pece.
Na úspěchu akce se podílelo
mnoho dobrovolníků a zaměstnanců ﬁrmy ROTAS Strojírny
Rotava. Všem obětavcům patří
mimořádný dík! Jedinečnou atmosféru happeningu připomínají fotograﬁe.
Petr Rojík
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Podzimní krosová sezona
Krušnohorský horský běh 2015

Starší žáci ve stoupání od „klád“

Čelo kategorie mladších žákyň opanovaly závodnice LK Slovan Karlovy Vary

V neděli 6. září se uskutečnil
již 6. ročník Krušnohorského horského běhu neboli výběhu z Jáchymova na Klínovec, pořádaný
Lyžařským klubem Slovan Karlovy Vary. Na start závodu se i přes
nepřízeň počasí postavilo 65 dětí,
12 žen a 26 mužů. Nejdelší trasa,
která vedla z Jáchymova přes Klínovec, Neklid až na Jahodovou
louku s celkovým převýšením 516
m, měřila 12 km.
Absolutním vítězem se stal domácí
závodník oddílu LK Slovan Karlovy
Vary Jakub Rádl, jenž o necelých
11 vteřin porazil stříbrného Hon-

zu Kubíčka a bronzového Honzu
France, taktéž závodníka pořadatelského klubu. Pro první místo v ženské kategorii si doběhla atletka Ivana
Sekyrová před Romanou Lubinovou
a Lucií Václavíčkovou.
Všem závodníkům děkujeme za
účast i jejich výkony, jež v nelehkých podmínkách předvedli. Velký
dík patří pořadatelům a všem, kteří s organizací závodu vypomohli,
a v neposlední řadě také sponzorům
pořadatelského oddílu LK Slovan Karlovy Vary.
text: Kateřina Ondrová
foto: Václav Bešta

Nejrychlejší muži letošního ročníku

Krušnej seběh 2015
Závod odstartoval v sobotu 26. září
v 11:10 z Horní Blatné, kam se běžci
dopravují společně vlakem z Nových
Hamrů. Trať závodu je vedena co
nejdrsnější přírodou – po lesních cestách a pěšinách, místy podmáčených
a plných bažin či kluzkých kořenů
a kamenů. Přestože má závod v názvu

„seběh“ a cíl je opravdu o 160 výškových metrů níže než start, nebyly by
to Krušné hory, kdyby zde chyběly
nějaké ty výběhy do kopců. Nejvyšším bodem trati (955 m) se probíhá
již okolo 4. kilometru. Po seběhu
k Jelenímu potoku s místním názvem
Pila Bura, kde je také první a jediná

Závěrečný seběh do cíle
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občerstvovačka, následuje prudké
stoupání na Jelení vrch. Odtud jde
v podstatě už jen o ten „seběh“ a závodníci se zde kromě kochání údolím
Chaloupek musí soustředit už jen na
značky a kličkování po úzkém trailu podél Rolavy.
Do cíle doběhlo všech 31 běžců
a jeden závodník se psem, což je naše
nově zařazená kategorie. Bohužel se
pár lidem i přes velmi dobré značení
podařilo ztratit cestu, takže si trať buď
prodloužili, nebo o hodně zkrátili.
Doufáme, že je to neodradí od účasti
v dalších ročnících. Na všechny totiž
čekal nejen zážitek z trati, ale i požitek z napečených buchet a teplého
čaje, které si mohli dopřát v cíli.
Výsledky a další fotograﬁe si lze
prohlédnout na stránkách pořádajícího WITTE Bike Teamu www.
wbt.estranky.cz.

text: Ondřej Schütze
foto: Martina Poštová,
Petr Hotěk
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v Krušných horách byla i letos bohatá
Fichtelberglauf ozdobený rekordem Petry Novákové

Poslední desítky metrů závěrečného
stoupání na Fichtelberg

První říjnová sobota patří již
tradičně Fichtelberglaufu – 9,1 km
dlouhému výběhu na nejvyšší vrchol německé části Krušných hor,
během nějž závodníci překonávají
na 550 výškových metrů. Slunečné
počasí a věhlas závodu přilákaly
na start přesně 300 běžců, čímž byl
překonán dosavadní rekord v účasti z roku 2011. Nechyběly ani téměř tři desítky účastníků v českých
barvách, s tradičně silným zastoupením karlovarských a krušnohorských běžkařů.

První místo mezi ženami korunovala novým rekordem trati (40 minut
a 53 sekund) reprezentantka z Nových Hamrů Petra Nováková, která
tak po dlouhodobém zdravotním
výpadku potvrzuje návrat do skvělé
formy. Také Lukáš Bauer předvedl
velmi kvalitní výkon, když své nejlepší soupeře nechal za zády o takřka 2 minuty. Jeho loňský rekord
(35 minut a 27 sekund) však zůstal
nepokořen, jak vysvětlil Lukáš „mj.
v důsledku únavy z těžkých tréninků
absolvovaných v týdnu před závodem“. Za zmínku stojí také výkony
Michala Nováka, Romany a Markéty Lubinových a Martiny Stehlíkové,
kteří ve svých věkových kategoriích
nenašli přemožitele.
Pořadatelé zajistili přes velký
počet účastníků hladký průběh
akce od parkování a registrace
v Neudorfu až po občerstvení
v cíli a dopravu z Fichtelbergu zpět
do oblasti startu. Dojem z jinak

Čerstvá držitelka traťového rekordu Petra Nováková

krásného závodu kazí každoročně
pouze dlouhé čekání na vyhlášení
výsledků, způsobené velkým počtem kategorií i vyhlašováním celkových vítězů běžeckého poháru
našich sousedů, které od účasti na
ceremoniálu odradí nejednoho českého medailistu. Pocity na vrcholu

Fichtelbergu po zdolání náročné
trasy jsou však natolik silné, že kdo
je jednou prožil, každoročně se na
start vrací bez ohledu na průběh
závěrečného předávání diplomů.
text: Eva Nduwimana
foto: Jochen Weinhold/
ﬁchtelberglauf.de

Běh okolo Panoramy

Dětmi se to na startu i v cíli jen
hemžilo

V neděli 4. října se v Jáchymově
opět závodilo – po jarním Běhu o 106
na samý vrchol Krušných hor to byl
tradiční Běh okolo Panoramy, přesněji
jeho 59. ročník. Loňský účastnický
rekord odolal o jediného závodníka –
tentokrát se jich sešlo „jen“ 244.
Příjemné je zjištění, že oproti předchozím ročníkům bylo obsazeno
všech 21 vypsaných kategorií. Věkové rozpětí závodníků se nám o něco
zvětšilo: opětovný vítěz kategorie
superveteránů nad 60 let, nestárnoucí
Manfred Krassa, je zase o rok starší
(71 let) a nejmladší účastníci ještě
neoslavili ani druhé narozeniny. Nejmladší dívkou byla Natálka Kleinová
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Stupně vítězů hlavního závodu
mužů: 1. místo (Lukáš Bauer), 2.
místo (Jakub Coufal), 3. místo
(Radek Sedněv)

z Karlových Varů (ročník 2014) a nejmladším chlapcem Kvído Grulich
z Jáchymova (ročník 2013).
Kromě všech dětí byl hvězdou závodu olympijský medailista Lukáš Bauer, jenž si po létech,
kdy dělal doprovod svým dětem,
doběhl pro vítězství na nejdelší,
sedmikilometrové trati. A největší zážitek připravil všem na závěr
hlavního závodu veterán František
Holeček s dětmi z karlovarského
Triatletu, kteří s ním za mohutného

Veterán František Holeček se svým doprovodem v cíli závodu

potlesku diváků oběhli závěrečný
okruh na stadionu.
Poděkování za hladký průběh
závodu patří správci fotbalového
stadionu Rudovi Hellmichovi, dále
skvěle fungující partě dobrovolných
pořadatelů, jež závod bravurně zvlád-

la od přípravy tratí až po vyhlášení
výsledků, a nakonec i přírodě, která
připravila krásné počasí. Pořadatelé
děkují všem účastníkům, kteří závod
absolvovali, a těší se na shledání na
příštím „kulatém“ 60. ročníku.
Michal Ficenec
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Nejdecký kros

Krátce před startem

Tak jako každým rokem se druhou sobotu v říjnu v městském
lese Křižák konal Nejdecký kros,
již 21. ročník novodobé historie,
který se běžel jako pátý závod Poháru přespolních běhů Krajského
svazu lyžařů Karlovarského kraje.
Zúčastnilo se ho 195 závodníků
z více než deseti oddílů, lyžaři, at-

Na stupních vítězů - kategorie muži

leti, orienťáci, z toho 154 dětí ve
věku od 2 do 13 let.
Pořadatelé z TJ Jiskra Nejdek
a TJ Radon Vysoká Pec připravili
ceny a medaile pro 60 nejmenších
dětí. Na ceny výrazně přispěly město Nejdek a ﬁrma Vlnap Nejdek.
Ceny předávali zastupitelé Nejdku
paní Dana Schwarzová a Vysoké

Pece pan Vlastimil Zázvorka. Občerstvení pro závodníky zajistili
bratři Vítové z restaurací Kukačka
Tisová a Krásná vyhlídka.
Závodníky přijeli podpořit
i Petra Nováková a Lukáš Bauer.
Petra i svojí účastí v závodě, který v traťovém rekordu suverénně
vyhrála. V mužské kategorii zví-

tězil její bratr Michal. Nadějné
adepty lyžování sledoval i reprezentační trenér mužů v běhu na
lyžích Lukáš Krejčí.
Další ročník se bude konat opět
druhou sobotu v říjnu 2016.
text: Alena Veselá,
Darina Křížová
foto: Eva Nduwimana

Eduard prověřil orientační běžce

Sportovní klub orientačního
běhu Ostrov uspořádal 19. a 20. září
oblastní závody v orientačním
běhu v lesích kolem biatlonového
areálu Eduard nad Jáchymovem.
Sportovního klání se zúčastnilo
na tři sta závodníků všech věkových kategorií, převážně z oddílů
Karlovarského a Plzeňského kraje,
s nimiž přijeli poměřit síly také závodníci z Prahy a Šumperku.
Pořadatelé připravili na sobotu
závod na krátké trati a na neděli
na trati klasické se startem, cílem
a shromaždištěm v areálu Eduard.
Na mapě s názvem Krušnej Eda
v měřítku 1:10 000 přichystal stavitel tratí Aleš Ritter závodníkům
velmi pěkný sportovní zážitek

v typickém krušnohorském terénu, zpestřeném množstvím jam
různých velikostí po středověké
těžbě stříbra a kamenných hald
z éry těžby uranu.
Zákoutí a nástrahy lesa si nemohli pochopitelně nechat ujít ani
někteří ostrovští závodníci. Z pořadatelského oddílu se v sobotu na
medailových pozicích umístil v kategorii H12 na 3. místě Jan Oncirk,
v neděli braly zlato Laura Kulová
(D10) a Michaela Ritterová (D35),
stříbro pak Petra Ševčíková (D35).
Orientační běh si přišli napoprvé vyzkoušet také závodníci z řad
veřejnosti. Všichni z lesa přiběhli
„po trochu delší době“ velmi nadšeni a rádi, že jsou zpět. Doufej-
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Vyhlášení vítězů nejmladších kategorií

me, že na tento krásný sport nezanevřeli a rozhodnou se účastnit
i dalších závodů.
Velmi ráda bych poděkovala
všem závodníkům, že přijeli trávit
svůj volný čas sem k nám do Krušných hor. Dále děkuji pořadatelům
závodů – členům oddílu včetně
těch nejmenších, všem jejich rodinným příslušníkům a provozovatelům luxusního stánku s občerstvením, bez něhož by nebyla ta
pravá závodnická pohoda. Věřím,
že si všichni účastníci odnesli ze
závodů hezký orienťácký zážitek.

text: Jana Urbánková
foto: Veronika Ječmenová,
Šárka Píchová,
Kateřina Urbánková

Pořadatelský tým z ostrovského
oddílu orientačního běhu
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Krušnohorský cykloorientační závod podeváté

V sobotu 12. září se konal
již IX. ročník krušnohorského

cykloorientačního závodu, součást
klání
pražských
horolezců,
skládajícího se z více závodů
různého
druhu
v
průběhu
celého roku. Je to akce otevřená
komukoliv, na své si při ní přijdou
jak nadupaní bikeři, tak i ti, kteří
se spíše těší na krásnou podzimní
krušnohorskou přírodu.
Letos si ji všichni užili vrchovatě,
protože počasí závodu neobyčejně
přálo a trať byla volena tak, aby
úseky po otevřených pláních
s krásnými výhledy převažovaly
nad těmi, jež vedou jenom lesem.
A zatímco v minulém ročníku bylo
40 kontrol rozeseto od Auersbergu
v Sasku přes Blatenský vrch
a Plešivec až po místa dole pod

kopci kolem Hroznětína, letos
bylo kontrol jen třicet na ploše
mnohem menší. Byly umístěny
zejména v místech zaniklých
krušnohorských obcí a hlavně,
což si mnozí pochvalovali, se
nesjíždělo hluboko dolů do
kraje, takže k jejich objetí nebylo
potřeba vyšlapat tolik metrů jako
v předchozích ročnících. Nejníže
umístěná kontrola byla ve Stráni,
bývalé osadě Potůčků. I tak ale
jen dva týmy objely všech třicet
kontrol a vítězné družstvo při
tom najelo 77 km.
Start byl jako obvykle od
školy v Horní Blatné, stoptime
(občerstvovačka,
při
níž
závodníkům neběží čas) opět

v příjemném bufíku u Červené
jámy a cíl v kolibě „U Medvěda“.
Časový limit byl 7 hodin, tentokrát
skoro nikdo nepřetáhl. Všichni
účastníci se shodli, že trať byla
lahůdková. Nastoupilo pouze 12
týmů, ovšem doufejme, že příští
kulatý ročník bude s vyšší účastí
a třeba předčí i ten rekordní loňský,
kdy se sešlo 25 družstev.
Děti z hornoblatenské školky
opět pod vedením Zuzany Dáňové
namalovaly překrásné diplomy,
pro které stálo za to bojovat
o čelné umístění.
Zkuste si zaškrtnout 17. září
2016 a přijeďte do hornoblatenské
školy na start X. ročníku!
Vladimír Weigner

Co čeká nádraží v Kovářské?
Letos stejně pravidelně jako
každý rok jsme navštívili oslavy
výročí letecké bitvy, která se

odehrála 11. září 1944 nad
Krušnohořím v Kovářské. Hitem
letošních oslav byla letecká show

prováděná vrtulníkem BELL 47.
K vidění byly vojenské tábory
s výstavkou originálních zbraní,
armádní vozidla a polní kuchyně
s vroucím gulášem. K pohodě hrála
country kapela Průvan ze Žatce,
k tomu počasí, prostě nádhera.
A jako každý rok jsme se byli
podívat také na Kallovu vilu
a na nádraží. Kallova vila je
sice uzavřena, je nyní na prodej,
ale snad tam zůstalo alespoň
vnitřní vybavení.
Nádraží nás hodně překvapilo.
Už při příjezdu jsme viděli hromadu
ztrouchnivělých trámů vyklizených

z budovy. Z objektu zbyly jen
holé zdi bez střechy a stropů.
Při fotografování jsme nechtěně
zaslechli rozhovor několika pánů
uvnitř budovy, a tak jsme se zeptali,
jestli bude nádraží zbouráno stejně,
jako se to stalo v Rusové. Bylo
nám sděleno, že nikoli, budova
má být údajně opravena snad
na bytovky (a se smíchem, že
pro nové imigranty). Více jsme
se nedozvěděli.
Přejeme tedy nádraží v Kovářské,
aby tyto poslední plány vyšly. Lepší
je snad každá varianta nežli nic.
Ota Děták

Nádraží Kovářská se nachází
na trati 137 mezi Chomutovem
a Vejprty. Leží ve výšce 850 metrů
nad mořem. Sloužilo cestujícím
a dopravě zboží od 1. srpna 1872,
kdy sem přijel první slavnostně
vyzdobený vlak. Zatímco v 80.
letech byly v okolí tratě jen uschlé
stromy, nyní trať zdobí rozpadající
se drážní budovy.

Nádraží v minulosti
(www.zanikleobce.cz)

Současný stav nádraží v Kovářské

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Heřman a Jarmila Koubovi,
výtvarníci z Nejdku
Manželé Heřman a Jarmila Koubovi jsou již dlouhá léta známými nejdeckými výtvarníky. Heřman Kouba je autorem reliéfů na Nejdecké
křížové cestě, která byla slavnostně otevřena v srpnu 2008, a dále Beethovenových desek poblíž hotelu Richmond v Karlových Varech či
Goethových reliéfů na Andělské Hoře, v Nejdku a ve Svatošských skalách. Jarmila Koubová zhotovuje gobelíny a společně se podílejí na řadě
výstav u nás i v zahraničí.
Pane Koubo, jak jste se dostal
k výtvarnému umění? Co vás
k němu přivedlo?
Záliba v malování a modelování
mě provází od dětství do současnosti
a vlastně se stala mou profesí.
Jak dlouho vznikaly reliéfy
na Nejdecké křížové cestě od
návrhu až po konečné zhotovení?
Jaké techniky jste používal?
Reliéfy pro křížovou cestu vznikaly přibližně sedm let. Zpočátku
jsem na toto téma zcela nezávazně
kreslil a skicoval několik motivů.
Po výzvě občanského sdružení
JoN – Jde o Nejdek, abych vyhotovil všech čtrnáct zastavení, jsem
kompozice pro ně začal intenzivně
a s vědomím závažnosti a odpovědnosti vymýšlet, skicovat a kreslit. Jako modely pro anatomické
studie jsem využíval všechny
členy své rodiny. Byla to nesmírně náročná, ale zároveň zajímavá

a krásná práce. Pro realizaci reliéfů
jsem použil polyuretanové desky.
Technikou dřevořezby jsem vyřezal do desek motivy pro jednotlivá
zastavení. Následovalo zhotovení
forem pro každé zastavení a odlití reliéfů do umělé pryskyřice.
Vzniklé odlitky jsem pak patinoval
do různých odstínů hnědi.
Kde jste hledal inspiraci v jejich
tvorbě? Jde přece o cyklus, kde
je řada postav a dějů.
Inspiraci
pro
jednotlivá
zastavení jsem nemusel hledat.
Témata byla dána kánonem
obvyklým pro křížové cesty
v katolickém kancionálu.
Jste autorem mnoha děl. Která
další mimo Nejdecké křížové
cesty můžeme obdivovat na
Karlovarsku a ke kterému z nich
máte osobní vztah?
Těžko říci, zda se dá hovořit
o mnoha dílech, několik jich ale na
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Návrh k reliéfu Goetha

Karlovarsku skutečně je. A osobní
vztah mám samozřejmě ke
každému dílu, to je přece naprosto
logické, vždyť jsem je zhotovil.
Vaše paní vytváří gobelíny.
Kde vzešla myšlenka pořádat
společné
výstavy
jejích
gobelínů a vašich uměleckých
děl? Jakou výstavu máte
stále v paměti a kolik jich
dohromady vůbec bylo?
Již od počátku naší tvorby
pro veřejnost jsme se rozhodli
vystavovat společně. Různorodost
vystavovaných děl je i pro
návštěvníky daleko zajímavější.
Zpočátku přispívala k obohacení
našich výstav svou keramickou
tvorbou i naše dcera Jarmila
Koubová, nyní Janků. V průběhu
45 let naší tvorby bylo výstav
bezpočet.
Každá
je
velmi
speciﬁcká, ať se to týká různých
měst u nás i v zahraničí, výstavních
prostor, nebo návštěvníků. Jednu
z neobvyklých uspořádal před
dvěma lety klášterní kostel
sv.
Antonína
Paduánského
v Sokolově. K zahájení této
výstavy přispěli svým programem
i vzácní hosté – básník František
Novotný spolu s hercem Luďkem
Munzarem. František Novotný
k této příležitosti složil báseň ke
gobelínu „Mezi dnem a snem“

a Luděk Munzar ji zarecitoval.
Na čem v současné době
pracujete?
V současné době máme
nabídku, která se váže ke dvěma
místům v našem kraji. Více zatím
nechceme prozradit. Po případné
realizaci se o ní jistě dozvíte.
Paní Koubová, jak jste se
dostala k výtvarnému umění?
Co vás k němu přivedlo?
Tak jako většinu dětí i mě těšila
hra s barvami, pastelkami a hlínou
k modelování. Prvními hodnotiteli
a těmi, kdo mi dodávali chuť do
další tvorby, byli učitelé, kteří bydleli v našem domě. Na základní

Kaplička na Nejdecké křížové cestě
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Při odhalení Goethova reliéfu ve Svatošských skalách (září 2014)

Při tvorbě gobelínu „Naděje je v poznávání“

škole i gymnáziu jsem svoji zálibu prohlubovala. Na pedagogické
škole jsem si pak vybrala ke studiu výtvarný obor, a tak jsem se
dostala i ke graﬁce. Graﬁka mi
byla tehdy, v době studia, nejbližší. Později jsem v Jindřichově
Hradci navštívila výstavu gobelínů. Tato technika výtvarné tvorby
mě velmi zaujala a stala se mým
povoláním. Také studijní cesta do
Belgie a Anglie za účelem hlubšího proniknutí do techniky tkaní,
uskutečněná spolu s restaurátory gobelínů, byla pro mne přínosnou zkušeností.
Každé tvorbě tapiserie předchází návrh tkaného motivu (kresba,
malba), tkaní je pak reálným dotvořením celého díla. Historička
umění paní Mgr. Zdeňka Čepeláková mou tvorbu hodnotila slovy:
„Všechny autorčiny tapiserie se
vztahují k člověku, jeho osudům
a cílům putování. Vycházejí důsledně z autorčiných vlastních návrhů, z jejích hlubokých prožitků.
Jejich barevnost je střídmá, lomená
a v barevné skladbě nesmírně působivá, stejně jako živá chvějivá
struktura tkané textilie. I svým meditativním charakterem přesahují
tapiserie Jarmily Koubové hranice
užitého umění.“
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Na čem v současné době
pracujete?
Dokončuji tapiserii s názvem
„Cesta je život“. Stejně se
bude jmenovat i naše další
společná výstava.
Pavel Andrš
foto: archiv
manželů Koubových

Heřman Kouba
Narodil se v roce 1942 v Husinci,
od dětství však žije v Nejdku.
Vystudoval Střední průmyslovou
školu keramickou v Karlových
Varech pod vedením akademického
sochaře Vlastimila Květenského
a akademického sochaře Miroslava
Strnada. Na této škole také v letech
1970 až 1976 učil. Od roku 1960
navrhoval dekory na porcelán
a v roce 1983 získal od ministerstva
kultury osvědčení mistr umělecké
řemeslné práce za malbu a kresbu
na porcelán. Na výstavách se
podílí od 70. let. Je členem Unie
výtvarných umělců.

Heřman Kouba u jedné z desek na
Beethovenově pomníku

Jarmila Koubová
Narodila se v Brně, od dětství bydlí v Nejdku. Absolvovala Střední
všeobecně vzdělávací školu a Pedagogickou školu v Karlových Varech.
Na střední škole ji nejvíce ovlivnil profesor Rudolf Šimonovský, na
hodiny kreslení docházela k profesoru Vlastimilu Květenskému. Od
70. let se věnuje textilní tvorbě, především tkané tapiserii a gobelínům.
Je členkou Unie výtvarných umělců. Její práce získaly ocenění v řadě
soutěží, v České republice a v Německu jí byly věnovány samostatné
výstavy a její práce jsou zastoupeny doma i v cizině.

Gobelín s názvem Naděje (velikost
je 85 x 140 cm)

Jarmila Koubová při tvorbě gobelínu „Život v díle a dílo v životě“ (Ludwig
van Beethoven – Pastorální)
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Jáchymov ve 20. století (1. část)
I ve 20. století lze v životě Jáchymova vysledovat důležité etapy a mezníky. K těm nejvýznamnějším patří radiová horečka (1898 – konec 30.
let), radonové lázeňství (1906 – dosud), atomový věk (1938–1964) a obnova města (1960 – dosud). V tomto příspěvku se zaměřím na první dvě
etapy, v listopadovém vydání dokončíme zbývající.

Stará pohlednice ukazuje naděje a plány Jáchymova po objevu radia. Spojení se Saskem tunelem a visutou dráhou, lanovkou s Karlovými Vary a
vzducholodí se světem

Radiová horečka
Radiová horečka měla tři stadia,
která se navzájem prolínala.
Počáteční stadium charakterizovala
honba za získáním zbytků
po výrobě uranových barev
v Jáchymově, v době první světové
války nastalo stadium útlumu
a nejbouřlivější třetí stadium
vypuklo záhy po konci války

Známka vydaná
objevu radia

k

50.

výročí

a bylo spojeno s užíváním radia
v nejrůznějších výrobcích.
Počátek radiové horečky vidíme
již v roce 1898, kdy manželé Curieovi, Marie Curie-Sklodowská a Pierre
Curie, objevili polonium a v listopadu, o necelý půlrok později, radium.
V té době bylo jáchymovské hornictví udržováno vídeňskou vládou již
jen z humanitárních důvodů – pro
zachování zaměstnanosti v regionu. Řešilo se, zda zbytky po výrobě
uranových barev, které již neměly odbyt, dále vyvážet na skládku,
nebo je nechat v Příbrami přetavit na
zbytečky stříbra.
Do této situace přišla jako blesk
z čistého nebe žádost od manželů
Curieových z Paříže, kteří po objevu
polonia ve zbytcích po výrobě
uranových barev potřebovali nutně

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

pro pokračování výzkumu dalších
alespoň 100 kg zbytků. Z Jáchymova
je obdrželi a v nich koncem roku
1898 objevili radium. Vzápětí
požádali o dalších 1 000 kg zbytků.
Ale zpracovat jednu tunu materiálu,
to bylo na ně samotné příliš velké
sousto. Proto si zpracování, podle
svého postupu, zadali francouzské
ﬁrmě. Když zbytky z Jáchymova
začala zpracovávat ﬁrma, okamžitě
zpozorněly i další ﬁrmy v Evropě
a zbytky po výrobě uranových
barev začaly požadovat také,
často i čistě z důvodů spekulace.
Jáchymov již nebyl schopen čelit
tak veliké poptávce, ceny stoupaly,
stal se monopolním dodavatelem
a dostával se ze stavu úpadku. Když
se v roce 1902 paní Curie podařilo
separovat radium, v Jáchymově se

postavila laboratoř na jeho separaci
a po nějakou dobu se Jáchymov
stal výhradním dodavatelem radia
– 1 gram za půl milionu marek.
Začal obrovský obchod. Radium,
radium! Kouzelné slůvko. Nový
prvek s úžasnými vlastnostmi,
s nevídanou silou.
Radium během
první světové války
Nastala však první světová válka.
Vše bylo podřízeno válečnému úsilí,
pro něž ale radium nemělo zpočátku
vhodné využití. Až v posledním
válečném roce přišly objednávky,
ovšem to již v Jáchymově nebyla
možnost separovat větší množství
radia, chyběly pracovní síly, ruda
i technologie. O co se opíral zájem
o tento nedávno objevený prvek?
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Radiové mýdlo Klinger, pivní tácek, radiový chléb s přídavkem jáchymovské
radiové vody

Je známá obětavost madam Curie
během první světové války, jejíž
malé pojízdné rentgenograﬁcké
laboratoře vyšetřily přes tři miliony
zraněných francouzských vojáků.
Jak to však vypadalo u nás, tj.
v tehdejším Rakousko-Uhersku?
Negativní úlohu při výzkumu
radia pro válečné účely sehrál
císař František Josef I. a jeho
rezervovaný a odmítavý přístup
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

k technickým novinkám. Když mu
mladý Ferdinand Porsche předváděl
prototyp obrněného auta, splašil se
monarchův kůň. To stačilo, aby císař
odmítl zbraň, kterou později jako
první použili Angličané. Podobně se
zachoval i k novému prvku radiu.
Začala válka a místo po léčivé
vodě začala poptávka po zbraních.
V Jáchymově se nejen lázeňství,
ale i výroba radia dostala na úroveň

živoření. Ze statistik c. k. Montan
Verkaufsamtu, úřadu pro prodej,
lze zjistit, že například za červenec
a srpen 1915 se zde vyrobila necelá
desetina miligramu radia. Všude
se šetřilo, mnohá pracovní místa
zůstala neobsazena. O radiu se
šířil názor, že pro válečné účely
není využitelné. Avšak v dubnu
1915 se podařilo hraběti Rudolfu
Kinskému zainteresovat císaře
na možnosti jeho využití. Hrabě
Kinský si vypůjčil proti kauci
3 000 korun od c. k. Montan
Verkaufsamtu skleničku s asi 150
mg chloridu radia a barya, který
obsahoval asi 5 mg čistého radia. Ve
své žádosti uvedl, že ho potřebuje
pro pokusy v oblasti balistiky, na
nichž je zainteresován císař pán.
Více neprozradil a ani při vrácení
neuvedl, zda jeho experimenty vedly
k nějakému výsledku.
V únoru 1917 poukázal ředitel
c. k. Montan Verkaufsamtu na
určité možnosti využití radia i pro
válečné účely, také ale pro léčení
revmatismu. Původní nezájem
mizí. Ohniskem zájmu se stává
svítící materiál pro zaměřovací
systém zbraní a osvícení ukazatelů
různých měřidel. V dubnu 1917
píše ﬁrma RAOS RadiumindustrieGesellschaft ministerstvu války,
že ve svém patentovaném zařízení
Fenderlux pro osvětlení mířidel
a dalších přístrojů vyrobila více než
600 ks pro potřeby námořnictva

a spotřebovala 5,5 miligramu radia,
ale že pro dalších 105 ks objednaných
ﬁrmou Zeiss Vídeň pro námořnictvo,
nehledě na další potřeby pozemní
armády, zásoby radia chybí.
Námořní sekce ministerstva války
reagovala okamžitě a dopisem ze 17.
dubna 1917 požádala ministerstvo
veřejných prací o zajištění 30 mg
radia z Jáchymova. V následujících
dnech se situace dramaticky
vyhrotila a výměna dopisů mezi
ministerstvy vyústila v požadavek
na okamžité zvýšení výroby radia
v Jáchymově. Ovšem to nebylo
jednoduché. Válečné útrapy se
nevyhnuly ani Jáchymovu. Byl
obrovský nedostatek stavebního
materiálu,
pracovních
sil
a úplně chyběli koně. Nebylo možné
realizovat plánovanou modernizaci
dolů Werner (Rovnost I) a Svornost.
Za války se také činili různí
spekulanti. V pozadí požadavku stál
hejtman von Máry, který chtěl dodat
pro německé vojsko jeden milion
svítících mířidel pro pušky. Výrobu
měla zajistit ﬁrma Telefonfabriks
A. G. v Budapešti. Proti dohodě
hejtmana von Máry s vedením
německého vojska ostře protestovalo
rakouské ministerstvo veřejných
prací, pod které jáchymovská
výroba spadala.
V lednu 1918 se jáchymovské
radium snažila získat i ﬁrma Optische
Anstallt Berlín. Ve zdůvodnění
udala, že svítící barvy na bázi radia
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dodané ﬁrmou Sudicatis nemají
požadovanou kvalitu. Nejednalo
se vlastně o nic jiného než
o uznání mimořádné kvality výroby
v Jáchymově. Je zajímavé, že ve
stejný den odešel z Berlína i dopis
od světově uznávaného vědce Maxe
Plancka, jenž na konci roku 1918
obdržel Nobelovu cenu za fyziku.
Planck protestoval proti snížení
dodávek radia Pruské královské
akademii věd (v tomto ústavu
pokračovaly pokusy s radioaktivním
materiálem i po válce a vyvrcholily
v roce 1938 objevením možnosti
štěpení uranu).
Nevyřešenou záhadou zůstává
požadavek ﬁrmy Nassovia na
2 000 mg radia pro výrobu svítící
hmoty pro velitelství německého
bombardovacího letectva. Tento
požadavek rakouské ministerstvo
odmítlo jako spekulaci. Poslední
rok války se objevovaly zvěsti o
„zázračné zbrani“, která její průběh
zvrátí. Jedním takovým prostředkem
měl být nikdy nedodaný milion
optických zaměřovačů pro pušky.
Jednalo se o vláknový kříž
v puškohledu zvýrazněný svítící
hmotou na bázi radia, což mělo
zvýšit přesnost zaměření cíle a jistotu
zásahu. Prototypy vídeňské ﬁrmy
Reichert otestoval oddíl maďarských
ostrostřelců s negativním výsledkem.
Radium a 28. říjen 1918
v Jáchymově
Krátce před rozpadem rakouskouherské monarchie poslal fyzik Stefan Meyer ministerstvu
veřejných prací „Memorandum
o racionálním využití radioaktivních materiálů“, v němž vyjádřil
pozoruhodné myšlenky a navrhl
kompromis mezi využitím radia
pro vědu a výzkum a obchodními zájmy. Meyer ovšem předpokládal trvající rakouský monopol na výrobu a prodej radia.
Neopomněl se však také zmínit
o nové vznikající konkurenci
v Severní Americe. Po válce se
Jáchymov ocitl na území nového
československého státu, a proto
je na memorandu Stefana Meyera rukou připsaná poznámka
„V důsledku nastalých politických událostí bezpředmětné. Případ uložit ad acta“.

Povědomí o důležitosti a hodnotě radia z Jáchymova však zůstala, a proto se nemůžeme divit
snahám o začlenění jeho území do
nového státu Německé Rakousko
nebo alespoň o získání stávající zásoby radioaktivního kovu.
Je známo, že v říjnu 1918 jely
z Čech do Rakouska vlaky plné
obilí, méně je známo o odvozu radia z Jáchymova. Rakouské úřady se k Jáchymovu stále chovaly,
jako by měl zůstat na rakouském
teritoriu. A vymyslely raﬁnovaný
způsob, jak „zachránit“ zdejší zásoby a polotovary radia. Nejdříve
přišel 8. listopadu 1918 pokyn
od německo-rakouského státního sekretáře pro veřejné práce,
aby se úředníci zříkali přísahy
věrnosti, a pokud by k tomu byli
donuceni, měli vznést ostrý protest. Následně 22. listopadu byli
propuštěni všichni úředníci jiné
než rakouské (německé) národnosti. Tak byl propuštěn i vrchní
horní rada, vedoucí horní a hutní
správy v Jáchymově, Čech Ing.
Josef Štěp. Jeho post dočasně
převzal dr. Karl Ulrich, vedoucí
radiové laboratoře. A již příští
den byl z Vídně odeslán příkaz
o odvozu výrobků a polotovarů
z výroby radia, „aby tyto cenné substance nepřišly do rukou
československé vlády“. Z Vídně
byl poslán kurýr pro transport
z Jáchymova až na místo určení,
kterým byla Vídeň, ministerstvo
války, první patro, dveře č. 88.
Kvůli bezpečnému transportu
měl kurýr nařízenou trasu přes
německé území. Instrukce byly
poslány dr. Ulrichovi, vedoucímu
radiové laboratoře, a dr. Fritzovi
Dautwitzovi, vedoucímu státního
lázeňského ústavu.
Po pravdě 23. listopadu 1918 nebyly ještě hranice Československa
jednoznačně stanoveny a ve hře bylo
mnoho zájmů. Teprve na Pařížské
mírové konferenci v lednu 1919
bylo rozhodnuto zachovat nový stát
v historických hranicích tzv. zemí
Svatováclavské koruny Čech, Moravy a Slezska, s připojením Slovenska a Podkarpatské Rusi. A i když
rakouské úřady jednaly velice vychytrale, musely nakonec vše vrátit.
Vrátily ale opravdu vše, když jeden
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jediný gram radia v přepočtu na kupní sílu měny 1990 stál 49 000 000
Kč? Kdo to dnes ví?
Třetí fáze radiové horečky
Po válce nastalo oživení obchodu s radiem. Ohlas ve světě
na jeho výrobu byl mimořádný.
V Jáchymově začala pravá radiová horečka. O radiu a o Jáchymově se psalo na prvních stránkách světového tisku, přijížděly
delegace proslulých odborníků
a mnozí se zde ucházeli o místo. Výrobci se snažili dodat na
trh nové výrobky s obsahem radia. Voda do koupele, pilulky,
vodička na vlasy, mýdlo, zubní
pasta, chléb, pivo! To je jen několik příkladů, jak radium ovládlo trh i myšlení lidí. Když však
začátkem 30. let ve Spojených
státech amerických zemřel senátor M. Byers prokazatelně na
užívání přístroje obsahujícího
síran radnatý (šlo o tzv. kapesní
Jáchymov pro léčbu uměle vyrobenou radioaktivní vodou), bylo
v USA užívání radia zakázáno.
V Evropě k takovému zákazu
došlo skoro o deset let později.
Tím skončila honba za radiem
nazývaná radiová horečka a tento prvek se dále užíval hlavně ve
zdravotnictví a pro účely vědeckého bádání a výzkumu.
Radonové lázeňství
Již staří jáchymovšti horníci
zjistili, že když si po těžké práci
s mlátkem a želízkem koupou ruce
v důlní vodě, bolesti kloubů ustoupí.
V roce 1905 bylo zjištěno, že některé
důlní prameny v Jáchymově jsou
silně radioaktivní. To urychlilo snahu
o zřízení lázní pro léčení pohybového
ústrojí radonovou vodou.
Lázně byly v Jáchymově založeny
roku 1906 nejprve v domě pekaře
Kühna na náměstí v horní části
Jáchymova. V prvním roce se zde
léčilo 30 pacientů, voda obsahující
radon se donášela, později dovážela
volským povozem z dolu Werner
(Rovnost). Roku 1908 bylo dáno
do provozu 4 325 m dlouhé potrubí
v dědičné Danielově štole, kterým
se přiváděla radonová voda do dolní
části města. To byl hlavní předpoklad
pro vybudování nynějších lázní.

Přístroj kapesní Jáchymov

Rozvoj, který zde nastal, byl
obdivuhodný. V roce 1911 byl
postaven lázeňský dům Agricola,
o rok později hotel Radium Palace,
následovaly další lázeňské domy,
přestavba továrny na hračky na
dům pro lázeňské účely (dnešní
Praha), zřízení lázeňského parku
a vycházkových cest. Snaha o rozvoj
města byla obrovská, ještě větší
byly představy, jak bude Jáchymov
vypadat v blízké budoucnosti.
Bohužel první světová válka
vše nejen zastavila, ale vrátila
o velký kus zpět. Po jejím
konci převzal péči o lázně
československý stát a Jáchymov
brzy
dosáhl
světoznámého
věhlasu. Ovšem přišla další rána
osudu. K moci se dostali nacisté
a následovala druhá světová
válka. Za války zde byl lazaret
a lázeňské zařízení bylo značně
zdevastované. Po válce nastalo
velice krátké období obnovy
lázeňských domů a zařízení. Dobu
těžby uranové rudy pro Sovětský
svaz můžeme vzhledem k lázním
charakterizovat slovem zmrazení.
Obnovený lázeňský statut dostal
Jáchymov v roce 1963. Od té
doby se lázně postupně zvelebují
až do dnešního stavu.
Jaroslav Ochec
Literatura:
Braunbeck, J.: Der strahlende
Doppeladler. Nukleares aus Österreich-Ungarn, Graz 1996.
Burachovič, S.: Za ztracenou slávou
západního Krušnohoří, Praha 2015.
Horák, V.: Radiová horečka (rukopis k přednášce)
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Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště
(doplnění zářijového tipu na výlet)
V hřebenové části Krušných hor
mezi Jelením a Rolavou se nachází oblast skoro nedotčené panenské přírody, jež je tvořena porosty
smrku střídajícími rozsáhlé plochy
kosodřeviny prostoupené oblastmi
močálů. Hnízdí zde desítky převážně vzácných a ohrožených opeřenců, roste zde nepřeberné množství
chráněných mechů, lišejníků a dalších rostlin. Po poválečném odsunu
německého obyvatelstva se tento
kraj skoro vylidnil a žil si svým
vlastním životem pod minimálním
vlivem lidské společnosti. Za 70
let si tak vytvořil svoji speciﬁckou horskou tvář.
Nejprve si toho začali všímat
hlavně milovníci přírody následovaní turisty, s nimiž přišli i odborníci, kteří zpočátku jednotlivě
a poté koordinovaně tuto oblast
sledovali. A tak vznikaly podněty,
jak tuto krásnou lokalitu chránit.
Už v 80. letech umožnil Okresní
národní výbor Sokolov vznik rozsáhlejšího chráněného místa, jež
nazval Oblast klidu Přebuz, později
Přírodní park Přebuz. Další snahy
o ochranu pokračovaly. Na konci
90. let a zejména po roce 2005 byla
vyhlášena evropsky významná lokalita Krušnohorské plató. Odborníci na ochranu přírody šli dál. V té
době se jednalo o koncepčnějším
řešení ochrany přírody, na kterém
se podílely obec s rozšířenou působností (ORP) Kraslice, Krajský úřad ochrany přírody a poté
i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Po letech pečlivého monitoringu, katalogizace přírodních

Rybník Lícha
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druhů, které se zde vyskytují, jakož
i geologického, lesnického a dalšího průzkumu vyhlásilo v roce 2012
Ministerstvo životního prostředí ČR národní přírodní rezervaci
(NPR) Rolavská vrchoviště.
Oblast má 750 ha a je pečlivě
vybrána tak, aby zahrnovala
právě ty přírodně nejvzácnější
lokality: jak Velké, tak Malé
jeřábí jezero, Líchu (Rolavský
rybník), bývalý cínový důl se
zajateckým táborem a k tomu
desítky lagun močálů a rašelinišť.
Bylo při tom přihlédnuto k tomu,
aby NPR nezasahovala do
obcí Jelení nebo Přebuz, a tím
zmíněné obce vázala povinnostmi
vyplývajícími z nejvyššího stupně
ochrany přírody v ČR.
V NPR je zakázána těžba dřeva
vyjma předem dohodnutých a plánovaných zásahů. Do celé oblasti
je s výjimkou turistických cest zakázaný vstup, je zde zakázán sběr
lesních plodů a platí zde zákaz
rozdělávání a manipulace s ohněm
i vjezdu všech motorových vozidel
včetně kol. Postupně je celá oblast
osazována příslušným označením
lokality včetně tabulí s potřebnými informacemi.
Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
v Karlových Varech se jakožto
správce oblasti po jednání s příslušnými orgány samosprávy
a vlastníky pozemků (DIAMO
Příbram, Lesy ČR – Lesní správa
Horní Blatná, ORP Kraslice) rozhodlo po monitorování oblasti, že
vytvoří dvě naučné stezky. Byla

Cínový důl

vybrána lokalita cínového dolu
s rybníkem Líchou. V současnosti probíhá administrativní řízení
opravňující tyto stezky vytvořit.
Do doby jejich realizace je
vstup mimo silnice stále zakázán.
Jedinec porušující ustanovení
o NPR (včetně platné vyhlášky)
se vystavuje nebezpečí pokutování
na místě nebo správnímu řízení
na příslušném odboru ochrany
přírody. Od června letošního
roku se zúčastněné organizace
a orgány statní správy dohodly
na
zpřísněném
dohledu
a provádějí pravidelné kontroly
návštěvnosti území.
V celé oblasti je možno potkat
celou řadu dobrovolníků, kteří zde
pomáhají udržovat čistotu, jako
je i občanské sdružení Rosnatka.
Její členové mají rozděleny své
okruhy úklidu. Po zřízení naučné
stezky bude čas na vyhodnocení
celého záměru a všichni věří, že
nebude tím posledním, jak přiblížit

tuto chráněnou krajinu člověkuturistovi. Není účelem někoho
pokutovat či jinak omezovat, ale
je třeba směřovat návštěvníky tak,
aby zde mohli nacházet odpočinek,
načerpat síly a potěšit se
speciﬁckým rázem zdejšího místa.
Rudolf Kovařík
foto: Eva Nduwimana,
Jiří Kupilík
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„Niťárna“ Vojkovice nad Ohří
Aspoň z dochovaných materiálů lze dnes vidět část zašlé slávy, lesku a historie zaniklé továrny na výrobu nití a tkaniček do bot bratrů
Walthera a Erwina Schönových ve Vojkovicích nad Ohří, kdysi tak populární a pro své výrobky oblíbené „niťárny“, která patřila k jednomu
z největších vývozců příze v tehdejším Československu.

Podle dochovaných obchodních
záznamů a archivních materiálů se
příze z vojkovické niťárny vyvážela do Mukačeva, Paříže, ale také
do New Yorku či Londýna. Úvod
do historie zdejší výroby napsal
v 60. letech 20. století spisovatel,
kronikář obce Vojkovice a tehdejší
zaměstnanec niťárny Bohuslav Machek. Nutno podotknout, že jeho
výklad se v mnohém rozchází s dnes
doloženým historickým a archivním
materiálem, avšak byl po dlouhá léta
jediným průřezem zdejší historií.
Dějiny zdejší továrny byly pestré,
po ukončení výroby nití se zde vystřídalo několik podniků a prošlo
několik desítek zaměstnanců až do
totálního zániku v roce 2003, kdy
byly objekty tohoto unikátně a ojediněle zachovalého komplexu to-

várních budov 30. let, vystavěných
na základech starého mlýna, ponechány svému osudu. Díky novému
majiteli, jeho velké snaze a náročné
práci se od roku 2008 bývalá továrna
v údolí říčky Bystřice znovu začíná
zvedat z popela.
Při ústí potoka Bystřice do Ohře
se nacházel už v 17. století mlýn,
který byl v činnosti ještě v minulém
století. Starší občané vyprávěli, že
tam jezdili s obilím ještě před první
světovou válkou. Teprve těsně po
ní si v zaniklém mlýně, v bývalém
skladišti mouky, zařídil nějaký Beuschel výrobu drátěných matrací.
Později tam vyráběl různá ocelová
pera a gramofonové jehly. Výrobu
provozoval v tomto zaniklém mlýně, ale sám bydlel ve Vojkovicích
(v č. p. 7), v pozdějším, dnes už
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bývalém hostinci, který se nacházel při odbočce jakubovské silnice
na most. Sem později přenesl svoji
výrobu, když byl starý mlýn adaptován židovskými bratry Schönovými.
Následně se Beuschel vystěhoval
i z tohoto domu a koupil dům č. p.
74 na ulici vedoucí k nádraží, v němž
se zvláště specializoval na výnosnou
výrobu gramofonových jehel, již
zmodernizoval a vylepšil.
Bratři Schönové starý mlýn kompletně přestavěli. Tam, kde bylo dříve mlýnské kolo, postavili strojovnu
s turbínou o výkonu 25 kW, aby jí
mohli pohánět generátor na výrobu
elektřiny s napětím 380 V. Tento agregát sloužil především tehdy, kdy
dodávky elektřiny z veřejné sítě byly
přerušeny, což bylo v těchto dobách
velmi častým jevem. Generátorem
vyrobený proud sloužil také k osvětlení celého objektu včetně bytových
jednotek. Nad strojovnou si postavili
byty a prodloužili ji o další přístavek pro skladiště a barevnou přízi.
Nad bývalým skladištěm mouky
a Beuschelovou dílnou postavili na
starých zdech další budovu s kancelářemi v prvním poschodí a byty
pro zaměstnance v podkroví. K této
budově přistavěli tovární komín pro
budoucí strojovnu, kde byl umístěn
výkonný parní stroj, který uváděl
do provozu různé agregáty, ale především dodával teplou vodu pro barevnu a úpravnu přízí a pro vytápění
celého továrního areálu budoucí ni-

Logo vojkovické niťárny bratrů
Schönových

ťárny. A konečně vystavěli i velkou
tovární halu. Tak vznikla továrna na
nitě Wickwitzer Zwirnfabrik.
Továrna rychle vzkvétala, vždyť
vyráběla dobře prodejné, pevné
a kvalitní šicí nitě, které šly na dračku v celých západních Čechách, ale
i daleko za hranicemi. Továrna přijímala stále více a více zaměstnanců,
k radosti místních obyvatel, kteří
v ní našli práci. V jejím největším
rozkvětu v ní pracovalo 130–140 zaměstnanců. Po odtržení Sudet v roce
1939, museli majitelé, coby Židé, továrnu opustit. Erwin Schön byl spolu
s bratrem Josefem zavražděn nacisty v koncentračním táboře Ostrov.
O osudu Walthera není nic známo.
Továrnu pak převzal dr. Friedrich
Wieland, majitel vojkovické továrny
na zinkovou bělobu. Wieland však
výrobě vůbec nerozuměl, a proto byla továrna svěřena říšskému
správci a důvěrníkovi (Treuhände-

Erwin Schön (narozen 18. září 1898) a Josef Schön (narozen 28. června 1907)
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rovi) Willymu Melzerovi. Ten později továrnu od Říše odkoupil. Willy
Melzer továrnu ještě více zvelebil,
nechal ji napojit na Mattoniho vlečku z Kyselky do Vojkovic, přistavěl
malý domek pro zaměstnance a dřevěný pavilon při východu z areálu
závodu směrem na Velichov. Tento
sloužil ve válečných letech jako
ubytovací prostor pro francouzské
válečné zajatce, kteří v továrně pod
dozorem pracovali.
Na počátku května 1945 Melzer,
který byl členem NSDAP, továrnu
opustil. Další jeho osud není znám.
Ještě v roce 1945 převzaly tovární
závod ve Vojkovicích niťárenské
závody Sponit s podnikovým ředitelstvím v Chřibské. Vedení přidělilo
tovární závod Vojkovice národnímu
správci Janu Wimrovi, který sem přišel z Berouna spolu se svým švagrem Čeňkem Holečkem.

K 1. říjnu 1951 byl niťárenský závod ve Vojkovicích zrušen a provoz
převzal podnik jiného druhu textilní
výroby, národní podnik Tosta s podnikovým ředitelstvím v Aši. Celý
provoz se likviduje, strojové zařízení
se ruší a zřizuje se strojový park pro
výrobu prádla. Nejprve se šijí dámské kalhotky a posléze se přechází
na výrobu pánských košil. Tento
podnik vedl i nadále bývalý národní
správce Jan Wimr. Podnik zaměstnával asi 60 zaměstnanců, pracovalo
se na dvě směny. I tato výroba však
kvůli malé rentabilitě netrvala dlouho, neboť veškerý materiál i hotové
výrobky se musely auty převážet
z Aše a Vejprt. A tak už 15. března
1953 byl závod Vojkovice předán
do užívání podniku Spojený velkoobchod oděvním zbožím s krajským
sídlem v Karlových Varech. Vedoucím textilního skladu metrového

Plán napojení na Mattoniho vlečku z Vojkovic nad Ohří do Kyselky
z roku 1940
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zboží a lůžkovin byl jmenován Leoš
Štolfa z Karlových Varů. Podnik nepotřeboval tolik zaměstnanců, a tak
zhruba polovina jich odchází.
Po roce byl odvolán i Leoš
Štolfa a na jeho místo přišel Josef
Činčera, jenž zde pak působil až
do 1. června 1960, kdy byl Karlovarský kraj začleněn do Západočeského kraje. Od tohoto data
převzal sklad Vojkovice Jaroslav
Valnoha z Velichova, který zde
pracoval již od roku 1950. Podnik dostává nový název Textil
Plzeň, závod Vojkovice nad Ohří,
jeho administrativní vedení je
v Karlových Varech.
Roku 1968 podnikové ředitelství
v Plzni postavilo v Křimicích velký centrální sklad pro textilní zboží
všech sortimentů, a tím byly zrušeny všechny sklady na Karlovarsku
včetně skladu ve Vojkovicích. Objekty přejímá Strojoprav Stará Role.
Tím se z vojkovického textilního
skladu stal expediční sklad plechového kuchyňského náčiní, které
odtud bylo expedováno prakticky
do celého světa.
Jen velmi ztěžka si bývalí zaměstnanci textilního skladu zvykali na nový sortiment. Všichni
včetně vedoucího se museli přeškolovat. Podnik Strojoprav Stará
Role (později Blex) zde zůstal až
do roku 2003, kdy areál opustil,
a ten se dostal do rukou různých
spekulantů. V letech 2003–2008 se
lehce přístupné a nijak nezabezpe-

Některé z vyráběných nití

čené objekty staly terčem nájezdů
nejrůznějších sběračů barevných
kovů. Objekty přišly o střechy, jež
byly většinou z hliníkového plechu,
dále o komíny, podlahy, okna... Poslední ránu zasadilo areálu několik
skupin lidí hrajících zde paintball,
ti si na pozemcích továrny za pomoci techniky nechali dokonce
vykopat i zákopy.
Od roku 2008 je areál včetně
původního tělesa vodní elektrárny
v majetku pana Miloslava Myslivce, který s velkým pracovním nasazením vnesl objektům bývalé továrny nový život.
Ladislav Sýkora
zdroj: kronika obce Vojkovice
foto: archiv autora

Současný stav
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Až na nejvyšší horu světa
aneb krušnohorská osmitisícovka

Už jen zavázat tkaničku a vyrážíme…

Robin Baum a František Bartoň zdolali Švýcárnu a míří zaslouženě k cíli
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Ve dnech 2. až 4. října proběhl
již tradiční závod „Až na nejvyšší
horu světa aneb krušnohorská osmitisícovka“, pořádaný skautským
oddílem Bystřina z Občanského
sdružení skautů a skautek Lilie ve
spolupráci se skautským přístavem Orion Karlovy Vary. Úkolem
dvou- až tříčlenných družstev skautů
a závodníků z řad veřejnosti je v co
nejkratším čase zdolat osm krušnohorských vrcholů, přičemž časový
limit je 24 hodin.
Vrcholky se každý rok mění a vždy
přibude nejméně jeden nový, který
v předešlých ročnících ještě nebyl.
Mezi letošními vrcholy nechyběla
nejvyšší hora Krušných hor Klínovec
(1 244 m), na německé straně
Kleiner Fichtelberg (1 205 m), dále
Božídarský Špičák (1 115 m) i méně
známe vrcholky, jako jsou Perninský
vrch (996 m) či Vlčí hora (946 m)
nedaleko Perninku, anebo také tzv.
Bunkr nebo též Radar (1 044 m) nad
Hřebečnou, který bychom na mapě
těžko hledali. Osmičku letošních
vrcholů uzavíraly Švýcárna (980 m)
s Blatenským vrchem (1 043 m).
Na startovní čáře se tento rok
objevilo 30 borců rozdělených
do 15 týmů. Soutěžní hlídky byly
především dvou- a tříčlenné, ale našlo
se i několik odvážných jednotlivců.
Startovalo se tradičně z Hřebečné
v pátečních podvečerních a nočních
hodinách. Každý soutěžní tým si
volil svoji taktiku a strategii postupu.
Mnohdy se ukázalo, že to, co na
mapě vypadá jako nejkratší cesta,
nemusí nutně představovat správnou
volbu. Pár kilometrů navíc oklikou

mohlo znamenat mírnější stoupání,
lehčí výstup k vrcholům, a nakonec
tedy i více sil ke zdolání dalších hor.
Vždyť o konečném pořadí mnohdy
rozhodovaly jen minuty, i když
délka závodu byla přibližně 60
kilometrů, samozřejmě s ohledem
na zvolenou trasu. Kdo bloudil,
prošel se po horách o trochu déle.
Komu by to však vadilo, vždyť hory
byly v den závodu zalité sluncem
a krajinu vyzdobil svou pestrou
paletou malíř podzim.
Osm vrcholů Krušných hor
nakonec zdolalo 21 závodníků
z deseti soutěžních týmů. Jeden
tým pokořil pět, ostatní družstva po
čtyřech vrcholcích. Kromě těchto
soutěžících se letos na trať vydali
nesoutěžně také dva mladší skauti
Jonáš Schroeter – Tornádo a Filip
Kubát – Mandarinka, kteří však
vyrazili na pěší túru až za sobotního
ranního rozbřesku. Ač věkem
nedosáhli
požadované
věkové
hranice, zdolali tito mladí skautíci
čtyři krušnohorské vrcholky v čase
7 hodin a 10 minut. A nám nezbývá
než věřit, že i tito kluci si zamilují
krásy Krušných hor a třeba za pár let
i oni stanou na stupni vítězů.
Vítězný tým závodu (Martin
Jiřík – Fíža a Janan Ježková),
startující za skautský oddíl Bystřina,
pokořil všechny stanovené vrcholy
v rekordním čase 7 hodin a 50
minut. Na druhém místě s časem 10
hodin a 35 minut dokončil závod
Jan Matuštík – Nožka také z oddílu
Bystřina. Jen o pět minut déle to
trvalo bratrům Lukáši a Ladislavu
Martínkovým (neskauti), kteří tak

Jiří Sunek, nejstarší účastník závodu, na kontrolním stanovišti Švýcárna
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skončili na krásném třetím místě.
Vítězům i ostatním účastníkům patří
za jejich výkony zasloužený obdiv
a gratulace, vždyť mnozí z nich
překonali sami sebe a sáhli si až na
dno svých sil. Únava, noční chlad,
ovšem i mnohdy velmi náročný terén
si vyžádaly svoji daň. Po útrapách
cesty však v cíli vládla pohodová
nálada a každý si kromě krásných cen
odvážel domů jistě i mnoho zážitků,
na něž bude dlouho vzpomínat.
Na závěr bych rád poděkoval všem
pořadatelům a partnerům, bez jejichž
úsilí by tato náročná, ale přitom

krásná akce nemohla proběhnout:
městu Hroznětín za ﬁnanční
podporu, městům Abertamy a Ostrov
za věcné dary a propagační materiály.
Rodinnému pivovaru Krušnohor za
krásné ceny, společnosti Hollandia
Karlovy Vary a cukrárně Čtyřlístek
z Kraslic za jogurtovou svačinku,
resp. čokoládové lilie pro každého
účastníka závodu. Ještě jednou
všem závodníkům, pořadatelům
a partnerům díky a v Krušných
horách na viděnou.
Josef Macke,
skautský oddíl Bystřina

Závěrečný společný snímek

Nové zázemí Štoly č. 1 v Jáchymově

Zázemí štoly č. 1

Koncem září byl úspěšně dokončen projekt Muzea Sokolov, jenž je
ﬁnancován z prostředků Evropské
unie prostřednictvím ROP Severozápad a Karlovarského kraje. Prohlídková štola č. 1 v Jáchymově díky
němu získala nové zázemí.
Záměrem nebylo vybudovat
funkční repliku lágru z 50. let
20. století, ale vytvořit jakýsi protipól Památníku třetího odboje Vojna
u Příbrami. Vstupní objekt sice tvarově připomíná lágrové domky z 50.
let, v detailech ovšem neodpovídá
dobové realitě. Měl by se stát moderním zázemím pro pokladnu, sociální
zázemí, velkou krytou terasu, sklad,
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Mauthausenské schody se strážní věží

ale také pro „minimuzeum“, kde budou vystaveny relikty nalezené při
zemních pracích u lágru Svornost
a také další informace týkající se
Štoly č. 1 a lágru Svornost. Protože
naši štolu navštěvuje též hodně dětí,
rozhodli jsme se jim vytvořit v areálu sestavu malé prolézačky, aby se
při čekání nenudily. „Občanskou“
část zázemí v přední části reprezentuje plot s hornickými znaky.
Lágrová minulost štoly je připomenuta v horní části areálu, kde jsou
tři strážní věže – jedna samostatná
a dvě propojené dvojitým koridorem. Náletová zeleň v místě bude
ještě prokácena v průběhu listopa-

du. Horní část bude vidět i při chůzi
po stezce Jáchymovské peklo, která
prochází nad areálem. Poutníci mohou projít obnovenými, volně přístupnými „mauthausenskými schody“, včetně nově postavené strážní
věže nad schody, a dojdou na plošinu
bývalého lágru Svornost.
Doleva se dostanou k obnovenému (vyčištěnému) portálu štoly Vysoká Jedle a vpravo k samotnému
místu, kde dřív lágr Svornost stával.
Plocha je částečně vykácená a jsou
zde na několika místech odhalené
betony. Plocha se bude sekat, jiné
úpravy se zde neplánují. Vzhledem
k tomu, že plošinou prochází veřej-

ná cesta, budou symbolická lágrová
vrata trvale otevřena. Na plošině
se rovněž nachází další strážní věž
a symbolické oplocení okolo její části. Významný objev bývalé táborové
korekce byl zastřešen jednoduchou
stříškou tak, aby do ní nezatékalo.
Celé místo by mělo působit pietně a pouze symbolicky připomínat
události 50. let. Poutníci mohou dále
pokračovat po stezce Jáchymovské peklo, na níž v minulých letech
Muzeum Sokolov vytvořilo cedulky
beetagů (QR kódů) a sdružení Političtí vězni.cz v letošním roce obnovilo samotné informační cedule.
Michael Rund
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Lužec –
jedna z nejmenších obcí Nejdecka
Lužec, ležící východně od Nejdku v nadmořské výšce 538 metrů, nepatřil oproti jiným částem Nejdecka k významným a bohatým nalezištím
nerostných surovin. V letech 1581 a 1621 zde sice byly propůjčovány důlní míry a rýžovnické dílce na cínovec a cínovec se v letech 1560–1570
rýžoval také v oblasti Trousnice (952 m n. m.), případně ještě kolem roku 1830 byla poblíž domu č. p. 7 dobývána železná ruda, avšak jinak
zůstala někdejší obec jaksi ve skrytu jiných míst, kde hornická činnost výrazně dominovala.

Celkový záběr na Lužec (30. léta 20. století)

Jednou z rekreačních zařízení byla i chata podniku Stavokonstrukce

První písemná zmínka o Lužci
(německy
Kammersgrün)
je
v listině z roku 1273, v níž jsou
zmíněny i další okolní lokality,
jako jsou Fojtov, Děpoltovice či
Merklín. Lužec tak patří k vůbec
nejstarším obcím Nejdecka. Ve
starých listinách se objevuje také
jako „Camreβ“. Pojmenování může
souviset buď se jménem tehdejšího
majitele, markraběte z Chamu
(Bavorsko), nebo s tím, že v místě
byly získávány rudy, které byly
státním či komorním majetkem
(německy Staatsgut, Kammergut).
Slůvko „grün“ značí půdu, jež
vznikla při kolonizaci vypálením
lesního porostu (vyžďářením).
Svůj současný název Lužec

prakticky po celé 19. a první
polovinu 20. století pohyboval od
90 do 140. V roce 1830 čítal Lužec
21 domů a 122 obyvatel. Obec
náležela k římskokatolické farnosti
v Děpoltovicích.
Roku 1905 byl vystavěn vodovod
vedoucí z Lužce do obce Rybáře
(později byl určen i pro Starou
Roli). Díky stavbě vodovodu do
těchto míst s odběrem přibližně
11 litrů vody za sekundu se sice
plocha pro zdejší zemědělské
využití zmenšila, avšak obec
získala za nízké náklady svůj
vlastní vodovod, což pro ni byl
bezpochyby velký přínos.
První světová válka postihla
místní rodiny výrazným způsobem.
Z celého politického okresu
Nejdek bylo nejvíce padlých na
počet obyvatel zaznamenáno
právě zde (9,47 %). Nejhůře
dopadla rodina Theresie a Josefa
Brücknerových – z jejich tří synů
(Josef, Karl a Rudolf) se domů
vrátil jen zraněný Karl (v neděli 20.
října 1918). Jména padlých vojáků
se objevila na válečném pomníku
v nedalekých Děpoltovicích.
Významnou kapitolu v historii
obce znamenalo nové silniční
propojení Děpoltovic a Oldřichova.
Výstavba státní silnice proběhla
v několika etapách v letech 1925 až
1936. O tom, že Lužec byl jakousi
„popelkou“ Nejdecka, svědčí i to,
že elektřina byla do obce přivedena

získal až v roce 1947 – další
návrhy pro označení obce tehdy
zněly Zelený Hrádek či Malý Luh.
Vzhledem k tomu, že obec
byla položena na jižním úpatí
Krušných hor a ze severu chráněna
lesy, vytvářela její poloha
relativně příznivé podmínky pro
zemědělství. Okolní lesy nabízely
též uplatnění v lesnictví a těžbě
dřeva. I když Lužec ležel poněkud
vzdálen od Nejdku, našla v něm
v průběhu 19. a 20. století část
zdejšího obyvatelstva pracovní
uplatnění v průmyslu, především
v přádelně vlny.
Lužec patřil vůbec k nejmenším
obcím
bývalého
nejdeckého
okresu – počet obyvatel se

Zotavovna Krušnohor (nejspíše 70. léta)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

až v létě 1925. V minulosti se
součástí téměř každé obce stával
dobrovolný hasičský sbor, ten
v Lužci byl založen v roce 1928.
Po
druhé
světové
válce
a se související kompletní
výměnou obyvatelstva se Lužec
rychle vylidňoval a později se stal
oblastí určenou ryze pro rekreační
účely. V roce 1950 tu žilo ve 23
domech 37 obyvatel. O 11 let
později zbyli v Lužci jen dva stálí
obyvatelé. Obec byla vzhledem
k velkému úbytku počtu obyvatel
nejspíše už v roce 1949 přičleněna
k obci Fojtov. Na základě
posledního sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 žilo v Lužci,
v němž se nacházelo souhrnem
38 budov (z toho 37 objektů pro
rekreaci), pět obyvatel.
Vila Paula Albrechta Weinkauffa
Kolem roku 1919 byla v Lužci
dokončena stavba honosné vily
Paula Albrechta Weinkauffa,
majitele Fischerova dolu v Citicích
u Sokolova. Architektonický návrh
pocházel od známého architekta
a profesora mnichovské techniky
Richarda Berndla, jenž pro velký
pozemek nad obcí navrhl objekt
ve stylu loveckého zámečku.
Na severovýchodní straně byla
na zámeček napojena provozní
část budov, k níž byla později
ještě
připojena
hospodářská
část s garážemi. Na jižní straně
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Lužec v číslech
Rozloha: 4,65 km2
Počet obyvatel k 1. 12. 1930: 136
Počet obyvatel k 17. 5. 1939: 116
Domácnosti (1939): 35
Zaměstnanci v zemědělství (1939): 67
Zaměstnanci v průmyslu a řemeslech (1939): 25
Zaměstnanci v obchodu a dopravě (1939): 3
Živnostníci (1939): 10
navazovala dřevěná pergola na
kamenných pilířích vytvářející
dojem
vzdušné
kolonády,
zakončená altánkem se stanovou
střechou. V pozdější době byla
pergola přestavěna na krytý
pavilon. Svažitý terén před
jižním průčelím doznal úprav
ve formě terasovitého schodiště
s cestičkami. Daleký výhled do
krajiny byl zkrášlen v centru dolní
terasy fontánou. Celý areál byl
ohrazen kamennou zdí.
Zařízení objektu se neslo
v duchu rané moderny. Kromě
jídelny,
pracovny
majitele,
ložnice a hostinských pokojů se
v objektu nacházela i tělocvična,

sál pro gymnastiku s tělocvičným
zařízením či provozní pokojíky
s komorami. V místnostech,
které byly obývány majitelovou
rodinou, nesměly chybět krby.
V interiéru byly zastoupeny
bohaté dřevořezby se severskými
a starogermánskými motivy, na
stropech byly rozsáhlé malby.
Majitel si vily mnoho neužil,
neboť počátkem ledna 1922
zemřel. Začátkem 30. let rodina
Weinkauffů vilu prodala Okresní
nemocenské pojišťovně v Nejdku,
která ji začala využívat jako
ozdravovnu (Genesungsheim).
Po roce 1945 se z objektu
stala
zotavovna
Krušnohor

Revolučního odborového hnutí.
V závěru 40. let se uvažovalo, že
by zde mohla být umístěna plicní
léčebna karlovarské nemocnice,
ta
však
nakonec
využila
prostory v někdejší nejdecké
všeobecné nemocnici. Začátkem
90. let budova chvíli fungovala
ještě jako hotel, posléze však
začala chátrat.
Současnost objektu se začala
psát v roce 2010, kdy rozsáhlá
rekonstrukce změnila toto místo
v čtyřhvězdičkový hotel, jenž je
stylizován do atmosféry loveckého
zámečku Karla IV. Změnilo
se i území kolem zámku. Byly
vystavěny altány a vyhlídky, park
a parkoviště se 100 parkovacími

místy. Moderní lázeňský hotelový
komplex byl slavnostně otevřen
7. června 2014 a od té doby je
dějištěm řady společenských akcí.
Pavel Andrš
foto: archiv autora,
Jiří Kupilík

Současná podoba loveckého zámku

Den seniorů v Jáchymově

V pátek 2. října jsme
v Jáchymově slavili Den seniorů
u
příležitosti
Mezinárodního
dne seniorů, který se ve světě
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

připomíná 1. října. Proto páteční
podvečer patřil od 17 hodin všem
našim babičkám a dědečkům.
V
bývalé
restauraci
na

radnici města připravila děvčata
z infocentra pro všechny příchozí
malé pohoštění. Čekala na ně
i malá květinka na přivítání a také
hudební vystoupení, které nás
provázelo celým večerem. Všichni
přišli se skvělou náladou, a tak se
celý večer nesl ve velmi pozitivní
atmosféře. Všichni se báječně
bavili a taneční prostor nezůstal
dlouho prázdný.
Tančilo se a společně jsme si
zazpívali známé a oblíbené písničky, z nichž některé nás vzaly
i za srdíčko. Nikomu se nechtělo
domů. Zábava trvala skoro do devíti hodin, kdy jsme se s úsměvem
na tváři rozcházeli. Při této příležitosti jsme také slavnostně poblahopřáli manželům Rudolfovým, kteří
1. října oslavili 60 let společného

života. Oslavenci se podepsali do
památeční kroniky a bylo jim věnováno jedno taneční sólo.
Manželům Rudolfovým přejeme
spoustu krásných dalších společných let a všem zúčastněným děkujeme za vytvoření báječné atmosféry a krásný večer. Těšíme se na
setkání seniorů na Silvestra.
Markéta Kutějová,
Informační centrum Jáchymov

Přání jubilantům
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Svatováclavské setkání na Ryžovně
Tradiční Svatováclavské setkání se uskutečnilo 26. září na místě, kde stával kostel zasvěcený svatému Václavu, prvnímu svatořečenému
českého původu, patronu České země a symbolu české státnosti. Na Ryžovně, místě pro mnohé v pravdě symbolickém, po staletí obývaném
ryze německým obyvatelstvem, které však, jak vidno, chovalo tohoto českého světce ve velké úctě.

Mohyla na místě kostela sv. Václava

Uvítání a zdravice rodáka Richarda Krause

Vše začalo již dopoledne uvítacími proslovy předsedů pořádajících partnerských krušnohorských spolků z Abertam,
Breitenbrunnu, česko-německého
kulturního spolku Potok a představitelů Abertam a Božího Daru.
Při zahájení promluvil také rodák
z Ryžovny Richard Kraus. Během uvítací půlhodinky dorazila
od Božího Daru rovněž skupina
cyklopoutníků v čele s farářem
Markem Hricem, jenž posléze
odsloužil slavnostní svatováclavskou mši svatou.
Páter Hric začal kázání slovy:
„Stojíme na hranici nové dějinné
epochy.“ Ano, křesťanská civilizace stojí na hranici nové dějinné
epochy. Je však naše společnost
schopná obstát tváří v tvář civilizaci či kultuře zcela odlišné té

naší? Pan farář v této souvislosti
zmínil, že naším hlavním úkolem
je nyní především zůstat lidmi,
lidmi ochotnými pomoci. Zároveň však nesmíme zapomínat
na naši víru a hodnoty zakotvené v bibli, desateru. Ať chceme,
nebo ne, právě z nich totiž naše
civilizace vychází. Je tedy jen na
nás ukázat, že pro nás tyto hodnoty mají stále ještě smysl, že za
nimi pevně stojíme, nebo že jsme
ochotni se k nim opět navrátit.
Dále páter Hric zmínil jev objevující se po celé Evropě, a tím
je patriotismus jednotlivých států.
Měli bychom si uvědomit, že jsme
jedním celkem a že jen společně
jsme schopni soucitně, ale i s potřebnou dávkou rozumu a odvahy
celé situaci v Evropě čelit. Nejen
naši, nýbrž i evropští politici by
měli být, stejně jako byl kníže
Václav, především státníky. On

Pan Repka předvádí stloukání másla

Páter Hric káže
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se nebál hájit křesťanské hodnoty, byl panovníkem spravedlivým,
při řešení sporů dával přednost
diplomacii, byl ovšem ochoten
bojovat za obyvatelstvo své země.
Po mši svaté následovala přednáška Friedera Bergera ze Saska
na téma krušnohorské tisícovky.
Frieder Berger je autorem mnoha novinových článků a vydal na
téma krušnohorských tisícovek
již dvě knihy. Nyní chystá třetí
knihu zabývající se krušnohorskými rozhlednami. Přednáška
doprovázená spoustou obrazového materiálu byla podle reakcí
návštěvníků velmi zajímavá. Zájemci si mohli zakoupit různé publikace o Krušných horách nebo
rukavice z Abertam, podívat se na
paličkářky. Pan Repka všem předvedl, jak se ručně vyrábí máslo.
O občerstvení se postaral Krušnohorský spolek Abertamy spolu

s partnerským česko-německým
spolkem Potok. Nesměla chybět ani hudba v podání krušnohorských zpěváků.
A co říci závěrem? Účastníci
cyklopouti pokračovali zpět do
údolí, aby se pomodlili ke svatému Václavu v Radošově, kde
stojí druhý kostel v naší farnosti
zasvěcený tomuto světci. Kostel
na Ryžovně, jak víme, již dlouhá
léta nestojí, přesto na jeho místě
dochází k usmiřování mezi Čechy
a Němci, začala tu mnohá přátelství, mnohé lásky... Je to místo,
kam má smysl se vracet a připomínat si jeho patrona. A tak
se slovy ze Svatováclavského
chorálu: „Nedej zahynouti nám
ni budoucím, svatý Václave...,“
modleme se, abychom se zde za
rok zase všichni sešli.
text: Lenka Löfﬂerová
foto: Ulrich Möckel
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Kostel sv. Václava ve Výsluní

Po požáru

Kdo se vydá autem do Chomutova
po nově opravené horské silnici přes
Klínovec a Měděnec, nemůže přehlédnout, krátce před napojením na
dálniční úsek z Hory Svatého Šebestiána, monumentální stavbu kostela
v městečku Výsluní. Jako by se sem
svými rozměry dostal omylem.
Tento v pořadí již třetí kostel
(jeho předchůdce v průběhu věků
zničil požár) se stavěl v letech 1851

Vnitřek kostela – současný stav

až 1857. Pseudorománská stavba
kostela svatého Václava byla postavena A. Wildem z Prahy podle plánů architekta Karla Řivnáče. Jeho
délka dosahuje 35 metrů a šířka
20 metrů, presbytář má 10 x 10 m.
Kostel míval pět oltářů – hlavní oltář sv. Václava s obrazem A. Lhoty,
boční oltáře sv. Josefa a navštívení Marie namaloval A. Weidlich
a boční oltáře sv. Michala a Početí

Marie jsou od J. Helliga. Vnitřní
výzdoba byla provedena v letech
1855 až 1860. Čtyři kostelní zvony
byly ulity K. Bellmannem v Plzni.
Varhany postavil varhanář Prediger
z Lichtenbergu jako své mistrovské
dílo. Kříž na vrcholu věže byl odlit
v Gabrielině Huti u Kalku s letopočtem 1855. Makovice byla provedena v mědi. Zařízení doplňovalo
36 lavic v šesti odděleních.
V roce 1959 se konaly v kostele
poslední svatba a křtiny. Poté byl
uzavřen a začal se stávat místem
zlodějů a vandalů. Část inventáře
byla přestěhována do Přísečnice,
zbytek byl zničen. Varhany byly shozeny z kůru do lodě kostela. V roce
1981 vypukl ve věži kostela požár.
Od svíčky ho zapálili dva nepozorní chlapci. Požár zcela zničil střechu
a věž kostela. Po sametové revoluci
chtělo vedení města kostel prodat
jako sklad nebo ho zbourat.
Až v roce 1997 byl založen Na-

dační fond kostela sv. Václava, který
si dal za cíl sehnat dostatek ﬁnančních prostředků a tuto krásnou stavbu zachránit. V roce 1998 byl kostel
prohlášen za kulturní památku ČR.
Další rok byla díky nadaci zahájena
první etapa oprav, a to zajištění statiky klenby nad hlavní lodí. V roce
1999 začaly práce na zajištění klenby
a obnově zastřešení kostela, v roce
2000 pak druhá etapa oprav, rekonstrukce krovu a věže. V současné
době je kostel již zastřešen. Klíčovým sponzorem se staly Lesy ČR,
s. p., které darovaly nadačnímu fondu asi 250 m3 kulatiny.
V kostele se od zahájení rekonstrukce opět konají svatby, je využíván také ke kulturním akcím. Pořádaly se zde například výstavy na
téma devastace pohraničí, koncerty
či divadelní přehlídky.
Ota Děták
s použitím Wikipedie a dalších
webových stránek

Kostel sv. Václava v Boči má nový kříž

Nový poutní kříž v Boči
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V neděli před svátkem sv. Václava se sešli obyvatelé Boče a okolí
v kostele sv. Václava k slavnostnímu posezení spojenému se svěcením nového poutního kříže.
Po krátkém úvodním slovu pátera Artura Scialy zahrál na ﬂétnu
Vlastík Mourek. Poté pan farář
pronesl řeč o významném českém
světci, sv. Václavovi, o jeho úloze
v českých dějinách, ale i o bra-

trovražedném boji mezi ním
a Boleslavem. Následovalo hudební vystoupení Aničky a Antonína
Vávrových s ﬂétnou. K doprovodu kytary si připravili skladby J.
S. Bacha. Z kůru kostela zazpívala Lucie Pazlerová několik náboženských písní.
Nový poutní kříž, který vyrobil
místní umělec Ervín Gruber, je
postaven na původním místě před

kostelem. Nese latinský nápis „Ave
Crux, Spes unica“ – v překladu
„Buď pochválen kříž, naše jediná
naděje“. Páter Sciala kříž po krátkém proslovu vysvětil. Na závěr
zazněla melodie z ﬁlmu S čerty nejsou žerty v podání Vlastíka Mourka. Když pan páter vysvětlil původ
skladby, všichni se tomu zasmáli
a jen to doplnilo dobrou náladu.
Ota Děták
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Dny evropského dědictví
na dole Jeroným

Důl Jeroným, 13. září odpoledne

Stejně jako každý rok přichystal Karlovarský kraj i letos oslavu
Dnů evropského dědictví (European Heritage Days, EHD). Tentokrát
se akce konala v neděli 13. září na
historickém dole Jeroným v Čisté
ve Slavkovském lese.
Letošní ročník se nesl ve smyslu
„Památek znovuzrozených“, a proto se jako součást Dnů evropského
dědictví konala akce Industriální
stopy (Den památek techniky a průmyslového dědictví s otevřenými

Zázemí dolu Jeroným

branami pivovarů, mlýnů, skláren,
dolů a dalších dokladů technické
práce generací našich předchůdců).
Mimo jiné byl představen nově otevřený vstupní objekt dolu Jeroným,
který byl vybudován s ﬁnanční pomocí Evropské unie a Karlovarského kraje. Tento objekt skvěle zapadá
do okolí Slavkovského lesa a poskytuje zázemí návštěvníkům národní
kulturní památky důl Jeroným.
V rámci oslav EHD byl připraven zajímavý program. Akce byla

zahájena ve 14 hodin úvodními
slovy vedení Karlovarského kraje,
zastoupeného náměstkem hejtmana Petrem Zahradníčkem, a ředitele Muzea Sokolov Michaela Runda a také slavnostním předáním
nového čísla popisného vstupního
objektu (č. p. 1, Čistá u Rovné)
starostou obce Rovná Jaroslavem
Jandou. Zdarma byly prohlídky
důlního díla a vstupního objektu,
zahrála hornická kapela Barbora
s doprovodem „Malých horníčků“

a pro děti bylo připraveno divadelní představení. Drobné občerstvení a také autobusová doprava ze
Sokolova a zpět byly pro zájemce
připraveny zdarma. Z 300 návštěvníků akce se jich 245 podívalo
i do podzemí dolu.
Celkem za letošní sezonu, od 1.
května do konce září, navštívilo
důl Jeroným přes 3 600 návštěvníků, což je o 1 500 více než za
loňskou sezonu.
Michael Rund

Měděnecká pouť
Druhou sobotu v září se
již tradičně koná Měděnecká
pouť, jež je současně také
setkáním měděneckých rodáků
a jejich potomků. Bohužel počasí
východně od Klínovce bylo letos
již podzimní a přes krušnohorský
hřeben se valila hustá mlha.
I přesto však kromě bývalých
a současných obyvatel Měděnce
dorazilo také mnoho hornických
spolků ze sousedního Saska. Na
úvod všechny hosty pozdravila
starostka paní Marková, která
dále v krátkosti zmínila průběh
letošních oprav kostela, jež je nyní
v majetku obce. Navazující mši
svatou odsloužil vejprtský farář
Šimon Polívka. Hudební doprovod
zajistila
kapela
hornického
spolku z Jöhstadtu. Jelikož venku
panovala v podstatě nulová
viditelnost a navíc ﬁčel studený
vítr, zúčastnilo se následného
procesí k mariánské kapli na
Mědníku, kde pronesl páter

Polívka krátkou modlitbu k Panně
Marii, jen málo přítomných.
Na prostranství před kostelem,
kde byly připraveny stoly a lavice,
nabízeli stánkaři z okolí své
kulinářské speciality a zahrála
i hornická kapela. V průběhu
jejího vystoupení se začala zvedat
mlha, a všechny tak příjemně
zahřály sluneční paprsky. Večer
si pak rodáci přišli zavzpomínat
do bývalé školy.
Nedělní program začal koncertem v kostele. Závěrečnou tečkou
za letošní poutí pak bylo položení
věnce k památníku před kostelem.
Vzhledem k tomu, že Měděnec
a jeho okolí je součástí Montanregionu Krušnohoří/Erzgebirge,
jenž usiluje o zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO,
měla by tato tradice zůstat nejen
zachována, ale měla by se i dále
rozšiřovat. K tomu je však bezpodmínečně nutné, aby se zapojilo
více aktérů či dobrovolníků a aby
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Procesí se ztrácelo v husté mlze

se tak tato výjimečná tradice stala
v budoucnosti ještě atraktivnější.

Ulrich Möckel
překlad: Lenka Löfﬂerová
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Houbová polévka s masovým vývarem
Na podzim v Krušných horách to ani jinak být nemůže. Chce to opravdovou klasiku… Houbovou polévku s masovým vývarem.
Suroviny: 500 g lesních
hřibovitých hub (směs), 500 g
malých brambor, 1 l hovězího
vývaru, slanina, máslo, cibule,
sůl, pepř, cukr, alternativně
kysaná
smetana,
kyselé
mléko, ocet, petržel.
Půl kilogramu menších brambor
uvaříme ve slupce, po vychladnutí
oloupeme a nakrájíme na malé
kostičky, které se lehce orestují na
másle. Půl kilogramu nakrájených
tvrdých lesních hřibovitých hub
několika druhů podusíme na
základě z rozpuštěného špeku
a trošky másla s orestovanou
nakrájenou
cibulkou.
Vše
posolíme a okořeníme podle
chuti
strávníků
(například
novým kořením).
Po změknutí hub (asi po dvaceti
minutách) přilijeme hovězí vývar.

Směs lehce povaříme přibližně
10 minut. Do polévky se přidají
brambory a vše se dochutí solí
a pepřem. Podle zvyku kuchařky
můžeme také upravit trochou
cukru, octa nebo citronu.
Polévku lze doplnit kysanou
smetanou či kyselým mlékem.
Zahustíme
hladkou
moukou
rozkvedlanou ve vodě nebo
tradičně bramborovým škrobem.
Na povrchu bohatě posypeme
zelenou petrželkou nebo koprem.
V Krušnohoří se do začátku
července
tradičně
přidávalo
nadrobno nasekané světlezelené
smrkové jehličí. To už nyní
nesmíte použít, nikoliv proto,
že by vás hajný hnal z lesa, ale
vytrestáte se sami – jehličí je již
příliš vyzrálé a tvrdé.
Jak bylo řečeno na začátku, vše
má svůj čas. Proto vyzkoušejte

tradiční recepty a postupy
a napište nám své poznatky.
Rádi je využijeme při výchově
nových kuchtíků. Dotazy, nabídky
a náměty směřujte na adresu
reditel@sosnejdek.cz.

text a foto: Josef Dvořáček,
ředitel SOŠ a SOU Nejdek
podle publikace projektu
Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge.
So schmeckt Heimat.

Nezvykle rušné nebe nad Krušnými horami

Provizorní letiště u Perninku

Nezvykle
hlučno
bylo
v uplynulých týdnech na nebi nad
Krušnými horami, konkrétně kolem
Horní Blatné, Potůčků a Perninku,
ale i na Kraslicku, kde letadla
Antonov An-2 a vrtulník narušily
obvyklý klid. Po dlouhých letech
zde totiž opět probíhalo poměrně
rozsáhlé vápnění lesních porostů
drceným vápnitým dolomitem.
Ministerstvo zemědělství, které
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

tuto činnost tradičně zajišťuje
v rámci služeb pro vlastníky
lesů, uvolnilo přes 90 milionů
Kč a v Krušných horách, ale také
v Orlických horách a Slezských
Beskydech se rozhodlo v letošním
a příštím roce ošetřit téměř 9 000
ha lesa bez ohledu na vlastníky
lesa (porosty ve správě Lesů ČR,
s. p., v majetku obcí a měst, církve
i soukromých vlastníků). Přímo

v našich horách bylo letos ošetřeno
4 100 ha a v roce 2016 je plánováno
vápnění na dalších 3 800 ha.
Cílem této rozsáhlé akce je
především doplnění chybějících
živin, hlavně hořčíku a vápníku
v lesních půdách, které byly
v minulém století dlouhodobě pod
vlivem imisí, a zlepšit tak zdravotní
stav a odolnost lesních porostů proti
nepříznivému vlivu extrémních
klimatických podmínek.
I když hluk startujících nebo
nízkoletících strojů nebyl příjemný
a obtěžoval obyvatele, turisty
i myslivce, domnívám se, že
zlepšení stavu lesa v Krušných
horách bude pro nás všechny, kteří
zde žijeme, příjemnou odměnou
za pár hlučných týdnů. V dalších
letech si už budeme moci užívat
jen klid a krásu krušnohorských
lesů ať při procházkách, nebo
při sběru hub a borůvek či při

sportovních aktivitách.
Miroslav Rozner
foto: Jiří Kupilík

Letadlo při akci

Letecký den nad Horní Blatnou
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Abertamský kros oslavil dvacetiny
V sobotu 12. září se u srubu na
Větrově opět po roce sešli všichni
příznivci běhání, lyžování a sportu
vůbec. Konal se totiž jubilejní, dvacátý Abertamský kros. Krásné slunečné počasí přilákalo celkem 209
běžců všech věkových kategorii.
Nejstarším účastníkem byl jedenasedmdesátiletý Manfred Krassa z oddílu ŠAK Chodov. Naopak
nejmladším závodníkem byl Vítek
Motlík z Abertam, jemuž byl pouhý jeden rok. Ozdobou závodu byl
náš nejlepší lyžař Lukáš Bauer,
který se stal jednoznačně nejrychlejším mužem závodu a trať 8 000
m absolvoval v čase 28 minut a 21
sekund. Mezi ženami byla nejlepší Martina Stehlíková z Abertam,

která trať 4 200 m zdolala v čase
17 minut a 36 sekund. Kompletní výsledky jsou k dispozici na internetu.
Velký dík patří pořadatelům,
zejména Evě Hejtmánkové, která
připravila nádherné tratě a dokonalé zázemí všem příchozím sportovcům. Občerstvení zajistil hotel Sigi
Sport z Abertam a o skvělou hudbu
se postaral abertamský DJ Vlasta.
Poděkování si zaslouží též všichni
sponzoři – Lyžařský klub Abertamy, Městský úřad Abertamy,
Skiareál Plešivec, Lanové centrum
Plešivec – Karel IV., Sport hotel
Abertamy a Spot-Art Abertamy.
text: Zdeněk Lakatoš
foto: Eva Hejtmánková

Slavnost u památníku štoly Bílá holubice

Za krásného slunečného počasí se
19. září uskutečnil již čtvrtý ročník
slavnosti u památníku štoly Bílá
holubice, pořádané Spolkem přátel
dolu svatý Mauritius na Hřebečné.
Letošní ročník se nesl ve znamení
prvního roku provozu dolu Mauritius
jako tzv. návštěvnického dolu.
Možná i z důvodu velké slavnosti
uspořádané při otevření dolu
Mauritius pro veřejnost na počátku
května se letošní setkání neslo spíše
v komorním duchu. Nepadala příliš

„velká“ slova, nebylo ale slyšet ani
přízemních prohlášení.
Náš svět se mění, ale štola
Bílé holubice zůstává v klidu,
nezměněná, času „zum Trotz“,
navzdory.
A
zatímco
my
procházíme během naší slavnosti
po zemském povrchu nad jejími
potemnělými prostory, skapává
voda ve věčném koloběhu do
hladiny neodrážející stíny.
Každý rok jsem rád za toto
setkání, každý rok mi dává
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příležitost si uvědomit, že kromě
peněz, moci, vlivu jsou na světě
i jiné hodnoty, stejně významné
– pokora, modlitba, přátelství,
láska… Nebo že by tyto hodnoty
byly ještě významnější ?
Jako každý poctivý příjemce
pomoci chce i náš spolek poděkovat
městu Abertamy, které zastupuje
starosta Zdeněk Lakatoš, a zejména
pak společnosti Eco Futura,
zastoupené Ivo Marešem, jenž stál
od začátku při zrodu myšlenky

a zkulturnění místa v okolí
památníku. Tato jména zde uvádím
záměrně, protože, jak řekl páter
Marek Hric během svého proslovu:
„Jen ten, kdo něco dělá, může
i něco zkazit, ale jen on má tu šanci
dokázat změnit svět!“
Děkuji všem zúčastněným za
skvělou atmosféru a těším se na
příští ročník v září 2016.
za Spolek přátel dolu svatý
Mauritius Marek Nesrsta
foto: Ulrich Möckel
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Boží běh ve znamení traťových rekordů

Doběh „mistrovství světa“ v běhu
s kočárkem

V sobotu 19. září se za krásného
slunného počasí konal druhý ročník
Božího běhu a „mistrovství světa“
v běhu s kočárkem. Teplota se pohybovala kolem 15 stupňů, slunce hřálo

a pofukoval lehký vítr – ideální běžecké počasí, jemuž také odpovídaly
dosažené výkony. V hlavní kategorii
v běhu s kočárkem nedal nikomu
šanci závodník Jindra Volný se synem Olíkem, který o zhruba 4 minuty
zlepšil loňský rekord tratě a společně
se synem pak mohli slavit a užívat si
právoplatného titulu „mistr světa“.
Ani na 14 km dlouhé trase Božího
běhu nenabídly kategorie mužů a žen
dramatický průběh, když v podstatě
od začátku všem utekl Martin Jiřík
z Ostrova, jenž vylepšil traťový rekord o celou minutu a 45 vteřin na

výsledný čas 54 minut a 52 sekund.
Obhájkyně vítězství v ženské kategorii Martina Poštová zaběhla závod
dokonce o 6 minut rychleji než při
loňském prvním ročníku. Kompletní
výsledky jsou ke zhlédnutí na www.
novako-ski.cz a facebooku areálu
Novako, kde je také album s mnoha fotograﬁemi.
Traťové rekordy jsou po letošním roce nastaveny poměrně vysoko a můžeme jen doufat, že takto
kvalitních výsledků se dočkáme
i v následujících ročnících Božího
běhu. Pro příští rok je již jistá jedna

Mistr světa junior

změna na trati s kočárky, kde se dosavadní úsek po silnici přesune na
nově vybudovanou část Ježíškovy
cesty, takže trať bude příjemnější
a hlavně bezpečnější.
Ondra Pařík

Hon na ducha Prducha
Podzim je období honů,
a tak jsme se, byť nejsme myslivci,
rozhodli jeden uspořádat. Pozor –
pouze pro nebojácné děti!!!
Na Božím Daru každý večer
řádí duch Prduch. Nejraději se
skrývá v mlze pod stromy, pod

nevětranými peřinami, v šedých
koutech záchodů a pod víky kanálů. Nejlepší čas k jeho ulovení je vpodvečer, to se vždy
letí provětrat. Proto se sejdeme
30. října v 19 hodin na božídarském náměstí pod nejvyš-

ším stromem. Přijďte vybaveni
lampiony, lucernami, baterkami
a odvážným srdcem.
Loni nám Prduch unikl jen o vlásek, tak snad budeme letos úspěšnější! Lovu zdar, ducha zmar!
Karolína Pomplová

Připravujeme se na zimní sezonu
Je počátek září, teplota kolem
15 stupňů. Řeknete si, není to na
zimní téma příliš brzy? Přesto se
každým rokem o první zářijové
víkendové neděli hemží sjezdovka za hotelem Praha na Božím
Daru malými lyžaři.
Božídarské děti si totiž připravují svah na nadcházející lyžařskou
sezonu. Rojnice vybavená kbelíky a rukavicemi je odhodlaná nenechat na sjezdovce ani kamínek.

A vzájemně se děti i povzbuzují:
„Sbírej, sbírej, chceš mít poškrábané lyže?“ Letošní akce se zúčastnila více než desítka malých sběračů
a sběraček a čtyři psi. Jejich TOP
úlovkem byl balvan vážící minimálně 5 kg, na jehož dobývání se
podílel celý tým.
Děkujeme všem a přejeme domácím i přespolním krásnou lyžovačku na Božím Daru.
Martina Poštová

Sjezdovka za hotelem Praha

Společné cvičení
hasičských
jednotek
V sobotu 12. září se uskutečnilo hasičské cvičení zaměřené na dálkovou dopravu vody
Boží Dar – Neklid. Zúčastnily
se ho jednotky z Božího Daru,
Kovářské, Potůčků, Oberwiesenthalu,
Breitenbrunnu
a Unterwiesenthalu.
Vilém Švarc
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Horní Blatná a víno
k sobě neodmyslitelně patří

Krojovaní účastníci si zazpívali společně

Husitská spanilá jízda – mírumilovná propagace vína v zahraničí

Sobotní večer v prostorách hotelu Modrá hvězda byl, jako je
v tuto roční dobu již nepsaným
zvykem, ve znamení Krušnohorského vinobraní. Po osvědčených
zahajovacích ceremoniálech nastal
čas pro cimbálový koncert starého
dobrého Sudetbrüderzimbalbandu.
V přestávkách se návštěvníci jako
každý rok seznámili s další historickou kapitolou zdejšího vinařství. Zajímavý materiál byl čerpán
z nepřeberných záznamů Kroniky ochsendorfské, pro názornost
doplněných zapůjčenými obrazy
ze Sudetské galerie v Horní Blatné.
Tentokráte se hovořilo o hornoblatenském vinařském školství,
konkrétně o jeho univerzitním
období. Byly připomenuty zásluhy starého lišáka Karla von
Schwarzenberga, který jako jeden
z prvních pochopil důležitost spojení vzdělání s praxí a amatérské

neopatrnou manipulací s tetřevím
brkem vypíchl jedno oko, druhé
ztratil později při praktickém zápočtu z vědeckého feudalismu)
až po Jana Amose Komenského
při jeho cestě do holandského
vyhnanství. Byla také zmíněna
významná úloha husitství, které
svým progresívním přijímáním
pod obojí výrazně zvýšilo poptávku po místním víně.

záležitosti neúspěšných horníků
a nedotovaných zemědělců bez
perspektivy dal vzděláním punc
světovosti. Při výčtu předmětů
upoutala všechny zejména ochrana vinohradů s progresívní metodou používání feromonových
lapačů, kde jako návnada posloužily podle momentální potřeby
buď medvěd, tetřev, kůrovec vinný a v dobách válečných nájezdů
i místní povětrné děvy.
Bylo vzpomenuto jak největších odborníků z řad pedagogů,
pánů Velﬂingera z Grünu a Müllera z Thürgau, tak i nejznámějších
českých osobností, které prošly
branami místní alma mater. Vedle
pana Buška z Velhartic, zakladatele nepříliš úspěšné (zprv trpké
zdá se) vinařské školy pražské,
přes Jana Žižku z Trocnova,
který zde během studia přišel
o obě oči (při seminární práci si

V průběhu programu bylo umožněno vybraným studentům získat
univerzitní titul zkrácenou veřejnou státní zkouškou.
Po vyčerpání programu již
následoval pouze zpěv s tancem a pozvolnou likvidací hornoblatenských vinných rezerv.
text: Jiří Kupilík
foto: Jiří Dimitrov

Státní zkouška a slavnostní inaugurace pod standartou univerzity
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Rozloučení s létem
Rozloučení s létem bylo Dožínkami nazvané,
přišli
věrní
kamarádi,
lemjdoucí náhodně.

ko-

Dobré pití, jídla
chalo se vesele,

tla-

s
kytarou
jsme
ohřáli se u ohně.
Setmění nám
li jsme do noci,

hodně,

zazpívali,

nevadilo,

paři-

příští rok to zopakujeme, my pravověrní Pstružáci.
Sobota 26. září 2015 ve Pstruží

Anna Heranová
foto: Karel Iša

KADEŘNICTVÍ

(dámské, pánské, dětské, česání na svatby a plesy)
PERNINK, Střední 77, 1. PATRO (budova zdravotního střediska)

Tel.: 723 544 846

aperinova83@gmail.com
Alena Peřinová
Do konce ZÁŘÍ – na objednání
ÚT: 15:00–18:00
ČT: 9:00–18:00
Od 6. ŘÍJNA – stálá provozní doba
ÚT: 10:00–18:00
ST: 10:00–13:00
ČT: 10:00–15:00
SO: 1x do měsíce na objednání
objednávky možné po předchozí domluvě
i mimo provozní dobu

!!!NOVĚ: stříhání horkými nůžkami!!!

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

ročník 4 / číslo 10 ŘÍJEN 2015 / Strana 33

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
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+420 606 103 703

CAFÉ
&

BAR
ABERTAMY

směr

richtung

HŘEBEČNÁ

www.cafe-mauritius.cz
Domácí zákusky a dorty
Hausgemachte Kuchen und Torten
Zmrzlinové poháry
Eisbecher
Teplá jídla
Warme Speisen / Pizza

vyměňte brýle
dioptrické

za sluneční

Výstava Abertamské rukavičkářství

Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei

K laserové operaci očí luxusní sluneční brýle ZdArMA.
• Odstranění dioptrií laserem
• Operace šedého zákalu
femtosekundovým laserem
• Operace zeleného zákalu
• Implantace nitroočních čoček
• léčba sítnice
• Operace rohovky
• estetické oční zákroky

4.7.2015 25.7.2015
8.8.2015 22.8.2015
5.9.2015 19.9.2015
3.10.2015 24.10.2015
7.11.2015 21.11.2015
12.12.2015 27.12.2015
13:00 - 17:00
Ukázky výroby rukavic
Handschuherzeugungvorführungen

vŠeCHny
Oční OPeraCe
nyní
I na sPlÁtKy!

Městský úřad Abertamy / Gemeindeamt Abertham
Skupiny i mimo otevírací hodiny po předchozí dohodě na:
Gruppen auch ausserhalb der Öffnungszeiten
nach vorheriger Absprache unter:
728 550 146, rudalo@seznam.cz

telefon: 733 594 993
www.ocnimpc.cz
www.facebook.com/ocnimpc
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Sousedská vycházka
– nejen pro sousedy

PERNINK

Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 300 Kč každý měsíc
LISTOPAD až DUBEN
barevné svědectví z Krušných hor a okolí
poštou na doručovací adresu v ČR
Objednávky pro Vaše blízké zašlete:
herzgebirgeluft@seznam.cz

– ve stopách hornické minulosti
Sobota 24. října 2015 v 10:00 hod., sraz u OÚ Pernink
Srdečně zveme zájemce o hornickou historii na vycházku po okolí
obce za doprovodu spisovatele a geologa pana Michala Urbana.
Přibližně 4km dlouhá trasa po nezpevněném terénu vyžaduje
pevnou obuv a doporučujeme svačinu s sebou!
Na setkání se těší skupina nadšenců za podpory obce Pernink.

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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